розслідування і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які
користуються недоторканністю. Це, безперечно, вимагає удосконалення
правового регулювання розслідування злочинів, вчинених особами, які
користуються недоторканністю, форм і методів його проведення, а також
перегляду усталеної практики проведення окремих процесуальних дій. Більше
того, у демократичній, правовій державі притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, які користуються недоторканністю, а також здійснення
щодо них кримінального провадження має відбуватися на загальних підставах
виходячи з конституційної засади рівності громадян перед законом і судом.
Викладене вище свідчить про нагальну необхідність концептуального
переосмислення кримінальної процесуальної моделі здійснення досудового
розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються
недоторканністю. Це, в свою чергу, обумовлює своєчасність теоретичної
розробки питань, пов’язаних із поглибленим вивченням й аналізом проблемних
аспектів

у

контексті

порушеної

тематики.

Крім

того.

запропоновані

дисертантом пропозиції та рекомендації мають важливе значення для
вдосконалення положень чинного Кримінального процесуального кодексу
України, спеціальних законів, що безпосередньо стосуються регулювання
правового статусу осіб, які користуються недоторканністю, а також підвищення
здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо
останніх.
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і пропозицій,
сформульованих у дисертації.
Наукові

положення,

висновки

і

рекомендації,

сформульовані

дисертантом, у своїй більшості є обґрунтованими та переконливими, а також
відповідають вимогам до такого виду робіт. При їх обґрунтуванні автором
використано широке коло вітчизняних та зарубіжних наукових джерел у галузі
теорії держави та права, кримінального процесуального, кримінального
конституційного та інших галузей права. Науковий апарат дослідження
залишає схвальне враження, адже дисертантом використано праці відомих

учених як радянського, так і сучасного періоду, що дало змогу більш виважено
підійти до аргументованості власного бачення на ту, чи іншу проблему. В
цілому наукові джерела використані переважно критично – з глибоким
аналізом, коректною полемікою та аргументацією власного підходу до тих чи
інших положень, висновків чи пропозицій їх авторів, що свідчить про зрілість
дослідника та його високу загально наукову культуру.
Рецензована робота характеризується високою методологічною основою,
зокрема

підґрунтям

дослідження

стала

сукупність

загальнонаукових

і

спеціально-наукових методів (стор. 3 автореферату, 18–19 дисертації), а саме:
історико-правовий – під час характеристики стану наукових досліджень і
законодавчої

регламентації

досудового

розслідування

у

кримінальному

провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю (підрозділ 1.1);
діалектичний – дозволив розглянути усі питання теми в динаміці, виявити їхній
взаємозв’язок і взаємозумовленість та сприяв розумінню об’єкта дослідження в
частині поєднання науки та практичній діяльності відповідних уповноважених
учасників кримінального провадження (розділи 2–3); системно-структурний –
для визначення особливостей проведення процесуальних дій під час досудового
розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються
недоторканістю, виявлення прогалин і колізій щодо розслідування злочинів,
вчинених

особами,

які

користуються

недоторканністю

(розділи

2–3);

порівняльно-правовий – для порівняння норм чинного законодавства України та
інших держав, а також під час аналізу наукових позицій щодо питань,
пов’язаних з розслідуванням злочинів, вчинених особами, які користуються
недоторканністю (підрозділ 1.3, розділи 2–3); формально-логічний – для аналізу
норм чинного законодавства України, що регулюють порядок досудового
розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються
недоторканністю, та формулюванні пропозицій щодо вдосконалення окремих
кримінальних

процесуальних

норм

(розділи

2–3);

соціологічний

та

статистичний – під час вивчення матеріалів кримінальних проваджень та

узагальнення результатів практики; для підтвердження отриманих теоретичних
висновків даними аналізу офіційної статистики.
Емпіричну базу дослідження становлять: статистичні та аналітичні
матеріали Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ
України, Державної служби статистики України за період 2013–2017 рр.;
рішення

Конституційного

Суду

України,

Верховного

Суду

України;

опитування 127 респондентів (47 слідчих, 15 детективів, 35 прокурорів, 30
суддів) Львівської, Київської, Кіровоградської областей; узагальнена практика
та інформаційні листи Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і
кримінальних справ; узагальнені дані 56 матеріалів кримінальних проваджень
та 150 судових рішень, винесених слідчими суддями у 2013–2017 рр., чим
забезпечується обґрунтованість та достовірність сформульованих у дисертації
наукових положень, висновків, пропозицій і рекомендацій.
Достовірність та наукова новизна одержаних результатів.
Ознайомлення

зі

змістом

дисертації,

основними

публікаціями

та

авторефератом дозволяє визнати, що мету дослідження виконано. Це знайшло
своє відображення в основних положеннях роботи, які сформульовані автором
особисто і характеризуються певною науковою новизною, зокрема:
вперше:
– з метою підвищення ефективності досудового розслідування у
кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю,
обґрунтовано

