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Вступ 
 
Принцип представництва при формуванні органів державної влади на сьогодні 

вважається ефективним демократичним механізмом. Тим не менше, у міжвиборчий період 
громадяни втрачають механізми безпосереднього впливу на органи влади в державі. Тобто 
постає проблема контролю над демократично обраними органами для забезпечення 
стабільності політичної системи. Для виконання цього завдання функціонує система 
стримувань і противаг, яка покликана убезпечити громадян від зловживань або помилок з боку 
представників влади. Політична система держав передбачає створення органів загального 
контролю, які повинні враховувати баланс представництва більшості та меншості у системі 
державного управління. Парламент є одним із суб’єктів формування таких органів, а 
парламентські розслідування – механізмом контролю та попередження зловживань і помилок у 
здійснення державної політики, виявлення інших проблемних питань суспільно-політичного 
життя. 

Вивчення особливостей функціонування інституту парламентських розслідувань 
передбачає розгляд передумов та історії його становлення, принципів діяльності, а також 
особливостей моделей, що функціонують зараз. Для визначення місця слідчих органів 
парламенту у сучасних політичних системах необхідно з’ясувати особливості їх створення та 
формування, питань, що можуть бути предметом розгляду, та інших процедурних моментів 
(зокрема – порядку припинення діяльності та оформлення результатів.  

 
 
1. Слідчі органи парламенту: сутність, історія та місце у політичній системі держави 
 
1.1. Історія становлення парламентських слідчих органів. 
 
Парламентські слідчі органи не можна віднести до давніх історико-політичних інститутів. 

Перші слідчі комісії (чи, скоріше, їх прототипи у формі королівського розслідування) 
стосуються історії Великобританії ще ХІ століття, а започаткування безпосередньо 
парламентських розслідувань мало місце лише у ХІХ – ХХ ст.ст. Виходячи з аналізу історичних 
відомостей, практики реалізації парламентами своїх слідчих функцій, парламентські 
розслідування почали набувати рис, притаманних цьому інституту в нинішній час, лише у 
другій половині ХІХ століття. 

 
Таблиця 1.1.1. Приклади законодавчого закріплення інституту парламентського розслідування: історичний 

досвід 
 
Албанія Розроблено законопроект «Про регулювання діяльності парламентських слідчих комісій» під 

егідою Венеціанської комісії у 2001 році. 
Бельгія Закон, що регулює діяльність слідчих комітетів, діє з 3 травня 1880 року, але перші слідчі 

комітети були створені вже після 1950 року. 
Великобританія Закон про слідчі трибунали 1921 року (Tribunals of Inquiry (Evidence) Act) став своєрідним 

переосмисленням Акту про Слідчі комісії 1888 року (Special Commission Act). Він вперше 
запровадив незалежні, вільні від політичного впливу комісії, членів яких було наділено 
юридичними повноваженнями. 

Нідерланди В ХІХ столітті ключовою ціллю парламентських розслідувань для членів парламенту була 
можливість детально вивчити певні суспільні проблеми. У ті часи парламентські розслідування 
більше нагадували сучасні комітетські і парламентські слухання. Після Другої світової війни 
парламентські розслідування проводилися у формі парламентського контролю в ретроспективі 
(як компенсація за періоди, коли парламенти були відсутні). В 1975 році законодавство було 
змінено, аби дозволити слухання під присягою для міністрів. Кількість проведених розслідувань 
суттєво збільшилася починаючи з 80-х років ХХ століття. Багато розслідувань мали політичний 
контекст. Так зване «паспортне розслідування» призвело до відставки міністра та державного 
секретаря. З 2002 року нижня палата парламенту Нідерландів (Друга Палата) має свій власний 
слідчий підрозділ, так званий Слідчий Офіс (Investigation & Verification Office). 
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Ізраїль Серед парламентських слідчих комітетів першим був комітет, створений у 1951 році під час 
роботи парламенту першого скликання. Потім протягом більш ніж 30 років (10 скликань 
парламенту) слідчих комітетів не створювали взагалі. І лише з 1987 року слідчі комітети почали 
утворювати досить часто. Проект чинного на сьогодні закону був внесений Урядом до 
парламенту в 1967 році та складений за зразком пояснювальних записок, що містилися в 
законопроекті про Британські Королівські комісії. Ці пропозиції не були прийняті у Британії та 
переосмислені у Ізраїлі, що привело до створення специфічної ізраїльської моделі слідчих 
комісій. З моменту прийняття закону у 1968 році було створено 10 комісій. 

Угорщина Між 2002 та 2006 роками було створено 15 слідчих комітетів: 9 - з ініціативи опозиції, 5 – уряду 
та 1 – Комітету з прав людини. Чимало комітетів було сформовано після 1990 року (близько 30), 
однак більшість з них завершили свою роботу, так і не подавши звіту на пленарне засідання. 

 
Однією з головних причин введення інституту тимчасових слідчих комісій у політичні 

системи країн світу стала проблема корупції та її наслідки, обумовлені природою (секретний 
характер прийняття публічно-владних рішень, поширення кулуарних домовленостей, 
безкарність незаконних дій тощо). За таких умов, потреба у незалежному органі, який би 
здійснював слідчі функції, стала очевидною та нагальною. Окреслення функціональної сфери 
слідчих комісій протягом еволюції цього інституту включає як головні, так і допоміжні функції, 
до яких відносяться: 
• Право на отримання інформації, документів або інших необхідних матеріалів від 

посадових осіб та чиновників; право зобов’язувати їх надавати інформацію та 
документацію, а також робити публічні заяви; 

• Право заходити до службового приміщення; 
• Право проводити закриті та відкриті слухання; 
• Право зобов’язати свідка відповідати на будь-які питання, що стосуються розслідування; 
• Право видавати ордер на арешт особи, яка відмовляється з’явитися за викликом або 

підозрюється у такій відмові; 
• Право отримати ордер на прослуховування засобів зв’язку; 
• Право проведення контрольних операцій; 
• Право на ознайомлення із податковою звітністю. 

Цей обсяг прав не є вичерпним або універсальним для усіх країн. Тим не менше, він 
акумулює загальне бачення можливостей тимчасових слідчих комісій, а також дозволяє виявити 
природу цього інституту та визначити його місце у системі органів державної влади. 

Складним питанням є визначення місця слідчих комісій у системі державних органів 
певної країни. Якщо, наприклад, у США слідчі повноваження покладено на комітети Конгресу 
або спеціальних прокурорів, то у Великобританії та Австралії вважають, що найкращими 
виконавцями названих функцій є незалежні компетентні особи та звичайні судді. Тобто 
спостерігається тенденція вилучення процесу парламентського розслідування зі сфери партійної 
політики. Можливість дати позитивні для виправдання роботи комісій відповіді передбачає 
необхідність забезпечення балансу між законодавчим і виконавчим інструментарієм. Тобто 
позиція парламенту повинна полягати у поєднанні відповідальності та незалежності від 
партійних впливів. 

В умовах Вестмінстерській моделі, зважаючи на загальновизнану можливість 
парламентського контролю за діяльністю слідчих комісій, можна вважати, що взаємодія 
парламенту з комісіями базується на традиційному протистоянні між законодавчою та 
виконавчою гілками влади, оскільки тимчасові слідчі комісії вважаються одним із 
найпотужніших інструментів виконавчої влади. Таке бачення виходить з того, що публічність та 
відповідальність парламенту є центральним елементом урядування. Відповідно до цієї традиції, 
парламентська роль полягає у нагляді та контролі за діяльністю виконавчої влади. Тим не 
менше, парламентський нагляд за діяльністю тимчасових слідчих комісії актуалізує ряд питань, 
а саме: 
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• Наскільки контрольні повноваження парламенту відповідають необхідності забезпечення 
незалежності комісій від політичних та партійних інтересів? 

• Чи загрожує парламентський контроль незалежності комісій взагалі? 
• Чи є необхідність покладання на парламент функції, яку можна порівняти з перенесенням 

моделі партійної дисципліни на діяльність уряду? 
Вестмінстерська модель передбачає, що призначення членів комісій є прерогативою 

міністрів, які приймають рішення після урядових нарад або рішення департаменту, до відання 
якого віднесене питання, що стало предметом розслідування. Зазвичай, кандидат на посаду 
голови комісії призначається прем’єр-міністром або іншою відповідальною особою, що 
представляє виконавчу владу. Запропонована кандидатура обговорюється за можливої участі 
представників інших органів. Призначення решти членів комісій здійснюється за наявності 
згоди уряду (конкретні процедури визначаються національним законодавством у відповідності 
до закріплених норм). Інколи в організації слідчих дій щодо питань, які становлять суспільний 
інтерес, бере участь монарх. 

 
Таблиця 1.1.2. Діяльність тимчасових слідчих органів: досвід Австралії 

 
ПОВНОВАЖЕННЯ ПРИНЦИПИ 

ФОРМУВАННЯ Урядова комісія Королівська 
комісія 

СПОСОБИ ОФОРМЛЕННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

Головний 
Урядовець 
(прем’єр-
міністр) від імені 
Королеви для 
проведення 
будь-якого 
розслідування 
створює комісію, 
якщо цього 
потребує 
суспільний 
інтерес і 
добробут. Роль 
слідчих комісій 
важко 
переоцінити, 
якщо питання 
потребує 
спеціальної 
експертизи (як 
це було у 
випадку зі 
розслідуванням 
стосовно 
фінансової 
системи). 

1) Збір інформації, документів 
тощо; 
2) Відповіді на громадські запити; 
3) Вимоги для посадовців надати 
документи, що стосуються 
справи; 
4) Проведення публічних і 
приватних слухань без 
використання практики свідчень; 
5) Заслуховування свідків; 
6) Арешти осіб, що не 
відреагували на повістку щодо 
надання свідчень; 
7) Проведення контрольних 
операцій (Слідча комісія з питань 
корупції). 

Комісія, член комісії 
чи просто особа, 
уповноважена 
комісією може: 
1) Досліджувати 
будь-які документи; 
2) Затримувати 
документи та 
інформацію стільки, 
скільки цього 
потребує 
розслідування; 
3) Проводити 
розслідування у 
інших країнах та 
здійснювати 
співробітництво з 
відповідними 
комісіями 
закордоном. 

Комісії не виносять остаточних чи 
зобов’язуючих рішень. Зазвичай, 
вони просто доповідають щодо 
фактів, знайдених під час 
розслідування, та розробляють 
рекомендації для інших суб’єктів. 
Пошук інформації та звіти є формою 
допомоги іншим уповноваженим 
органам і сприяння подальшому 
прийняттю рішень. На підставі 
висновків комісії парламент може 
розпочати законодавчий процес як 
відповідь на виявлену комісією 
проблему. У разі виявлення злочину, 
уповноважена особа може порушити 
кримінальну справу за виявленим 
фактом. 

 
Цікавим є питання співвідношення розслідування, яке веде спеціально сформований 

слідчий орган, з розслідуванням, яке здійснюють правоохоронні та судові органи. В деяких 
країнах слідчим комісіям та комітетам суворо забороняється розглядати питання, що вже були 
предметом судових слухань. Це, наприклад, стосується Франції. В той же час, можна 
стверджувати, що в цій країні існує взаємодія між судовими та парламентськими слідчими 
органами, оскільки члени комісій мають право звертатись до аудиторських судів за експертною 
оцінкою. В Бельгії виникають труднощі у взаємодії між судовими органами та слідчим 
парламентським комітетом у випадках, коли обидві сторони ведуть паралельне розслідування 
одного й того ж питання. У Нідерландах не дозволяється, щоб результати розслідування комісії 
згодом стали основою судових рішень. Таким чином у Нідерландах практика співпраці судових 
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органів із тимчасовими слідчими є нерозвинутою, що зумовлює суто рекомендаційний характер 
рішень, прийнятих за результатами парламентських розслідувань. У Австралії та Туреччині має 
місце протилежна ситуація: якщо слідчий орган виявить вчинення злочину, то проти 
правопорушника може бути відкрита кримінальна справа. В такому випадку рішення слідчого 
органу може стати підставою для початку судового розслідування.  

 
Таблиця 1.1.3. Взаємодія з правоохоронними органами: приклади законодавчого регулювання 

 

Австралія 
Урядова комісія. 
Якщо виявлено ознаки вчинення злочину, то уповноважена посадова особа може відкрити 
кримінальну справу за виявленим фактом. 

Албанія 
(законопроект) 

Висновки, зроблені Парламентським слідчим комітетом не є обов’язковими для суду, але вони 
доповідаються прокуратурі. Остання перевіряє надану інформацію і встановлює ознаки 
правопорушень. 

Бельгія 
З 1950 року значно практика створення слідчих комітетів набула істотного поширення. Однак 
впродовж останніх років спостерігається певна напруженість у відносинах між парламентом та 
судовими органами у випадках, коли обидві сторони займались дослідженням одного й того ж 
питання. 

Ізраїль Свідчення, які особа надає слідчій комісії, не можуть бути використаними при будь-якому 
судовому розгляді, хіба що справа стосується вчинення злочинів. 

Італія Слідчі комітети мають ті ж повноваження та обмеження, що й судові органи. 

Нідерланди 
Рішення слідчої комісії не повинні бути предметом судового розгляду. Суди повинні бути вільними 
від оцінювання фактів, що були предметом розслідування.  
Слідчі комітети підсумовують результати своєї діяльності у звітах, які потім передають керівництву 
парламенту.

Німеччина 

Більшість слідчих комітетів може досліджувати урядові правопорушення, погане адміністрування 
та можливі правопорушення з боку окремих політиків. Також вони можуть допитувати свідків та 
експертів і вимагати, щоб подальше розслідування велося судами та адміністративними 
установами. Суди та адміністративні органи влади мають (за вимогою) надавати юридичну та 
адміністративну допомогу.  

Туреччина 

Комісія повинна передати свій звіт про результати розслідування до парламенту протягом двох 
місяців. Якщо розслідування до цього часу не завершене, комісії надається ще один, вже 
остаточний, строк тривалістю 2 місяці. Щодо звіту комісій в парламенті проводяться дебати, і у 
разі необхідності вона викликає обвинувачену особу до Верховного Суду. Рішення про ініціювання 
притягнення особи до відповідальності має бути прийняте більшістю від конституційного складу 
парламенту. 

Франція Тимчасові слідчі комісії не можуть досліджувати питання, що були предметом судового розгляду. 
В той же час, комісія може звернутись до суду аудитів за допомогою.  

 
Отже, особливості становлення інституту парламентського розслідування залежать від 

ряду факторів. Ключові з них – реальні суспільні та політичні проблеми, що обумовили потребу 
запровадження цього інституту, а також особливості політичної та правової систем (зокрема – 
балансу влади та розподілу повноважень між основними суб’єктами політичного процесу. 

 
1.2. Загальні принципи функціонування тимчасових слідчих комісій 
 
Аналіз роботи тимчасових слідчих комісій потребує дослідження загальних засад їхньої 

діяльності, зокрема – часових обмежень розслідувань, що проводяться комісіями, а також інших 
вимог. Загалом, загальні принципи функціонування тимчасових слідчих комісій зводяться до 
наступного: 

1. Комісія має дотримуватися вимог щодо строків її діяльності, визначених законом. 
Нормативна база (конституція, закон, регламент тощо) чітко визначає покладені на комісії 
повноваження та порядок їх виконання. Вихід за встановлені межі ставить законність 
розслідування під великий знак питання, до того ж, якщо діяльність комісії не обмежується 
певними рамками, це створює поживний грунт для зловживання комісіями своїми правами, 
порушень прав суб’єктів, діяльність яких розслідується. Сам тому законодавство деяких країн 
(наприклад, Нової Зеландії) передбачає обов’язок комісій надавати органу, що ініціює їх 
створення, проект із розрахунком строків проведення розслідування. Ризик такого підходу 
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полягає у тому, що часто таке планування буває неформальним на не враховує можливі 
подальші зміни. При цьому, якщо певний орган або його структурний підрозділ зацікавлений у 
результатах розслідування, він не повинен долучатися до процесу визначення строків, а 
нейтральний орган може надавати свої незалежні рекомендації. 

 
2. Комісії повинні здійснювати розслідування у спосіб, який дозволяє отримувати 

необхідну інформацію із мінімальними затратами фінансів і часу. Відповідно, збір 
інформації повинен відбуватися регулярно. Зазвичай, розслідування передбачає збір та аналіз 
великих обсягів інформації або доказів. Одна частина інформації об’єднує чистий фактичний 
матеріал, а інша – інтерпретацію, вивчення та оцінку зібраних фактів. Теоретично будь-яких 
обмежень щодо необхідних обсягів необхідної інформації немає. Комісія може самостійно 
встановити ліміт потрібної інформації. 

 
3. Комісії повинні дотримуватися вимог неупередженості. Критерій неупередженості 

передбачає можливість врахування інтересів політичних партій лише в тому обсязі, який 
обумовлений метою розслідування. Зрозуміло, що ступінь зацікавленості конкретної партії у 
впливі на хід розслідування обумовлений можливими потенційними політичними або 
фінансовими втратами, що можуть стати результатом діяльності комісії. Відповідні втрати 
можуть полягати у заплямованій політичній репутації, втраті підтримки електорату, 
фінансування донорів, покарання винних партійних керівників. Розслідування, проведене у 
несправедливий спосіб або із порушенням процедури, підлягає юридичному перегляду. Крім 
того, недотримання визначених правил підриває довіру виборців до роботи слідчих комісій. 

Оскільки невід’ємною частиною розслідування є допит свідків, з метою уникнення 
ініціатив з боку зацікавлених осіб щодо перегляду результатів розслідування поставлені свідкам 
питання повинні стосуватися виключно проблеми або питання, яке вивчається. 

Узагальнено рекомендації щодо дотримання принципу неупередженості викладено в 
таблиці нижче. 

 
Таблиця 1.2.1. Умови дотримання принципу неупередженості 

 
Партії або інші суб’єкти, 
зацікавлені у результаті 
розслідування, повинні мати 
можливість представляти та 
відстоювати власні інтереси 

Слідчі комісії повинні консультуватися з політичними силами перед 
проведенням розслідування з метою визначення позицій залучених суб’єктів. 
Крім того, комунікація повинна тривати і під час процесу розслідування. 

Відкриті слухання в ході 
розслідування можливі за умов 
великої зацікавленості 
громадськості у розслідуваному 
питанні 

Інформація щодо розслідування питань, що є особливо важливими 
(наприклад, певна надзвичайна ситуація), повинна бути широко доступною. 
Розслідування повинно мати змогу отримати всю необхідну інформацію, аби 
прийняте комісією рішення було справедливим. 

Члени комісії повинні мати право 
самостійно вирішувати, яка 
інформація має бути отримана 
усно та які заходи впливу варто 
застосовувати для досягнення 
цієї мети  

Під час розслідування складних питань збір усної інформації не завжди є 
доречним. Комісія може зобов’язати свідків надати інформацію у письмовому 
варіанті. 

Свідки можуть мати власних 
захисників під час розслідування 

Свідки можуть бути викликані з метою надання або відповіді на інформацію, 
яка є по відношенню до них є критичною (або містити звинувачення). 
Гарантією захисту їхніх прав у такому випадку є участь захисника. 