доцільність

доповнення

ст. 482

КПК

України

новими

додатковими частинами 5, 6, 7, 8, у яких унормувати: порядок притягнення до
кримінальної відповідальності Президента України, його затримання або
обрання стосовно нього запобіжного заходу; притягнення до кримінальної
відповідальності особи, яка користується дипломатичним імунітетом, її
затримання або обрання стосовно неї запобіжного заходу; проведення стосовно
судді Конституційного Суду України оперативно-розшукових заходів чи
слідчих (розшукових) дій; випадки проведення щодо Уповноваженого Верхової
Ради України з прав людини слідчих (розшукових) дій без отримання дозволу

Верховною Радою України згоди на притягнення його до кримінальної
відповідальності;
– аргументовано доцільність доповнення ч. 2 ст. 482 КПК України
положенням такого змісту: «Народний депутат, затриманий за підозрою у
вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна відповідальність, повинен
бути негайно звільнений після з’ясування його особи, за винятком: 1) якщо
Верховною Радою України надано згоду на його затримання у зв’язку з таким
діянням; 2) затримання народного депутата під час або одразу ж після вчинення
тяжкого або особливо тяжкого злочину, якщо таке затримання є необхідним для
попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків
злочину або забезпечення збереження доказів цього злочину. Народний депутат
має бути негайно звільнений, якщо мета такого затримання (попередження
вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину або
забезпечення збереження доказів цього злочину) досягнута»;
– обґрунтовано доцільність надати право здійснення повідомлення про
підозру особі, яка користується дипломатичним імунітетом, за умови
отримання

відповідної

відповідальності,

–

згоди

керівником

на

притягнення

регіональної

її

до

прокуратури

кримінальної
або

його

заступником;
– констатовано відсутність у КПК України положень щодо регламентації
особливостей порядку затримання та обрання запобіжного заходу стосовно
судді Конституційного Суду України та Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, що не узгоджується із вимогами ст. 149 Конституції
України, ст. 24 Закону України «Про Конституційний Суд України» та ст. 20
Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини»;
удосконалено:
– визначення змісту поняття «здійснення повідомлення про підозру», яке
складається з двох взаємопов’язаних етапів: по-перше, це складання самого
тексту повідомлення, вимоги до якого визначено положеннями ст. 277 КПК

України; по-друге, це безпосереднє вручення повідомлення, порядок чого
передбачено ст. 278 КПК України;
– наукову позицію щодо необхідності доповнення ч. 1 ст. 214 КПК
України додатковим положенням, згідно з яким у разі внесення до Єдиного
реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального
правопорушення особою, яка користується дипломатичним імунітетом, або
якщо під час досудового розслідування буде з’ясовано, що кримінальне
правопорушення вчинене такою особою, подальше здійснення кримінального
провадження можливе лише за її згодою або компетентного органу держави
(міжнародної організації), яку вона представляє;
дістали подальшого розвитку:
– пропозиції щодо доцільності закріплення в чинному законодавстві
України вимоги, згідно з якою в разі вчинення кримінального правопорушення
особою, яка користується недоторканністю, рішення про зняття з неї
недоторканності має бути прийняте відповідним органом упродовж 48 годин;
– наукова позиція щодо того, що складання тексту повідомлення про
підозру особі, визначеного у ст. 481 КПК України, без його безпосереднього
вручення та роз’яснення його по суті не може бути розцінене як виконання
всього комплексу дій, що охоплюють поняття «здійснити повідомлення про
підозру»;
– наукові положення щодо необхідності передбачення можливості
проведення слідчих (розшукових) дій без надання Верховною Радою України
згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, у випадку
вчинення народним депутатом України тяжкого або особливо тяжкого злочину,
з метою попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження
наслідків злочину або забезпечення збереження доказів вчиненого злочину;
– аргументи на підтримку пропозиції щодо недоцільності вживання в
положеннях КПК України дефініції «арешт», оскільки вона не має жодного
стосунку до кримінальних процесуальних відносин, оскільки належить до
сфери адміністративної юрисдикції.

Наведене

наочно

підкреслює,

що

дослідження

С.В.

Свириденка

спрямовано на перспективу пошуків ефективної кримінальної процесуальної
моделі здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні
щодо осіб, які користуються недоторканністю.
Перший розділ дисертації «Теоретичні та правові засади досудового
розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються
недоторканністю» складається з трьох підрозділів, які присвячені стану
наукової розробки та законодавчої регламентації досудового розслідування у
кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю.
У підрозділі 1.1 (стор. 25 дисертації) автором зазначається, що згідно з
чинним законодавством України недоторканність, у тому числі в межах
кримінального переслідування, гарантується наступним посадовим особам: 1)
Президенту України (ст. 105 Конституції України); 2) народним депутатам
України (ст. 80 Конституції України, ст. 27 Закону України «Про статус
народного депутата України», глава 37 КПК України); 3) Уповноваженому
Верховної Ради України з прав людини (ч. 3, ст. 20 Закону України «Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», ст. ст. 480, 481, 483
КПК України); 4) суддям (ст. 126 Конституції України, ст. ст. 49, 52, 64 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів», глава 37 КПК України); 5) суддям
Конституційного Суду України (ст. 149 Конституції України); 6) дипломатам
(ст. 29 Віденської конвенції про дипломатичні відносини).
Спільним для перерахованих посадових осіб є те, що вони користуються
недоторканністю, яка надає цим суб’єктам імунітет від кримінального
переслідування. Тобто, це не привілеї, а необхідна міра, оскільки специфіка
виконуваних цими суб’єктами завдань і функцій вимагає максимально високого
рівня їх захищеності від стороннього тиску та безпідставного втручання в їхню
роботу. У цьому разі недоторканність виступає однією із правових гарантій, що
покликана забезпечити належний рівень якості та ефективності здійснення її
носіями свого функціонального призначення. Для того, щоб інститут
недоторканності слугував саме гарантією професійної діяльності вищезгаданих

суб’єктів, а не забезпечував якоїсь виключності, надмірної привілейованості їх
статусу, він має бути відповідним чином урегульований на законодавчому
рівні.
У

підрозділі

1.2

«Методологія

проведення

досліджень

проблем

досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які
користуються недоторканністю», спираючись на наукові джерела, дисертант
аналізує поняття «методологія» у широкому (як систему знань, світоглядних
ідей, уявлень, заснованих на них засобів і прийомів (методів), з урахуванням та
з використанням яких здійснюється пізнання певного предмета, формується
наукове знання про нього, а також вчення про сутнісний зміст і технології
застосування методів) та вузький (система методів та процедур, технологій
їхнього практичного використання, застосування при дослідженні певного
предмета) розумінні. Задля з’ясування специфіки та особливостей досудового
розслідування розглядуваної категорії кримінальних проваджень вказує про
доцільність використання таких загальнонаукових і спеціально-наукових
методів пізнання, як: історико-правовий, діалектичний, системно-структурний,
порівняльно-правовий формально-логічний, соціологічний та статистичний
тощо.
На сторінці 55 дисертації автор приходить до висновку, що під методами
досліджень

проблем

розслідування

злочинів,

вчинених

особами,

які

користуються недоторканістю, слід розуміти систему науково обґрунтованих
прийомів і способів, за допомогою яких здійснюється з`ясування сутності
предмета дослідження, узагальнюються та систематизуються існуючі, а також
здобуваються нові знання про нього, його позитивні й негативні аспекти, на
підставі якого формулюються відповідні висновки і пропозиції щодо
вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування.
У підрозділі 1.3 «Процесуальний порядок досудового розслідування у
кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю, у
кримінальному процесі зарубіжних країн» автором системно й логічно
досліджено особливості досудового розслідування злочинів, вчинених особами,
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Німеччина, Французька Республіка, Королівство Бельгія), а також держав
пострадянського простору (Грузія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан).
Автор зазначає, що у ФРН існує як депутатський індемнітет, так і
імунітет. При цьому, обидві гарантії мають певні обмеження. Зокрема,
індемнітет депутата не діє, якщо він висловлюється, навіть у стінах парламенту,
на підтримку повалення демократичного строю в державі. Своєю чергою, не діє
й імунітет, якщо депутата затримано на місці злочину або протягом наступного
дня після його вчинення, незалежно від тяжкості злочину. Суттєвих обмежень
для правоохоронних органів у частині здійснення процесуальних дій відносно
народних депутатів законодавство ФРН не передбачає. Виключення складають
заходи, що обмежують особисту свободу депутата, на проведення яких
потрібен дозвіл Бундестагу. Однак у випадку затримання депутата на місці
злочину такий дозвіл не потрібен.
Таким чином, дисертант приходить до висновку, що процесуальний
механізм притягнення депутатів ФРН до кримінальної відповідальності, у
порівнянні з Україною, досить таки спрощений і не передбачає жодних
бюрократичних процедур. Це, своєю чергою, є додатковим стимулом для
депутата не порушувати вимоги чинного законодавства. Тобто, в ФРН дійсно
діє принцип рівності всіх перед законом і судом. Подібний же підхід
використовується у Бельгії, адже її правова система дуже схожа на систему
сусідньої Франції. Що ж стосується депутатського імунітету, то у Бельгії він діє
лише під час парламентських сесій (стор. 63-65).
Беручи до уваги досвід Грузії, автор вважаємо за доцільне передбачити у
чинному законодавстві вимогу, згідно з якою у разі вчинення кримінального
правопорушення рішення про зняття недоторканності має бути прийнято
протягом 48 годин (стор. 69).
Крім того, зроблено цілком логічні висновки, що а) у переважній
більшості європейських країн для притягнення особи, яка користується