Суб’єкти, яких було звинувачено 
у ході розслідування,  

Одним із способів забезпечення відповідності роботи комісій визначеній 
процедурі, поширеним у світовій практиці, є надання партіям або діячам, чия 
репутація може постраждати в результаті розслідування, можливості 
відреагувати на висунуті обвинувачення та висловитися щодо зібраних 
доказів.  
Якщо особи, чиї права можуть бути порушені, вже представили свою позицію 
у розслідуванні до критики або звинувачень, комісія може направити 
відповідну частину звіту на коментар суб’єкту, чия репутація опинилася під 
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загрозою.  
 

4. Комісії повинні дотримуватися вимог таємності. За визначених законодавством умов 
орган, відповідальний за створення комісії, може зобов’язати її дотримуватися принципу 
таємності, який передбачає заборону розповсюдження інформації або доказів, зібраних або 
досліджених комісією. У такому випадку висновки комісії мають залишатися закритими до 
офіційного рішення про можливість їх оприлюднення. Рішення про збереження секретності 
приймає орган, відповідальний за формування слідчої комісії. Метою дотримання принципу 
секретності є: 

- забезпечення національної безпеки; 
- захист індивідуального права на приватність щодо питань фінансового або особистого 

характеру; 
- запобігання виникненню загрози реалізації права на справедливий судовий розгляд. 
Причинами поширення вимог секретності при регламентації діяльності слідчих комісій є: 
- надання гарантій справедливості діяльності комісії та уможливлення реалізації її функцій 

за будь-яких обставин; 
- обмеження можливості сваволі (вільної інтерпретації вимог законодавства) комісією); 
- підвищення рівня громадської довіри до компетентності слідчих дій. 
Таким чином, вимога секретності є способом захисту комісії від втручання в її роботу, 

особливо під час розгляду питань, що мають значений суспільний резонанс і значення. 
Дотримання конфіденційності знижує загрозу потенційного зовнішнього впливу на хід 
розслідування. Крім того, секретність виключає необхідність заохочення чесності осіб або 
політичних сил, залучених до процесу розслідування.  

5. Комісії повинні робити раціональні та обґрунтовані висновки на підставі власних 
розслідувань. Це передбачає нівелювання можливості помилок у практиці та аналізі, 
неупередженість позицій і урахування усіх фактів при прийнятті рішення. Можливість 
обґрунтованої діяльності мінімізує потенційну загрозу незгоди із висновкам розслідування. 

6. Комісії повинні уникати юридичних помилок. Це потребує уважного ставлення до 
законодавчого обґрунтування прийнятого рішення. 

7. Підготовлені комісіями звіти повинні бути комплексними в частині аналізу та 
повноти розглянутих питань. 

 
Таблиця 1.2.2. Приклад Нової Зеландія 

 

 ЦІЛІ ТА 
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 
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Комісія може проводити розслідування щодо будь-
якого питання публічної політики на вимогу уряду. Її 
ефективність залежить від можливості 
сфокусуватися на проблемі та виявити її джерело. 
Підготовка доповіді щодо будь-якого питання, що 
стосується: 
- урядового адміністрування; 
- ефективності будь-якого чинного закону або 
необхідності прийняти закон; 
- дій під час стихійного лиха або аварії, у яких 
виникла загроза смерті або інших негативних 
наслідків; 
- інших питань. 
Комісія проводить розслідування, якщо ситуація є 
настільки незвичайною, що будь-який варіант її 
вирішення не є прийнятним. Це стосується таких 
випадків: 
- наявність істотного занепокоєння щодо 
окресленого кола питань;  
- має місце серйозна помилка здійснення управління 
урядом; 
- обставини, що потребують розслідування, є 
унікальними та безпрецедентними; 
- питання не може бути вирішено шляхом прийняття 
урядом поточних управлінських рішень або шляхом 
звернення до суду; 
- питання належить до нової або комплексної сфери 
політики, що потребує складних способів 
реагування.  
1) Комісії мають право висувати вимоги, що 
стосуються свідчень свідків, надання 
документації, а також накладати штрафи за 
перешкоджання здійсненню ними обов’язків 
(зокрема, щодо збору інформації).  
2) Комісія може заслухати будь-яку особу, яка 
має інтерес у розслідуванні. 
3) Діяльність комісії може підлягати юридичному 
перегляду. Зроблені висновки можуть бути 
скасовані, якщо не було дотримано вимог щодо 
строків та принципу неупередженості. 

- Найбільш серйозний 
інструмент уряду щодо 
реакції на проблемні 
питання; 
- Здатність розслідувати 
комплексні питання 
великої складності; 
- Наділення 
повноваженнями, 
близькими до судових, 
що дозволяє викликати 
свідків та збирати докази; 
- Свобода проводити 
розслідування відповідно 
до власного бачення; 
- Процес та результати, 
значною мірою, є 
незалежними та 
заслуговують на довіру.  

- Значні фінансові 
витрати; 
- Рішення можуть бути 
переглянуті в 
судовому порядку; 
суди можуть скасувати 
результати у випадку 
недотримання 
процедури;  
- Затягнуте 
розслідування може 
затримати просування 
розгляду 
законопроектів. 
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Чимало урядових агенцій мають власні передбачені 
законом слідчі повноваження. Їхня мета – надати 
чиновникам можливість вивчати питання, необхідні 
для здійснення урядування у певній сфері. 
Відповідно, сфера таких повноважень є більш 
обмеженою у порівнянні з діяльністю комісій. 
Передбачені законом слідчі повноваження надані 
міністерствам, а тому можуть реалізовуватися 
безпосередньо ними. 
Слідчі повноваження можуть визначатись Актом 
про слідчі комісії та передбачати можливість 
допитів свідків та збору доказів. Крім того, урядові 
агенції можуть проводити публічні слухання та 
власні розслідування.  
 
 
 

- Законодавство, що 
визначає слідчі 
повноваження, також 
порядок їх здійснення; 
- Міністри визначають 
строки реалізації 
повноважень; 
- Ефективне 
використання ресурсів 
чиновниками, що звикли 
працювати з проблемами 
певної сфери; 
- Можливість надання 
урядовим агенціям права 
вимагати необхідну 
документацію; 
- Міністерства можуть 
впливати на хід 
розслідування; 
- Можливість проведення 
приватних розслідувань у 
разі необхідності. 

- Рішення можуть бути 
переглянуті в 
судовому порядку; 
суди можуть скасувати 
результати у випадку 
недотримання 
процедури;  
- Нижчий рівень довіри 
громадськості та 
загроза політичної 
залежності.  
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За умови погодження з урядом міністерства можуть 
наділятись слідчими повноваженнями у сфері, за 
яку вони відповідають. Зазвичай, вони вирішують 
суперечливі питання національного інтересу. 
Слідчі повноваження міністрів є важливими при 
виникненні кризової ситуації, за вирішення якої 
відповідальний уряд. Вирішення питання 
компетентними чиновниками потребує менших 
затрат часу.  
Слідчі повноваження міністрів не визначені в законі, 
тому міністерства не можуть допитувати свідків, 
збирати докази, звинувачувати у неповазі або мати 
інші повноваження, які мають слідчі комісії. Вони 
вимушені покладатися на згоду партій вільно 
надавати інформацію. 
Публікації або поширення інформації, отриманої в 
результаті здійснення слідчих дій міністрів, можуть 
бути обмежені лише у випадку бажання партій щось 
приховати від громадськості.  

- Міністри самостійно 
визначають напрямок та 
строки слідчої діяльності; 
- Міністри можуть впливати 
на перебіг розслідування; 
- У разі необхідності 
розслідування може 
проводитись приватно;  
- Добровільна участь 
партій та свідків; 
- Потребує невеликих 
фінансових витрат; 
- Не підлягає юридичному 
перегляду.  
 
 

- Невисокий рівень 
довіри населення та 
політичної 
неупередженості; 
- Немає повноважень 
примусового збору 
доказів та опитування 
свідків; 
- Не захищене 
юридичними 
привілеями.  
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Вибрані комітети може контролювати будь-які 
аспекти урядової політики, фінансів або 
адміністрування, віднесених до їхньої юрисдикції. 
Вони можуть вивчати закони, петиції або інші акти. 
Вибрані комітети частіше розглядають питання 
політики департаменту, ніж індивідуальні випадки. 
Відповідно, вони застосовують вузький підхід до 
проведення розслідування. Оскільки зазвичай 
комітети складаються з представників усіх 
репрезентованих у парламенті партій, вони політичні 
за природою та часто залежні від політичного 
впливу. Тому немає гарантії, що репутація уряду не 
може постраждати в результаті проведеного 
розслідування.  
Вибрані комітети мають право допитувати свідків, 
вимагати необхідні документи та записи, а також 
звинувачувати партії у неповазі у разі відмови 
надати необхідну інформацію на прохання.  
Звинувачення у злочині, вчиненому конкретною або 
підозрюваною особою не може бути об’єктом 
слідчих дій вибраного комітету. Це не обмежує 
слідчі дії загального характеру щодо підозри 
вчинення кримінального правопорушення.  

- Добре розуміння 
політичних процесів і 
проблем у визначеній 
сфері; 
- Можливість вимагати 
необхідну документацію та 
присутність свідків; 
- Потребує незначних 
фінансових витрат; 
- Не може бути предметом 
юридичного перегляду; 
- Вироблені рекомендації 
буває легше запровадити, 
оскільки, зазвичай, вони 
передбачають узгодження 
політичних інтересів.  
 
 

- На діяльність 
негативно можуть 
впливати розбіжності у 
політичних та 
ідеологічних поглядах; 
- Розвиток 
розслідування є 
непередбачуваним та 
може зачіпати 
репутацію уряду; 
- Не є належним 
полем для 
розслідувань, що 
стосуються окремих 
осіб.  
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Уряд може доручити офісу омбудсмана здійснювати 
слідчі дії систематично або щодо окремих справ на 
підставі Акту 1975-го року.  
Слідчі дії омбудсмана, зазвичай, мають місце у 
випадку індивідуальних скарг щодо офіційно 
поширеної інформації. 
У разі надання омбудсману права проводити слідчі 
дії, він отримує можливість викликати та 
заслуховувати свідків. Вироблені рекомендації не є 
обов’язковими та підлягають юридичному 
перегляду.  
Проведення розслідування омбудсманом може 
передбачати: 
- необхідність отримання згоди Опозиції, оскільки 
слідчі дії омбудсмана за своєю природою є 
аполітичними; 
- необхідність використання додаткових ресурсів; 
- можливість проведення приватного розслідування; 
- публічне оприлюднення фінального звіту.  

- Глибинне розуміння 
законодавства, а також 
політичних процесів на 
центральному та 
місцевому рівнях, що 
стосуються публічних 
справ; 
- У разі відповідного 
рішення уряду можливість 
мати повноваження 
слідчих комісій; 
- Передбачає не дорадчий 
підхід, а вирішення 
проблеми.  
 
 
 

- Брак досвіду 
здійснення слідчих дій 
поза визначеною 
сферою впливу; 
- Неналежне ресурсне 
забезпечення; 
- Відсутність досвіду 
проведення слідчих 
дій щодо політичної 
сфери; 
- Потреба у погодженні 
з Опозицією для 
проведення слідчих 
дій; 
- Можливість 
юридичного перегляду 
за ініціативою 
незадоволених партій; 
суди можуть скасувати 
результати 
розслідування; 
- Слідчі дії 
визначаються 
парламентом, а не 
урядом.  
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Уряд має три постійні комісії (Комісія з прав людини, 
Комісія безпеки, Комісія з питань права), що 
розробляють незалежні рекомендації щодо 
специфічних сфер політики. Кожна комісія 
функціонує відповідно до власного статуту та 
розслідує будь-які питання у межах своєї 
компетенції, включаючи внесення пропозицій до 
політик, що реалізуються, або законодавства. Комісії 
не мають можливості примусу та є дорадчими. 
Кожна комісія має довготривалу програму роботи, 
яка обумовлює можливість різностороннього 
консультування та перспективного бачення 
проблем, що потребують вирішення. Конкретні 
справи, що потребують розслідування, можуть бути 
вибрані комісією самостійно зі сфери її компетенції 
або на прохання уряду. 

- Глибинне розуміння 
законодавства, а також 
політичних процесів на 
центральному та 
місцевому рівнях, що 
стосуються публічних 
справ; 
- Заслуговують на довіру, 
оскільки перебувають за 
межами політичного 
процесу; 
- Передбачають широкі 
консультації та глибинні 
рекомендації.  
 
 

- Слідчі дії обмежені 
виключною сферою 
компетенції; 
- Неможливість 
контролю з боку 
міністрів. 
 
 
 

 
Метою законодавства, що регулює діяльність тимчасових слідчих комісій, є вироблення 

стандартів їх діяльності, які б відповідали загальним принципам належного функціонування 
органів державної влади та вписувалися у модель політичної системи держави. Зазвичай, 
законодавчо визначеними є чимало параметрів діяльності комісій: обґрунтування важливості 
здійснення слідчих дій у системі парламентського та урядового контролю, принципів та порядку 
їх формування, сфера і обсяг повноважень, а також відповідальність за ухилення від їх 
виконання, особливості оформлення результатів розслідування та форма припинення діяльності, 
а також питання ресурсного забезпечення розслідування (зокрема – фінансування). 

 
Таблиця 1.2.3. Принципи належного проведення розслідувань тимчасовими слідчими комісіями 

 
ЕЛЕМЕНТИ ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 

Формування 
комісії 

Комісія є колегіальним органом. Зазвичай, кількість її членів не є обмеженою або чітко 
визначеною. 
Члени комісії повинні бути висококваліфікованими та досвідченими.  
Законодавство повинно визначати, хто може бути призначений головою комісії та її членами. Крім 
того, визначення потребує сам процес призначення на названі посади.  

Порядок 
проведення 
розслідувань 

Визначає напрямки проведення розслідування та оптимальні способи досягнення поставленої 
мети. 
У разі неналежного тлумачення приписів законодавства щодо відповідного питання комісія може 
отримати результати, що не мають нічого спільного з проблемою, що постала. Якщо проблема є 
надто вузькою, комісія не може не мати змоги дослідити достатній обсяг інформації. Якщо надто 
широкою – постає проблема значних часових затрат і масштабність розроблених рекомендацій, 
які важко імплементувати.  
Для унікальних проблем, можливість виникнення яких не варто виключати, визначений 
законодавством порядок може не підійти. Тим не менше, певні загальні принципи повинні бути 
дотримані. Такі принципи стосуються: 
- апелювання до фундаментальних питань, які викликають занепокоєння; 
- апелювання до предметів занепокоєння усіх основних політичних сил у державі; 
- окреслення поля діяльності комісії з метою ефективного збору інформації; 
- обмеження залучення комісії до розслідування кримінальних справ;  
- врахування вимог неупередженості; 
- надання чітких, зрозумілих та однозначних висновків і рекомендацій.  
Зв’язок між правилами проведення розслідування та форматом фінального звіту комісії повинен 
бути очевидним. Спосіб формулювання проблем і питань прямо обумовлює отримані відповіді та 
рішення.  

Повноваження 
комісії  

Законодавство передбачає надання комісіям повноважень, які стосуються таких питань: 
- проведення розслідування в той час і у тому місці, які доцільними; 
- можливість відкладання слідчих дій на певний час у випадку необхідності, за умови їх 
поновлення при зникненні обставин, що перешкоджають слідству; 
- проведення розслідування із дотриманням вимог певного кворуму; 
- обов’язок проводити громадські обговорення проблеми та заохочувати якнайширшу залученість 
громадськості; 
- можливість готувати та публікувати матеріали для дискусій; можливість обмежити публікації 
матеріалів або доказів до офіційного визнання їх достовірності;  
- можливість періодичного оприлюднення результатів розслідування. 
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Вибір, які можливості використовувати, залежить від: 
- природи розслідування (слідче або дорадче); 
- вимог щодо дотримання принципу неупередженості; 
- потреб подальшого визначення повноважень та особливостей функціонування комісії.  

Звіт Оскільки слідча комісія є тимчасовим органом, вона повинна подавати офіційний звіт про 
результати своєї діяльності. Термін, протягом якого такий звіт повинен бути підготовлений і 
оприлюднений, визначається з урахуванням таких чинників: 
- вимоги законодавства, що регламентують діяльність комісій; 
- приблизна кількість зацікавлених суб’єктів, які повинні бути викликані та опитані у ході 
розслідування; 
- кількість доказів та свідчень, які необхідно зібрати та заслухати; 
- час, необхідний для написання фінального звіту; 
- політична терміновість та потреба у розгляді того чи іншого питання протягом певного періоду. 
Формальні вимоги до письмового звіту повинні бути нормативно визначені.  

 
Загальною причиною формування тимчасових слідчих комісій є прагнення розділити 

процес розслідування, необхідний у певній ситуації, та реалізацію конкретної політики. Досить 
часто завданням комісій є з’ясування причин виникнення певної критичної або загрозливої 
ситуації, а також вироблення рекомендацій, або ініціатива законодавчих змін щодо 
попередження її повторення у майбутньому. 

Аналіз практики країн світу дозволяє констатувати важливість інституту тимчасових 
слідчих комісій у системі органів державної влади. Наприклад, можливою є ситуація 
громадського занепокоєння щодо можливої причетності поліції до організованого злочину. За 
таких умов, ефективність звичайного поліцейського розслідування є досить сумнівною. Особи, 
винні у вчиненні незаконних дій, можуть мати політичний та економічний вплив, який 
дозволить їм уникнути негативних наслідків від звичайних способів розслідування. У цьому 
випадку, одним з дієвих способів збору необхідної інформації є покладання відповідного 
обов’язку на слідчу комісію.  

Проти наведених вище аргументів свідчить той факт, що інколи наслідки громадського 
втручання можуть виявитися не менш загрозливими, ніж юридична помилка. Особа, яку було 
залучено комісією до розслідування, часто потребує традиційного захисту, який передбачає 
загальна система юстиції, але не порядок діяльності слідчих комісій. 

Особливістю сучасного демократичного врядування є проведення періодичних 
розслідувань щодо питань суспільного та державного значення. Причому ця особливість 
випливає не із необхідності закріплення юридично визначених процедур, а із самої природи 
слідчих дій. Тимчасові слідчі комісії створюються в момент актуалізації певних проблем 
суспільного значення або щодо питань, що викликають громадське занепокоєння. Під час таких 
криз проведення звичайного розслідування може виявитися неефективним та недоцільним, 
оскільки часто має місце розпорошення політичних позицій щодо варіантів необхідних у тій чи 
іншій ситуації дій. Крім того, якщо розслідування певного питання потребує специфічних знань 
і навичок (наприклад, функціонування фінансової системи щодо забезпечення рівних умов 
торгівлі), то пошук реальної альтернативи слідчій комісії з подібним ресурсним забезпеченням 
видається досить проблематичним. Таким чином, інститут тимчасових слідчих комісій є досить 
ефективним інструментом для розслідування та розробки варіантів вирішення проблем 
суспільного значення. 

Тимчасові слідчі комісії мають право збирати докази, викликати та заслуховувати свідків 
під присягою, а також вимагати необхідну документацію (детальніше про особливості 
реалізації цього право йтиметься далі). Це право надає істотної ваги інституту комісій, а тому 
зазвичай буває закріплено законодавством, що регламентує їх діяльність. Тим не менше, існує 
ряд обмежень, які значно зменшують масштаби впливу комісій на вирішення тих чи інших 
проблем. По-перше, законодавче регулювання чітко визначає межі можливих слідчих дій. По-
друге, досить часто прийняття рішення комісіями не є безпосередньою підставою для 
покладання певного обов’язку або заборони, тобто результати розслідування мають дорадчий 
або рекомендаційний характер. При цьому, уповноважені органи повинні вчинити визначені 
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законом дії для імплементації рішень комісії (наприклад, парламент може ініціювати прийняття 
закону, спрямованого на вирішення проблеми, що стала предметом розслідування комісії, з 
урахуванням розроблених нею рекомендацій). 