недоторканністю,

до

кримінальної

відповідальності

не

потрібна
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відповідних компетентних органів чи посадових осіб. Натомість, дозвіл
потрібен у випадку застосування до таких осіб процесуальних заходів, які
обмежують їх особисту свободу, як-то затримання, тримання під вартою,
домашній арешт. Такий підхід видається цілком справедливим, адже
обмеження свободи не дозволяє цим особам належним чином виконувати свої
професійні функції; б) затримання особи, яка користується недоторканністю, на
місці вчинення злочину не вимагає отримання правоохоронними органами
додаткових дозволів від компетентних органів чи посадових осіб на
притягнення її до кримінальної відповідальності, застосування запобіжних
заходів та (або) проведення процесуальних дій, які обмежують її особисту
свободу. У низці країн необхідність отримання означеного дозволу залежить
від тяжкості злочину, вчиненого особою, яка користується недоторканністю.
Доцільність і розумність даної практики пояснюється, на думку дисертанта,
наступними аспектами: затримання особи «на гарячому» дає достатні підстави
для притягнення особи до кримінальної відповідальності, а також застосування
до неї у разі необхідності відповідних забезпечувальних, зокрема запобіжних,
заходів. Тобто, у такій ситуації оцінка відповідним колегіальним органом, до
якого належить зазначена затримана особа, або вищестоящою посадовою
особою, яка призначала першу, обґрунтованості дій правоохоронців видається
недоцільною і такою, що перешкоджає оперативності їхньої роботи; у випадку
вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, тобто тих, що становлять
особливу суспільну небезпеку, ніякі обставини, окрім об’єктивних обставин самої
справи, не можуть унеможливити відповідальність цієї особи; в) якщо для
проведення стосовно особи, як користується недоторканністю, слідчих
(розшукових) дій та (або) застосування запобіжних заходів, які обмежують її
особисту свободу, необхідна згода відповідного компетентного органу,
посадової особи, навіть у випадку затримання на місці злочину, то дане питання
має вирішуватися максимально терміново протягом одного-двох днів з моменту
затримання.

Другий розділ «Процесуальний порядок досудового розслідування у
кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю»
складається з трьох підрозділів і присвячений питанням початку досудового
розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються
недоторканністю;

застосування

заходів

забезпечення

кримінального

провадження до осіб, які користуються недоторканністю; повідомлення про
підозру особам, які користуються недоторканністю.
У підрозділі 2.1 «Початок досудового розслідування у кримінальному
провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю» приділено увагу
підставам і процесуальному порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру
досудових розслідувань про кримінальні правопорушення, вчинені особами, які
користуються недоторканістю. Автор цілком справедливо наголошує, що
прийняття та реєстрація заяви чи повідомлення про вчинення кримінального
правопорушення повинно відбуватися незалежно від суб’єкта його вчинення,
тобто його правового статусу. Пояснюється це тим, що, по-перше, досудове
розслідування ще не розпочато, тому й окреслені питання врегульовані не у
відповідних положеннях КПК України, а у відомчих нормативних документах.
По-друге, це лише первинна інформація, в тому числі щодо суб’єкта вчинення
злочину (стор. 81).
На переконання автора, першопричиною, що ускладнює здійснення
кримінального провадження стосовно осіб, які користуються недоторканністю,
є
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розслідування щодо останніх. Це пояснюється тим, що: по-перше, навіть у
чинному КПК України простежується доволі загальний характер норм, які
стосуються
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розслідування у кримінальних провадженнях щодо окремої категорії осіб. З
практичної точки зору не виключенням із окреслених проблем є й початок
досудового розслідування щодо осіб, які користуються недоторканністю.
Зумовлено це тим, що ні в положеннях ст. 214 КПК України, у якій врегульовано
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кримінального провадження щодо окремої категорії осіб, не передбачено
порядку початку досудового розслідування стосовно осіб, які користуються
недоторканністю. До того ж іншими спеціальними Законами України, зокрема
«Про статус народного депутата України», «Про Регламент Верховної Ради
України», «Про судоустрій і статус суддів» та іншими, окремого порядку
початку досудового розслідування також не передбачено.
Дисертант приходить до висновку, що внесення до ЄРДР відомостей про
кримінальні
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здійснюється на тих же підставах і у тому ж порядку, що й внесення відомостей
про кримінальні правопорушення, вчинені іншими особами, незалежно від
специфіки їх правового статусу. Такий підхід він вважає цілком виправданим,
оскільки вищезгадана недоторканність не є абсолютною, повинна мати певні
межі, особливо якщо мова йде про вчинення такого суспільно-небезпечного
діяння, як злочин (стор. 88-89).
Крім того, зазначає, що більш складним є питання внесення відомостей
до ЄРДР про злочини, вчинені Президентом України, а також суб’єктами, які
користуються дипломатичним імунітетом. З цього питання на сьогодні у
жодному нормативно-правовому акті не розкривається зміст і не визначено
межі недоторканності Глави нашої держави.
Заслуговує на увагу позиція дисертанта, внесення до ЄРДР відомостей
про вчинення кримінального правопорушення особою, яка користується
дипломатичним імунітетом, повинно бути здійснено навіть незважаючи на
правовий статус такої особи. А вже саме здійснення кримінального
провадження та притягнення такої особи до кримінальної відповідальності
можливе лише за її згодою або за згодою компетентного органу держави
(міжнародної організації), яку вона представляє. Зважаючи на це, він пропонує
ст. 482 КПК України доповнити додатковою ч. 6, яку викласти в такій редакції:
«6. Притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка користується
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представляє» (стор. 93).
У підрозділі 2.2 «Застосування заходів забезпечення кримінального
провадження до осіб, які користуються недоторканністю» дисертантом
приділено увагу юридичним та фактичним підставам застосування заходів
забезпечення кримінального провадження щодо осіб, які користуються
недоторканністю.
Автор констатує, що проблематика застосування заходів забезпечення
кримінального провадження до осіб, які користуються недоторканністю, на
жаль, не знайшла свого комплексного вивчення (стор. 104).
Відмічено, що специфіка підстав і порядку застосування заходів
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до
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недоторканністю, полягає у тому, що частина з них стають можливими лише у
разі отримання згоди відповідного компетентного органу.
На підставі аналізу Конституції України та КПК України акцентовано
увагу, що в цих нормативно-правових актах не передбачено окремого порядку
застосування таких заходів до Президента України. До Президента не можуть
бути
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передбачені КПК України. І тільки у випадку припинення повноважень
Президента до нього у встановленому законодавством порядку можуть бути
застосовні такі заходи (стор. 108).
Проведене дослідження дало змогу автору констатувати, що порядок
вирішення питання про тимчасове відсторонення судді від здійснення
правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності має
низку проблемних моментів: по-перше, доволі сумнівним є наділення функцією
прийняття рішення про відсторонення судді від здійснення правосуддя Вищої
ради правосуддя; по-друге, залишається не вирішеним питання щодо
оскарження
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тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя, а також порядок
оскарження Генеральним прокурором або його заступником рішення про
відмову в тимчасовому відстороненні судді від посади; по-третє, незрозумілим
є й питання, як має вирішуватися доля суддів, які займають адміністративні
посади (Голова суду, його заступник). Тобто чи тягне за собою відсторонення
судді від здійснення правосуддя його автоматичне відсторонення від займаної
ним у суді адміністративної посади? І, навпаки, чи може суддя у випадку
притягнення його до кримінальної відповідальності бути відсторонений від
адміністративної посади без його відсторонення від здійснення правосуддя?
(стор. 125-126).
У підрозділі 2.3 «Повідомлення про підозру особам, які користуються
недоторканністю» досліджено доктринальні підходи щодо змісту повідомлення
особі про підозру, в тому числі особам, які користуються недоторканністю.
Підтримано наукову позицію, що порядок здійснення повідомлення про підозру
складається з двох взаємопов’язаних етапів: по-перше, це складання самого
тексту повідомлення, вимоги до якого визначені ст. 277 КПК України; подруге, це безпосереднє вручення повідомлення та роз’яснення по суті, порядок
чого передбачено ст. 278 КПК України.
Аргументовано, що повідомлення про підозру має бути здійснене лише
тією уповноваженою службовою особою, яка наділена правом на його
складання, і в жодному разі не може бути доручене іншій особі.
На підставі аналізу норм чинного кримінального процесуального
законодавства України зроблено висновок про недосконалість регламентації
вручення письмового повідомлення про підозру Президенту України, оскільки
в п. 2 ч. 1 ст. 481 КПК України говориться лише про кандидата у Президенти
України. Щодо Президента України, то згідно з чинним законодавством щодо
нього не може бути здійснено кримінальне провадження до тих пір, доки його
повноваження не припинено в установленому законом порядку, тобто у
випадку здійснення процедури імпічменту. При цьому у главі 37 КПК України
жодної вказівки з приводу припинення Президентом України повноважень не

передбачено, що, у свою чергу, свідчить про неможливість повідомлення йому
про підозру.
Стверджено про складність й суперечливість порядку повідомлення про
підозру народному депутату України, оскільки можливість належної реалізації
компетентним суб’єктом даної процесуальної дії залежить від надання згоди
парламентом на притягнення депутата до кримінальної відповідальності.
Порядок надання такої згоди визначається нормами Закону України «Про
Регламент Верховної Ради України» (стор. 145).
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повідомлення про підозру Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, з огляду на що, на думку автора, надання згоди Верховною Радою
України

на

притягнення

його

до

кримінальної

відповідальності

має

здійснюватися в порядку, який застосовується до народного депутата. Щодо
повідомлення про підозру суддям та суддям Конституційного Суду України, то
здійснення означеної процесуальної дії стосовно них не вимагає отримання
додаткових погоджень від вищих органів влади.
Автором зазначено, що в КПК України неврегульованим залишається
питання щодо порядку здійснення повідомлення про підозру особам, які
користуються дипломатичним імунітетом. У зв’язку з цим запропоновано ч. 1
ст. 481 доповнити додатковим пунктом 5 такого змісту: «особам, які
користуються

дипломатичним

імунітетом

–

керівником

регіональної

прокуратури або його заступником» (стор. 153).
Крім

того,

зроблені

наступні

висновки

щодо

регламентації

процесуального порядку повідомлення про підозру особам, які користуються
недоторканністю:
1. На законодавчому рівні залишається невизначеним правовий статус
народного депутата, стосовно якого розглядається подання про притягнення до
кримінальної відповідальності. З одного боку, якщо виходити з положень КПК
України, відсутність факту здійснення зазначеному суб’єкту повідомлення про
підозру свідчить про те, що він перебуває у статусі свідка. З іншого –