Особливим питанням для дискусій є неможливість слідчих комісій висувати остаточні 
звинувачення проти конкретних осіб. Незважаючи на те, що у деяких країнах результати 
розслідувань комісій є дорадчими, при проведенні розслідувань можуть з’ясуватися факти, що є 
підставами для індивідуальних звинувачень. У такому випадку, особа або орган, які 
виконуватимуть функцію обвинувача у нововиявленій справі, зіштовхнуться із формальним 
протиріччям: як використовувати матеріали, які були зібрані на етапі, який за своєю природою є 
дорадчим? Це призводить до того, що чимало проблемних питань залишаються не вирішеними. 

Інша проблема, що стосується діяльності слідчих комісій, полягає в тому, що, враховуючи 
комунікативний потенціал сучасного медіа-простору, комісії часто повинні проводити 
розслідування під прискіпливим поглядом громадськості. Це може призвести до суттєвої шкоди 
репутації осіб, які були обмежені в участі у процесі розслідування, а тому не могли належним 
чином представити та захистити власні інтереси. Тому, незважаючи на визнання легітимності 
вимог секретності до діяльності комісій, в сучасних умовах забезпечення повної закритості 
інформації, що стосується розслідування, практично є неможливим. Отже, слідчі комісії 
змушені балансувати між необхідністю дотримання прав індивідів та інших суб’єктів, з одного 
боку, та належним виконанням покладених на них функцій, з іншого. 

Попри можливість юридичного перегляду результатів розслідування, діяльність комісій не 
підпадає під загальні правила регулювання з огляду на природу покладених на них обов’язків і 
через „неостаточність” прийнятих ними рішень. Це може призвести до несправедливих 
висновків або до їх недостатнього обґрунтування, тобто чимало питань залишаться без 
відповідей. 

Враховуючи викладені вище позиції, можна дійти висновку, що, незважаючи на чималий 
перелік формальних (законодавчо визначених) принципів, функціонування інституту 
тимчасових слідчих комісій є сферою конфліктів інтересів сучасних демократичних суспільств. 
Породжені цим проблеми є досить складними, однак їхню шкоду можна мінімізувати шляхом 
слідування певним рекомендаціям та правилам: 

1. Діяльність слідчих комісій не може підміняти судовий розгляд. 
2. На скільки можливо, процес розслідування має відбуватися в „закритому” режимі, 

розголошення ходу розгляду має здійснюватись на основі підстав, чітко визначених 
законодавством. 

3. Якщо зроблені в ході розслідування заяви стали доступні громадськості, комісія повинна 
забезпечити особі, інформацію щодо якої розкрито, право на відповідь. 

4. Особи, призначені членами комісій, повинні бути компетентними та користуватися 
довірою громадськості. (практика показує, що дотримання цього правила є особливо 
проблематичним). 

Незважаючи на визнання демократичності практики запровадження механізму 
парламентських розслідувань, наразі існують ряд суперечливих моментів діяльності слідчих 
парламентських органів. Часто за слідчими комісіями закріплюють функцію визначення «меж 
влади» та захисту суспільних інтересів, їх самих розглядають як індикатори демократичності та 
гарантією дотримання системи стримувань і противаг. З огляду на це, розглянувши зарубіжну 
практику формування та діяльності слідчих парламентських органів, можна виокремити ряд 
суперечливих моментів, пов’язаних з природою самих комісій. 

По-перше, сутність слідчих парламентських органів часто декларується як незалежне, 
вільне від політики розслідування. Однак на практиці членами слідчих комісій і комітетів є 
представники парламентів, мотиви діяльності яких визначають політичні та індивідуальні 
інтереси. Лише у поодиноких випадках проводиться незалежне розслідування із залученням 
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зовнішніх експертів, проте досить часто вони не мають права голосу, а лише виконують 
консультативно-дорадчі функції. 

По-друге, якщо говорити про наявність питань, що становлять суспільний інтерес як 
основу для створення слідчих комісій чи комітетів, варто наголосити на такій суперечності: у 
більшості нормативних актів, що регулюють порядок діяльності та утворення слідчих 
парламентських органів, не передбачено можливості ініціювання представниками суспільства 
розслідувань з питань, які стосуються інтересів цього самого суспільства. Адже повноваження 
визначення доцільності певного розслідування належать парламенту. Безперечно, доступ 
громадськості може бути відкритий шляхом звернень та петицій. Однак практика закріплення 
обов’язку проведення розслідування на вимогу, наприклад, певної кількості громадян не є 
поширеною. Частіше його ініціаторами виступають уряд або певна кількість членів парламенту. 
У деяких країнах (наприклад, в Угорщині) ініціатива створення слідчого комітету належить 
уряду та парламенту, які повинні ухвалити спільне рішення. 

По-третє, слідчі функції парламенту трансформуються у відповідності до логіки загальної 
еволюції світової політичної системи. Про це свідчить інституціоналізація слідчих 
парламентських функцій на рівні наднаціональних утворень, зокрема – Європейського 
парламенту. Європейський парламент має повноваження створювати слідчий комітет для 
розслідування «суперечливих моментів чи неправильної імплементації права Співтовариства» 
(стаття 193 Договору про Європейський союз). Комітет може проводити слухання, запрошувати 
представників інституцій ЄС та національних урядів для дачі свідчень на цих слуханнях. Він 
також може звернутися з проханням до національних урядів чи інституцій ЄС надати всі 
необхідні документи та матеріали для проведення повноцінного розслідування. З огляду на 
процеси інтеграції, передусім, у Європі, варто наголосити на так званому неформальному 
протистоянні між слідчими функціями парламентів різних рівнів. В результаті, на рівні ЄС 
виникає проблема розподілу повноважень національного та наднаціонального рівнів щодо 
слідчих функцій парламентів. Хоча слідчий комітет Європейського парламенту залишається 
елементом підтримання балансу та арбітражу в рамках ЄС, суперечності щодо розподілу 
повноважень лежать, скоріше, у площині співвіднесеності національного права та права 
Європейського союзу. 

Отже, принципи організації парламентського розслідування варто розглядати з точки зору 
їх функціональності. Виступаючи своєрідним мірилом для належної організації процесу, вони 
визначають логіку того, на яких засадах різні суб’єкти повинні взаємодіяти в рамках 
конкретного правового поля з метою досягнення поставлених цілей. 

 
2. Особливості діяльності слідчих органів парламенту 

 
2.1. Порядок діяльності слідчих органів парламенту: принципи та загальні правила 
 
Незважаючи на те, що діяльність тимчасових слідчих комісій є законодавчо 

регламентованою, специфічна мета кожного розслідування обумовлює необхідність розробки 
стратегії його проведення. Часто нормативні положення є узагальненими та неоднозначними, 
що обумовлює неможливість розробки універсального стратегічного підходу, який можна було 
б застосовувати у різних випадках. Тому специфіка розслідуваних справ визначає особливості 
обраної стратегії. Наприклад, якщо розслідування стосується питань публічної політики, то 
підхід має відрізнятися від підходу, застосовуваного до розслідування проблематики катастроф.  

Визначаючи напрямки розслідування того чи іншого питання, комісії необхідно зібрати та 
оцінити велику кількість інформації. За таких умов, виробити спільну позицію часто буває 
досить важко. Це обумовлює потребу в експертних оцінках, які мають бути фаховими та 
об’єктивними. Крім того, вирішення стратегічних питань повинно враховувати та 
збалансовувати права та інтереси зацікавлених суб’єктів. Члени комісії мають усвідомлювати, 
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що вони несуть повну відповідальність за проведення розслідування. Тобто підхід до 
розслідування не повинен бути суто формальним, а відкритим і динамічним. Інколи (зокрема, у 
країнах Вестмінстерської системи) певні політичні сили мають власне бачення щодо форми та 
особливостей проведення слідчих дій, особливо якщо вони шукають підґрунтя для судового 
процесу. Такий тиск не повинен впливати на позиції членів комісії, оскільки дотримання 
принципу справедливості має бути пріоритетним.  

Законодавче визначення порядку проведення слідчих дій не є детально регламентованим і 
незмінним. Так, наприклад, регламент роботи тимчасових комісій (або відповідні положення 
регламенту роботи законодавчого органу) є специфічним способом формалізації проведення 
розслідування, який передбачає загальний підхід комісії до вибору методів виконання її 
повноважень. Вимоги демократичності передбачають, що одним із головних завдань регламенту 
має бути захист інтересів сторін, чиї інтереси та репутація можуть опинитися під загрозою через 
оприлюднення зібраної у ході розслідування інформації або фінальних результатів 
розслідування. Саме тому процедура розслідування не є повністю статичною, вона варіюється 
від справи до справи в залежності від чутливості проблеми та побажань зацікавлених сторін, а 
також трактування поставлених завдання членами комісії. 

Спосіб проведення розслідування потребує збалансування цілей ефективності, 
справедливості, швидкості та економії ресурсів. Якщо питання часу та коштів не є 
пріоритетним, то розслідування може тривати досить довго, відповідно до бажань залучених 
суб’єктів. В іншому випадку, необхідним є пошук балансу між наявними ресурсами та 
ефективністю діяльності. За таких умов, визначена процедура (розроблена стратегія) дозволяє 
з’ясувати позицію комісії щодо вирішення проблеми.  