положення Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» указують
на те, що депутат, стосовно якого в парламенті відбувається процедура
розгляду подання про отримання згоди на притягнення до кримінальної
відповідальності, користується ширшим колом прав, ніж ті, що передбачені в
КПК України для свідка, але, своєю чергою, повного обсягу прав
підозрюваного він не має.
2. Парламент надає згоду на притягнення народного депутата до
кримінальної відповідальності лише відносно конкретно інкримінованого йому
злочину, який безпосередньо вказувався у поданні. Свідченням цього є вимога
ч. 3 ст. 218 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», в якій
передбачено, що подання про надання згоди на притягнення до кримінальної
відповідальності має містити конкретні факти і докази, що підтверджують факт
вчинення зазначеною в поданні особою суспільно небезпечного діяння,
визначеного КК України. Проте навряд чи доцільно робити таке обмеження,
оскільки попередня правова кваліфікація може бути помилкова і лише
отримання достатніх доказів може свідчити про конкретну правову норму
закону України про кримінальну відповідальність.
3. Поняття «здійснення повідомлення про підозру» слід тлумачити як
складання

самого

тексту

повідомлення,

вимоги

до

якого

визначено

положеннями ст. 277 КПК України, так і його безпосереднє вручення, порядок
чого передбачено ст. 278 КПК України. Тож, повідомлення про підозру має
бути здійснене лише тією особою, яка його склала, і в жодному разі не може
бути доручене іншій особі..
Третій розділ «Нормативне забезпечення проведення слідчих (розшукових)
дій та негласних слідчих (розшукових) дій щодо осіб, які користуються
недоторканністю» складається з двох підрозділів і присвячений особливостям
правової регламентації проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих
(розшукових) дій щодо осіб, які користуються недоторканністю.
У

підрозділі

3.1

«Правова

регламентація

проведення

слідчих

(розшукових) дій щодо осіб, які користуються недоторканністю» на підставі

аналізу положень кримінального процесуального законодавства України та
практики його застосування встановлено недосконалість і невідповідність
окремих норм з питань регламентації проведення слідчих (розшукових) дій
(далі – СРД) щодо цієї категорії осіб.
Визначено, що законодавчо установлено дві взаємопов’язані умови
проведення СРД щодо народного депутата, а саме: 1) отримання згоди Верховної
Ради

України

на

притягнення

народного

депутата

до

кримінальної

відповідальності; 2) неможливість отримати інформацію іншим шляхом. Зроблено
висновок, що встановлені у положеннях КПК України обмеження щодо проведення
СРД стосовно народного депутата суттєво перешкоджають здійсненню досудового
розслідування злочинів, вчинених такими особами. Обґрунтовано доцільність ч. 3
ст. 482 КПК України доповнити додатковим положенням, у якому передбачити
можливість проведення СРД щодо останніх у випадку вчинення тяжкого або
особливо тяжкого злочину з метою збереження доказів.
Звернено увагу на відсутність у КПК України положення щодо
проведення СРД стосовно Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, з огляду на що аргументовано ст. 482 КПК України доповнити
додатковою частиною 8, у якій передбачити можливість їх проведення без
отримання Верховною Радою України згоди на притягнення його до
кримінальної відповідальності у випадку вчинення ним тяжкого або особливо
тяжкого злочину з метою забезпечення збереження доказів.
Проаналізовано проведення СРД щодо суддів, до особливостей яких
віднесено: по-перше, можливість здійснення особистого обшуку судді під час
вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину або одразу ж після його
вчинення; по-друге, звертатися із клопотанням до суду про надання дозволу на
проведення СРД стосовно судді, якщо обов’язковість такої згоди передбачена
законом, можуть лише Генеральний прокурор України або його заступник,
керівник регіональної прокуратури або його заступник; по-третє, визначення
суду, який має санкціонувати проведення СРД стосовно судді.

Акцентовано увагу, що в КПК України не передбачено жодних
особливостей проведення СРД стосовно судді Конституційного Суду України,
а також не визначено суб’єктів, які уповноважені звертатися до суду з
клопотанням про надання згоди на проведення СРД. Обґрунтовано, що в КПК
України необхідно закріпити норму з приводу того, що проведення стосовно
судді Конституційного Суду України слідчих (розшукових) дій, які проводяться
лише з дозволу слідчого судді, суду, здійснюється на підставі судового
рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора або його
заступника, керівника регіональної прокуратури або його заступника.
У

підрозділі

(розшукових)

дій

3.2

«Особливості

стосовно

осіб,

які

проведення
користуються

негласних

слідчих

недоторканністю»