Процес проведення розслідування включає декілька етапів та елементів, які передбачають 
координацію ресурсів (матеріальних, часових та інтелектуальних) із раціональними інтересами 
зацікавлених сторін з урахуванням вимог законодавства. Тобто формула ефективності є досить 
складною. Саме тому належна діяльність на кожному з етапів потребує дотримання певних 
правил. Коротко ці етапи та елементи описано у таблиці.  

 
Таблиця 2.1.1. Етапи та елементи процесу проведення розслідування тимчасовими слідчими комісіями 

 
ЕТАПИ ТА ЕЛЕМЕНТИ МЕТА ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Інтерпретація 
положень 
законодавства, що 
регламентує 
діяльність комісій 

Метою є забезпечення однозначного розуміння членами комісії поставлених завдань 
та політичних причин проведення розслідування. Будь-які розбіжності у тлумаченні 
положень законодавства, зокрема – особливості розподілу повноважень, мають бути 
обговорені та роз’яснені. 
Положення законодавства не прийнято переглядати після початку розслідування. 

Визначення рамок 
розслідування та 
питань, відповіді на які 
мають бути знайдені 

Метою є визначення головної та другорядних (складових) проблем розслідування. Це 
дозволяє подальший аналіз у визначених межах. 

Дослідження 
законодавчих основ 
проблеми, що є 
предметом 
розслідування  

Ретельне вивчення законодавчої бази досліджуваної проблеми може допомогти у 
випадку браку концептуальної прозорості розслідуваної проблеми.  

Визначення 
зацікавлених у 
розслідуванні сторін та 
їх інтересів  

Розслідування у сфері публічної політики мають справу з широким колом зацікавлених 
сторін – від окремих осіб до культурних груп, від малого бізнесу до масштабних 
підприємців та урядових агенцій. Збереження балансу інтересів є одним із основних 
принципів, якого необхідно дотриматись під час збору свідчень. Слідчі процедури 
частіше мають справу з свідченнями сторін, що прямо чи опосередковано залучені до 
проблеми, ніж зі свідченнями експертів. Тому зацікавлені у результатах розслідування 
сторони досить легко визначити, але через чутливість їх інтересів балансувати між 
ними важко.  

Пошук експертного 
супроводу (зокрема – 
суб’єкта написання 
фінального звіту) 

Експертний супровід має бути забезпечений за таких умов: 
- необхідності навчити членів комісії технічним аспектам справи; 
- необхідності повідомити громадськості про розслідування; 
- необхідності генерувати високоякісну інформацію, яка не була подана жодним 
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джерелом перед цим.  
Важливим є питання визначення структури звіту та розробка його проекту. Поширеною 
є практика складання орієнтовної структури звіту головою комісії та обговорення її 
самою комісією. Це допоможе формально організувати процес збору інформації.  
Важливим питання визначення суб’єкта складання звіту: чи це має бути член комісії 
(за умов подальшого літературного редагування), чи окрема особа. У деяких країнах 
має місце практика використання послуг окремої особи, що працює на повний день. З 
іншого боку, написання звіту неуповноваженим працівником (неофіційною особою) 
може призвести до спрощення інформації. В такому разі звіт має писатися головою 
комісії з подальшим редагуванням. 

Вивчення попередньої 
практики (прецедентів)  
(елемент, особливо 
важливий для країн 
Вестмінстерської 
системи) 

Члени комісій мають дослідити, схожі чи аналогічні проблеми, що розслідувалися 
раніше. Для цього вони мають бути забезпечені належною інформацією, зокрема – 
базами даних. В даному випадку доречним є вивчення міжнародної практики.  

 
Існують чіткі загальні принципи щодо ведення розслідування комісіями та комітетами. По-

перше, вони мають чітко дотримуватись регламенту, не повинні перевищувати своїх 
повноважень і не можуть досліджувати питання, не пов’язані з предметом розслідування. Слідчі 
комісії та комітети не можуть порушувати норми законодавства. Якщо слідчий орган веде своє 
розслідування, використовуючи незаконні методи, проти нього може бути порушена 
кримінальна або цивільна справа. По-друге, комісії та комітети повинні діяти ефективно та 
раціонально, оскільки вони мають справу зі значною кількістю інформації, її вивчення та аналіз 
можуть зайняти нескінченну кількість часу. По-третє, комісіонери мають бути об’єктивними у 
своєму розслідуванні, не нехтувати навіть найменшими подробицями, що стосуються справи.  

Слідчі органи повинні бути впевнені у тому, що вони мають повну свободу дій щодо 
ведення розслідування. Вона передбачає необмежений доступ до документів та проведення 
слухань. Перешкодою на шляху ведення розслідування може стати інтерес партій чи окремих 
індивідів щодо його результатів. Якщо слідча комісія чи комітет відчуватиме на собі тиск і не 
зможе йому протидіяти, то, звісно, розслідування не буде ефективним, а сама комісія – 
нефункціональною. У такому випадку взагалі немає необхідності у її існуванні. Саме тому дуже 
важливим є чітко закріплене в законодавстві право слідчих комісій та комітетів вільно 
проводити розслідування.. З іншого боку, слідчим комісіям надається багато повноважень, а 
тому не можна допустити, щоб вони діяли безконтрольно. Повинен зберігатись баланс між 
підзвітністю комісії органам влади та її політичною незалежністю.  

Хоча розслідування комісії має відмінний характер від судового розслідування – комісія не 
виносить обвинувачувальних вироків – свідки все одно можуть неохоче давати покази, а партії, 
зацікавлені в результаті розслідування, робитимуть все, щоб захистити свої інтереси. Таким 
чином слідчі комісії мають дотримуватись «золотої середини» - не зашкодити репутації партій 
та максимально захистити права свідків, з одного боку, а з іншого – отримати усю необхідну для 
розслідування інформацію. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна окреслити таку схему повноважень слідчих комісій: 
 у визначеному законом порядку отримувати необхідні дані, що стосуються 

предмета розслідування, від державних органів, органів місцевої влади, 
службових осіб та окремих громадян; 

 ознайомлюватись з документами, що мають відношення до предмета 
розслідування;  

 запрошувати осіб для отримання свідчень чи пояснень з питань, щодо яких 
проводиться розслідування, заслуховувати їх; 

 залучати фахівців для роботи в слідчій комісії, призначати необхідні експертизи. 
Здебільшого роботу тимчасових слідчих комісій можна поділити на три етапи – 

підготовчий, власне розслідування та підсумковий. На підготовчому етапі для комісії важливо 
виробити стратегію розслідування, яка полягає у визначенні самої процедури його ведення. В 
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залежності від величини досліджуваного питання, міри його конфіденційності, потрібно 
визначити, які методи потрібно використати для проведення розслідування. На початковому 
етапі роботи члени слідчої комісії чи комітету повинні обговорити усі суперечливі моменти, що 
стосуються самого предмету розслідування, визначити, хто із політичних партій, чи окремих 
діячів може бути зацікавленим у тих чи інших його результатах, ознайомитись із історією 
досліджуваної проблеми та розробити графік роботи залежно від часу, який було відведено на 
розслідування. Загалом, на підготовчому етапі члени комісій повинні: 

• Визначити процедури та методи розслідування 
• Визначити компетенцію кожного із комісіонерів 
• Розрахувати часові проміжки 
• Вирішити фінансові питання 
Розслідування, яке проводить спеціально сформований слідчий орган, не можна 

порівнювати із класичним розслідуванням, що здійснюють правоохоронні органи, оскільки самі 
по собі комісії та комітети у випадку виявленого злочину не уповноважені притягувати 
правопорушника до відповідальності. По суті, слідчі комісії є консультативно-дорадчими 
утвореннями парламенту. В той же час, не варто недооцінювати необхідність у їхньому 
існуванні, оскільки трапляються ситуації, коли правоохоронні органи виступають 
співучасниками у скоєних правопорушеннях. За таких обставин звичайне розслідування не 
дасть бажаних результатів. Таким чином, спеціально створені комісії можуть хоч якось пролити 
світло на скоєні правопорушення. Що ж стосується іншого типу розслідування, яке проводять 
слідчі комісії (створені урядом) – виявлення недоліків у законодавчій системі та створення 
рекомендацій щодо її вдосконалення – то тут роль слідчого органу взагалі важко переоцінити. 
Рішення, що приймає слідча комісія чи комітет наприкінці своєї діяльності, спрямоване на 
прийняття нового закону або висловлення рекомендацій щодо внесення поправок в уже існуючі.  

Концептуально робота тимчасових слідчих комісій полягає у розгляді певної ситуації, 
визначенні причин, що призвели до проблеми та її наслідків, а також пошуку можливих шляхів 
вирішення та попередження подібних проблем у майбутньому. Слідчі комісії розглядають певну 
ситуацію та реконструюють співвідношення подій, які могли до неї привести. Їх робота не 
нагадує засідання суду зі звинуваченими; також не існує сторін-опонентів; свідки можуть бути 
добре обізнані перед участю у діяльності комісії; сторони можуть відмовитися від своїх свідчень 
або відповісти на критику іншої сторони. Але, як і у випадку судового розслідування, репутація 
учасників процесу може бути заплямована. В такому випадку, комісія має вирішити, як 
використати свої повноваження у справедливий спосіб, отримавши доступ до необхідної 
інформації та не порушивши прав учасників.  