проаналізовано чинне законодавство з питань регламентації підстав і порядку
здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД) щодо осіб, які
користуються недоторканністю.
Визначено недоліки в регулюванні дослідженого питання, а також їхні
негативні наслідки для практичної реалізації НСРД щодо зазначеної категорії
осіб. Визначено, що положення ч. 3 ст. 482 КПК України та ч. 2 ст. 27 Закону
України «Про статус народного депутата України» не відповідають нормам
ст. 80 Конституції України, оскільки у них немає жодної вимоги про зазначені
обмеження щодо здійснення стосовно народного депутата НСРД.
Обґрунтовано доцільність доповнення ч. 3 ст. 482 КПК України
положенням такого змісту: «У випадках, передбачених ст. 250 КПК України,
негласні слідчі (розшукові) дії, не пов’язані з втручанням у приватне
спілкування, можуть бути проведені до надання Верховною Радою України
згоди на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності».
Аргументовано, що в такому разі не відбувається обмеження конституційних
прав і свобод особи, що цілком узгоджується із завданнями і засадами
кримінального провадження, а також загальними положеннями проведення
негласних слідчих (розшукових) дій.

Також автором констатовано, що в КПК України не передбачено жодних
особливостей проведення НСРД стосовно суддів, і лише Законом України «Про
судоустрій і статус суддів» встановлено окремі вимоги, зокрема: здійснення
слідчих (розшукових) дій, що проводяться лише з дозволу суду, можливе на
підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора
або його заступника, керівника регіональної прокуратури або його заступника;
надання дозволу на проведення НСРД стосовно судді не має права суддя того
суду, де суддя обіймає чи обіймав посаду. Аналогічна прогалина стосується й
суддів Конституційного Суду України, з приводу цього запропоновано ст. 482
КПК України доповнити положенням такого змісту: «Проведення стосовно
судді Конституційного Суду України оперативно-розшукових заходів чи
слідчих (розшукових) дій, що можуть проводитися лише з дозволу суду,
здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням
Генерального

прокурора

або

його

заступника,

керівника

регіональної

прокуратури або його заступника».
Загалом,

у

дисертації

вирішено

наукове

завдання

визначення

особливостей досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо
осіб, які користуються недоторканністю, а також розроблення та обґрунтування
на цій основі пропозицій, спрямованих на удосконалення чинного кримінального
процесуального законодавства і практики його застосування, що відповідають
вимогам наукової новизни.
Положення дисертації викладено грамотно, з дотриманням наукового
стилю, мова досить проста, що забезпечує легкість сприймання матеріалу.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
сформовані та обґрунтовані висновки і пропозиції використовуються у:
− науково-дослідній сфері – при подальшому дослідженні питань,
пов’язаних із досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні щодо
осіб, які користуються недоторканністю;
− законотворчій діяльності – для удосконалення чинного законодавства
України з питань регламентації порядку досудового розслідування у

кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю
(довідка Інституту законодавства Верховної Ради України від 29 січня 2018 р.);
− освітньому

процесі

–

при

підготовці

підручників,

навчальних

посібників, розробці курсу лекцій, навчально-методичних матеріалів і
проведенні

занять

із

навчальних

дисциплін

«Кримінальний

процес»,

«Особливості досудового розслідування в окремих категоріях кримінальних
проваджень», «Доказування у кримінальному провадженні» (акт впровадження
Національної академії внутрішніх справ від 19 січня 2018 р.);
− практичній діяльності – як рекомендації з питань досудового
розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються
недоторканністю

(акт

впровадження

Головного

слідчого

управління

Національної поліції України від 19 січня 2018 р.).
Повнота викладу наукових положень, висновків. Основні результати
дисертаційного дослідження викладені в 9 наукових публікаціях, серед яких 6
статей, опублікованих в юридичних фахових виданнях України, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України, 1 з яких в іноземному фаховому
виданні, та 3 тези доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях і
міжвідомчому круглого столі. Результати дослідження були оприлюдненні та
доповідалися на 2 міжнародних науково-практичних конференціях: «Актуальні
питання

розвитку

правової

держави

в

умовах

сучасного

становлення

громадянського суспільства в Україні» (м. Харків, 17–18 червня 2016 р.);
«Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» (м. Київ,
9 грудня 2016 р.) і міжвідомчому круглому столі «Формування правових позицій
щодо розслідування міжнародних злочинів» (м. Київ, 28 жовтня 2016 р.).
Разом з позитивними здобутками автора у розробці теми, що
досліджується, вважаємо за потрібне висловити деякі зауваження до
дисертації, а саме:
1. У першому пункті рубрики «Вперше» наукової новизни дисертант
зазначає, що ним обґрунтовано доцільність доповнення ст. 482 КПК України
новими додатковими частинами 5, 6, 7, 8, у яких унормувати: порядок

притягнення до кримінальної відповідальності Президента України, його
затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу; притягнення до
кримінальної