Політичний характер діяльності слідчих комісій обумовлює такий рух логіки дослідження: 
від конкретних обставин – до загальних принципів урядування. Власне, це обумовлено тим, що 
в умовах сучасного політичного процесу предмет розслідування все менше стосується певного 
конкретного інциденту, тому персональна (індивідуальна) «чутливість» до справи зменшується. 
Цікаво, що, чим більше комісія має справу з абстрактними політичними проблемами, тим менш 
прискіпливо вона ставиться до дотримання законних стандартів збирання інформації. Тим не 
менше, існує рід фаз слідчого процесу, рівень регламентації яких є досить високим. Зокрема, це 
стосується процесу висування ініціативи проведення розслідування. Зазвичай, воно може 
бути ініційоване тими, на кого вплинуть його результати. Цими суб’єктами можуть бути 
зацікавлені особи та партії, які виступають як сторони розслідування. Детальніше позицію їх 
місце у процесі розслідування визначається так: 
• Сторони позначені самою комісією; 
• Будь-яка сторона, що переконає комісію в тому, що вона має інтерес стосовно 

розслідуваної справи, що також міститься серед числа і громадських інтересів; 
• Сторона, що зможе переконати комісію в тому, що попередньо надані свідчення впливають 

на її інтереси бути заслуханими як свідки.  
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Визначення того, хто має інтерес у політичному слідстві є більш складним у порівнянні зі 
звичайним розслідуванням. Незважаючи на те, що результати розслідування можуть мати 
істотний вплив на деякі категорії населення, не існує таких критеріїв, за якими та чи інша 
соціальна група могла би бути однозначно ідентифікована як зацікавлена сторона прямо чи 
опосередковано. Саме тому визначення зацікавлених осіб комісією має враховувати інтереси 
індивідів, груп, спільнот, комерційних організацій, а також політичних партій не менш уважно, 
ніж інтереси головних фігурантів розслідування. Бюджетні обмеження можуть стати причиною 
того, що не всі зацікавлені сторони будуть залучені до розслідування. Комісія має вирішити, як 
визначитись із претендентами на статус зацікавленої сторони.  

Демократична практика передбачає, що, проводячи закриті слухання, слідчі комісії мають 
враховувати права тих, хто висловив бажання бути на них присутнім без формальної участі. 
Такого роду спостерігачі можуть бути непрямо зацікавлені у результаті розслідування. Комісія 
може дозволити присутність таких осіб на слуханнях, якщо зацікавлені сторони погоджуються, 
а також, якщо така присутність не матиме впливу на хід розслідування. 

Парламент може ініціювати розслідування, яке потребує виклику свідків та запиту 
документів. Дане право має фундаментальне значення для реалізації функцій парламенту, 
зокрема – його комітетів, які не могли б ефективно виконувати покладені на них функції у разі 
необов’язковості, оскільки ефективна парламентська діяльність потребує високого рівня 
інформаційного забезпечення. Кожна ініціатива розслідування повинна стосуватися 
законодавчих компетенцій парламенту та передбачати можливість притягнення до 
відповідальності. Особа, яку було викликано, повинна з’явитися, а документ, щодо якого було 
зроблено запит, повинен бути наданий на законних підставах. Невиконання цих вимог є 
порушенням дисципліни та може бути покараним парламентом у визначених законом межах. 
Право викликати осіб та вимагати документи зазвичай здійснює Голова парламенту на вимогу 
комітету після перевірки, чи є даний крок необхідним та чи були зроблені всі зусилля для того, 
щоб обійтися без такого виклику. 

 
Таблиця 2.1.2. Право ініціювати розслідування, викликати свідків та вимагати документи: приклади 

законодавчого регулювання 
 
Австралія Кожна палата має право вимагати присутність осіб та пред’явлення документів, а також приймати 

свідчення під клятвою. Право ініціювати розслідування зазвичай здійснюється не безпосередньо 
палатами парламенту, а делегується відповідним комітетам. 

Канада 
Кожна ініціатива розслідування повинна стосуватися законодавчих компетенцій парламенту та 
передбачати можливість притягнення до відповідальності. Особа, яку було викликано, повинна 
з’явитися, а документ, щодо якого було зроблено запит, повинен бути наданий на законних 
підставах. Невиконання цих вимог є порушенням дисципліни та може бути покараним парламентом 
у визначених законом межах. 

Мальта Палата Представників уповноважена закликати свідків та експертів, щоб надавати свідчення або 
судження з приводу будь-якої справи, що стосується органів управління Мальти, або будь-якої 
справи, пов’язаної, на думку парламенту, із загальними інтересами громадськості. Присутність 
свідків та експертів має бути забезпечена постановою, вказаною у наказі Палати Представників. 
Постанова може містити такі вимоги як пред’явлення документів, книжок, публікацій або інших 
речей, які Палата Представників визнає за необхідне у кожному окремому випадку. Копія 
постанови має бути відправлена парламентом або офіцером поліції до свідка та передана 
безпосередньо йому або членам його родини не пізніше, ніж за 24 години до встановленого для 
нього часу появи у парламенті. Якщо свідок або експерт не може з певних причин з’явитися перед 
парламентом у зазначений час, можуть бути визначені спеціальні умови з метою отримання 
необхідних свідчень. Якщо особа, яка отримала виклик відповідно до визначеної процедури, без 
поважних причин не з’явилася до Парламенту, відмовилася скласти присягу або відповідати на 
поставлені запитання, не надала витребувані документи або матеріали, її можна звинуватити у 
неповазі до Парламенту.  

 
Одним із суб’єктів процесу діяльності тимчасових слідчих комісій є свідки. Як і щодо 

інших елементів розслідування, спосіб визначення їхньої ролі може варіюватися в залежності 



 18

від типу розслідування. Порядок участі свідків у процесі розслідування включає кілька 
елементів: 

1. На початку розслідування, визначення того, хто може виступити у якості свідка, часто 
буває інтуїтивним. Часто буває незрозуміло, яка інформація виявиться корисною для 
розслідування. Перший крок у процесі підбору свідчень передбачає ідентифікацію важливих 
свідків на базі оглядової інформації, поданої до комісії офіційними особами. Комісія контактує 
зі свідками або безпосередньо, або через їх представників, у випадку їх наявності. Порядок 
заслуховування свідчень, зазвичай, передбачає призначення часу бесіди, ознайомлення (шляхом 
надсилання поштою) переліку питань, на які необхідно дати відповідь, а також надання свідкам 
всієї необхідної документації.  

2. Як тільки розклад і порядок заслуховування свідків узгоджений, технічний персонал 
комісії готує письмові прохання про участь. Якщо запрошені особи вагаються щодо участі, 
надсилається офіційна повістка. У випадку, коли свідків досить велика кількість, завдання 
викликати їх може бути поділене між однією чи двома зацікавленими сторонами. Для свідків 
готується загальний звід правил, якими вони керуватимуться під час слухань, так званий 
«путівник» (інколи його розміщують на сайті слідчої комісії).  

3. Свідчення можуть даватися свідчення під присягою, але лише у випадку наявності такої 
потреби. Зацікавлені сторони, з одного боку, мають право бути присутніми та заслуханими на 
слідчих засіданнях, однак часто вони не мають права перехресного допиту свідків. 

4. Свідки, викликані комісією, мають право на відшкодування вартості їх квитків, 
страховки протягом участі у слідстві. Часто вони мають право на грошову винагороду, розмір 
якої визначається законодавством. Крім того, комісія може відшкодувати витрати на законне 
представництво свідків, якщо розслідування потребує захисту їх інтересів. Свідки, викликані 
зацікавленими сторонами, також можуть отримувати відшкодування витрат. 

5. Що стосується свідчень експертів, то часто слідчі комісії мають координуючий орган, 
який радить, за оцінкою якого фахівця варто звернутися. Експерти висловлюють свою позицію 
щодо справи, що перебуває на розгляді комісії. Одні з них можуть бути радниками при комісії, 
інші – просто найманими працівниками при одній із зацікавлених сторін. Існує правило, 
відповідно до якого експерти не можуть критично виступати на адресу особи зацікавленої 
сторони, а лише критикувати подані докази та наведені аргументи. Свідчення експертів можуть 
використовуватися комісією у різні способи:  

- залучення групи експертів для надання оцінки та порад стосовно зібраної комісією 
інформації; 

- залучення групи експертів, які можуть бути задіяні по мірі необхідності на всіх етапах 
розслідування; 

- залучення контролюючих організацій для допомоги з обробкою вхідних даних; 
- залучення міжнародних експертів для забезпечення незалежної оцінки інформації та 

отриманих рекомендацій. 
Свідки, які запрошуються на засідання слідчих комісій, користуються тими ж правами, що 

і свідки під час звичайного судового процесу. На відміну від судового допиту свідків, допит 
слідчої комісії більше нагадує інтерв’ю.  

На початку розслідування важко визначитись із тим, чиї свідчення можуть бути 
важливими та корисними для розслідування, в даному випадку все залежить від рівня 
кваліфікації особового складу комісії чи комітету. У Новій Зеландії, якщо існує надто велика 
кількість свідків, яких слідчий орган прагне допитати, він може перекласти повноваження щодо 
їх запрошення на одну або більше зацікавлених партій. 

Практично у всіх країнах треті особи, що можуть бути присутніми на засіданнях слідчого 
органу, не набувають автоматичного права на перехресний допит свідків. Їм відводиться роль 
спостерігачів. Дозвіл на допит свідків надається лише у випадку написання офіційної заяви. 
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В Ізраїлі захист свідків регулюється таким чином: «Свідчення, що особа надає слідчій 
комісії, не можуть бути використаними при будь-якому судовому розгляді, за винятком 
випадку, коли справа стосується злочинів». Таким чином це положення більше мотивує свідків 
без остраху давати повні та відверті свідчення, що сприяє роботі комісії. До того ж, в Ізраїлі 
значна увага надається захистові репутації осіб, що мають причетність до предмету 
розслідування. Якщо комісії здається, що певна особа може постраждати внаслідок результатів 
розслідування, голова комісії має сповістити її про таку можливу загрозу для її авторитету. Ця 
особа повинна прийти на засідання комісії (навіть з адвокатом), проаналізувати документи та 
свідчення, зробити свої ремарки та надати фактичні матеріали (якщо такі є). Якщо особа не була 
зараннє попереджена, то комісії не слід згадувати її у своїх висновках та рекомендаціях. 