відповідальності

особи,

яка

користується

дипломатичним

імунітетом, її затримання або обрання стосовно неї запобіжного заходу;
проведення стосовно судді Конституційного Суду України оперативнорозшукових заходів чи слідчих (розшукових) дій; випадки проведення щодо
Уповноваженого Верхової Ради України з прав людини слідчих (розшукових)
дій без отримання дозволу Верховною Радою України згоди на притягнення
його до кримінальної відповідальності. Дійсно, з практичної точки зору такі
доповнення є необідніми, адже спрямовані на підвищення ефективності
досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які
користуються недоторканністю, проте стосуються різних суб’єктів, у зв’язку з
чим вбачається доцільним чинний КПК України доповнити окремими статтями
із запропонованими автором змінами. Отже, під час захисту дисертанту слід
аргументувати власну пропозиції щодо запропонованих доповнень.
2. Однією із вимог, що пред’являються до змісту дисертації, є те, щоб її
основні положення були ідентично викладені в авторефераті. Однак, як
свідчить вивчення рукопису дисертації та її автореферату, зазначені вимоги не
скрізь дотримано дисертантом. Зокрема, на сторінці 6-7 автореферату в
підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки та законодавчої регламентації
досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які
користуються недоторканністю» автором виокремлено такі проблемні аспекти
законодавчої регламентації досудового розслідування злочинів, вчинених
особами, які користуються недоторканністю, як:
−

невідповідність положень КПК України та Закону України «Про

статус народного депутата України» нормам Конституції України, адже
положення перших двох нормативно-правових актів суттєво розширюють
гарантії недоторканності народних депутатів порівняно з тими, які передбачені
Основним Законом держави. Зокрема, це стосується підстав і порядку
застосування запобіжних заходів, здійснення слідчих (розшукових) та

негласних слідчих (розшукових) дій тощо;
−

відсутність у КПК України положень про особливості порядку

притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання
запобіжного заходу щодо Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини та суддів Конституційного Суду України;
−

неврегульованість

відповідальності

механізму

Президента

України,

притягнення
повноваження

до
якого

кримінальної
припинено

внаслідок процедури імпічменту, розпочатої щодо останнього у зв’язку із
вчиненням ним злочину;
−
вчинення

невизначеність порядку дій правоохоронних органів у випадку
кримінального

правопорушення

особою,

яка

користується

дипломатичним імунітетом.
Натомість у підрозділі 1.1 дисертації (стор. 35-36) автором зазначено, що
стан наукової розробки розслідування злочинів, вчинених особами, які
користуються недоторканістю, характеризується такими основними проблемами:
–

фрагментарність досліджень, через що у теорії кримінального

процесу відсутні: по-перше, чіткий підхід до визначення кола суб`єктів, які
користуються недоторканністю; по-друге, єдиний системний підхід до
розуміння особливостей та проблем здійснення кримінального провадження,
зокрема досудового розслідування, відносно зазначеної категорії суб’єктів;
–

застарілість певних доктринальних положень, адже зміни, що

відбулися останніми роками у національному законодавстві, спрямовані на
запровадження концептуально нового підходу до врегулювання здійснення
кримінального провадження взагалі та досудового розслідування зокрема.
3. На сторінці 46 дисертації автор указує, що за новим законодавством,
суддя може бути затриманий під час або відразу ж після вчинення тяжкого чи
особливо тяжкого злочину, якщо таке затримання є необхідним для
попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину
або забезпечення збереження доказів цього злочину. На цій основі аналогічні
зміни в частині регламентації порядку затримання дисертант пропонує

передбачити щодо Президента України (стор. 111), народного депутата України
(стор. 131), Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (стор. 134).
Водночас, зважаючи на новизну таких змін, у тексті рукопису автор не наводить
жодних роз’яснень, що саме слід розуміти під «попередження вчинення злочину»,
«відвернення чи попередження наслідків злочину». Тому враховуючи прикладну
складову наведених правових конструкцій, при публічному захисту дисертанту
слід надати власне бачення щодо їх розуміння.
4. Привертає до себе увагу авторська позиція щодо доцільності закріплення в
КПК України положення, згідно з яким до моменту надання Верховною Радою
України

згоди

на

притягнення

народного

депутата

до

кримінальної

відповідальності до нього не можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, в
тому числі під час здійснення приводу. У разі відмови народного депутата
добровільно виконати ухвалу слідчого судді, суду про привід і прослідувати до
місця виклику особа, яка виконує таку ухвалу, повинна зафіксувати відповідні
причини відмови і повернути ухвалу до суду (стор. 114-115). Проте дисертанту
варто було більш точно сформувати таку пропозицію, зокрема з відповідною
вказівкою на внесення до відповідної статті КПК України.
Окрім того, у підрозділі 2.3, який присвячений питанню повідомлення
про

підозру

особам,

які

користуються

недоторканністю,

дисертантом

залишилося поза увагою питання щодо строку, протягом якого Генеральний
прокурор або в.о. Генерального прокурора зобов’язаний вручити повідомлення
про підозру народному депутату України. Чинне законодавство України, на
жаль, чіткої відповіді на це питання відповіді не дає. У зв’язку з цим, під час
прилюдного захисту хотілося б почути думку здобувача з цього приводу.
Зазначені зауваження і побажання не вичерпують дискусії й щодо інших
положень і висновків дисертанта, і яка, очевидно, буде продовжена під час
захисту. Ці зауваження відбивають лише особисту думку рецензента,
переважно мають дискусійний характер і жодним чином не впливають на
загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження.