В більшості країн передбачається адміністративне покарання осіб, які без поважних 
причин відмовились давати свідчення або просто не з’явились у зазначений час на засіданні 
слідчого органу. Щоб уникнути непорозумінь та фальсифікацій, виступи свідків повинні бути 
належним чином записані. 

 
Таблиця 2.1.3. Допит свідків: приклади законодавчого регулювання 

 
Франція Будь-яка особа, чиї свідчення комісія вважає важливими, мусить дати покази. 

Свідки, які були заслухані слідчим комітетом, мають право вимагати прослухати свої свідчення. Таке 
звернення має бути виконане негайно, якщо розглянута справа є конфіденційною. До запису свідчень 
не повинно вноситись ніяких корективів. Проте свідок сам може зробити письмові додатки, які 
передаються комітетові, і вже останній вирішує, чи додавати їх до загальних свідчень. 

Нідерланди Особи, яких парламентський комітет має намір допитати, зобов’язані з’явитись на слухання та дати 
свідчення під присягою. Свідки та експерти мають бути допитані головою комітету, лише після цього 
інші члени комітету можуть задавати свої запитання. Секретар (клерк) повинен зробити письмовий 
запис показань свідка. 

Литва Свідки та експерти мають бути попереджені про відповідальність, яка лягає на них у разі свідомого 
подання неправдивих свідчень відповідно до ст. 235 Кримінального кодексу. Вони повинні поставити 
свій підпис в якості підтвердження того, що отримали таке застереження.  
Має вестися запис показань свідка. Після того, як свідок їх перечитає, він може доповнити їх або 
внести поправки. Потім він має затвердити все своїм підписом. 
Експерти повинні представити свої висновки та підписати їх.  

Італія  Задля цілей розслідування комітет може проводити спеціальні засідання, на які запрошуються для 
надання свідчень міністри, чиновники та керівники громадських організацій. Представники органів 
місцевої влади, приватних організацій, трудових та професійних спілок також можуть бути закликані 
надати свідчення. 

Австрія Комітет 
Повинен вестися запис засідання слідчого комітету. Виступи свідків записуються дослівно. 
Комісія 
Запис обговорення робиться обов’язково, до того ж він може бути направлений до Національної 
Ради для подальшого обговорення. 

 
Цікава практика має місце в Італії, де поширене запрошення на засідання слідчого органу 

Національної Ради з питань економіки та праці (Nаtional Council For Economy And Labour 
(CNEL)) для ознайомлення із її коментарями та пропозиціями. Слідчий комітет може висловити 
прохання Президентові Сенату запросити CNEL на засідання з розгляду питань, що стосуються 
економіки, фінансової та соціальної політики або будь-яких інших, дотичних до теми економіки 
та працевлаштування. Президент Сенату має передати цю пропозицію Президентові CNEL та 
визначити кінцевий термін для надання відповідної консультації (цей термін не повинен 
виходити за рамки припинення діяльності комітету). Пропозиції, висловлені CNEL, мають бути 
роздруковані та розповсюджені як додаток до звіту комітету. Голова комітету або його 
заступник можуть попередньо відзвітувати на засіданні CNEL або його комітетів. До участі у 
сумісних засіданнях слідчого комітету та CNEL (за її згодою) можуть бути допущені 
представники інших комітетів. Слідчий комітет може звернутись до CNEL з проханням 
провести окреме розслідування, предмет якого належить до її компетенції. Результати такого 
розслідування мають бути одразу опублікованими. 
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Важливим елементом процесу розслідування є свідчення. Комісія вирішує, які свідчення 
можуть виявитися релевантними, а потім докладає зусиль до їх отримання. Причому способи 
такого отримання комісія обирає самостійно, адже часто не існує певного усталеного 
формального процесу. Комісія самостійно вирішує, яких документів вона потребує. Як 
альтернатива, вона відбирає необхідні з тих, що були надані для подальшого аналізу та відбору. 
Перелік усіх документів буває потрібен лише у випадках, коли є підозра на несистемність або 
неповність бачення справи. У разі небажання надати необхідні документи тими, до кого було 
направлено відповідний запит, комісія може вимагати від сторін та партій наддати інформацію.  

Комісія повинна володіти інформацією щодо того, яка використовувана нею інформація 
може становити предмет персональної або комерційної таємниці, а яка – бути доступною для 
громадського поширення. Для захисту такої інформації можуть проводитися закриті слухання. 
Тим не менше, за загальним правилом, інформація, подана в документах, не може бути 
предметом скарги щодо конфіденційності. Зазвичай, вона надається з розумінням того, що буде 
в подальшому розповсюджена та чинитиме вплив на хід розслідування. Однак технічна 
інформація може бути розголошена для медіа та громадськості, але не має бути опублікована до 
офіційного представлення комісії.  

Аналіз документів – один із ключових моментів роботи слідчих органів. Дуже важливо, 
щоб тимчасовим слідчим комісіям надавалась низка повноважень, які б гарантували вільний 
доступ членів комісії до потрібної інформації. Це стосується усіх типів розслідування (fact-
finding, policy iquiry). Поширеною є практика надання представникам слідчої комісії чи комітету 
права примусового вилучення документів, що становлять інтерес для розслідування. В 
законодавстві багатьох країн вказується, що, якщо необхідні документи є конфіденційними, то 
передбачається певна процедура щодо надання їх членам слідчої комісії, наприклад - лише їхніх 
копій.  

 
Таблиця 2.1.4. Особливості процесу аналізу документів: досвід Албанії 

 
Комісія має право просити високопоставлених суддів або прокурорів пред’явити документи або акти, релевантні 
до розслідуваної справи. Якщо з причин секретності розслідування, слідчий орган вважає неприпустимим 
порушувати таємницю розслідування, то він у письмовій формі має передати мотив своєї відмови. Якщо ж комісія 
вважає, що ніякої мотивації немає, то слідчий орган зобов’язаний негайно надати парламентській слідчій комісії 
необхідну інформацію. Комісія сама визначає, які документи та акти надавати на розгляд громадськості, особливо 
це стосується тих, що вимагають подальшого розслідування. Судові акти та документи на початковому етапі 
розслідування мають залишатись в таємниці. 

 
Що стосується такого елементу процесу розслідування як слухання, то особливості їх 

проведення, зазвичай, бувають визначені у регламенті законодавчого органу. Так, наприклад, 
практика свідчить, що розслідування стосовно катастроф мають бути проведені якнайближче до 
місця події, аби належним чином залучити причетних осіб. З іншого боку, слухання можуть 
бути проведенні в центральному офісі комісії, що випливає з його природи. Зважаючи на таку 
казуальність тлумачення, у деяких країнах можливим є проведення попередніх слухань за участі 
зацікавлених осіб з метою інтерпретації норм законодавства.  

Публічні слухання за визначенням можуть бути відвіданими ЗМІ, але у разі порушення 
питань, розголошення інформації щодо яких може призвести до порушення прав і зазіхання на 
інтереси сторін чи свідків, відкритість слухань може бути обмежена. 

Взагалі, слідча комісія у ході розслідування може заслухати:  
- всі сторони, що бажають презентувати своє бачення в повному обсязі; 
- вибрані партії; 
- представників кількох партій; 
- всіх представників, але із жорстким дотримання регламенту; 
- всіх, але з певними обмеженнями щодо характеру дискусії. 
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Варто зазначити, що названі принципи та правила не є універсальними. Обов’язок їх 
дотримання не закріплений у нормативно-правових актах, а тому може варіюватися в залежності 
від особливостей політичної системи держави. Тим не менше, закладена в описаному 
нормативному підході загальна логіка розкриває повинна бути дотримана під час 
парламентського розслідування з метою його ефективності та демократичності.  

 
2.2. Формування тимчасових слідчих комісій. 
 
Принципи формування слідчих комісій еволюціонували паралельно з історичним та 

інституційним становленням самого феномену парламентського розслідування: змінилися як 
причини здійснення парламентського розслідування, так і сам його формат. Якщо в ХІ столітті 
це були комісії, що контролювали у своїй більшості лише діяльність уряду та корони, і подекуди 
призначалися і проводилися у формі звичайних парламентських слухань (як, наприклад, у 
Нідерландах), то на сьогодні варіативна складова здійснення розслідування парламентами є 
досить широкою як за своєю конфігурацією, так і за самим предметом. 

Власне, говорячи про форми здійснення парламентського розслідування, варто наголосити 
на різноплановості слідчої діяльності парламентів країн світу, що передбачає: 
 Ініціативу по проведенню розслідування та створення слідчих органів 
 Предмет і причину початку парламентського розслідування 
 Форми проведення парламентського розслідування 
 Темпоральне визначення діяльності слідчих органів 

На сьогодні ініціатива по проведенню розслідування у переважній більшості країн 
належить усьому парламенту. У деяких країнах проведення розслідування ініціюється однією з 
палат парламенту, (найчастіше – нижньою; така практика поширена в Австрії), або просто 
пленумом парламенту, як це практикується в Ізраїлі. Говорячи про прерогативу саме парламенту 
проводити та ініціювати розслідування, варто наголосити на тому, що воно може проводитися і 
стосовно уряду. Крім того, існують випадки, коли розслідування паралельно з парламентом може 
ініціюватися і урядом (наприклад, в Угорщині), але проводиться воно як повноцінне 
парламентське розслідування. В обох випадках остаточне рішення безпосередньо по формуванню 
слідчих органів є виключною компетенцією парламентів. Тим не менше, розслідування, 
ініційоване урядом, не обмежується контролем за виконавчими органами державної влади, а 
стосується більш широкого кола проблем.  

Для остаточного рішення про проведення розслідування у більшості країн проводиться 
голосування в парламенті. Крім того, воно має бути підтримано певною кількістю депутатів: у 
Греції для звичайного розслідування необхідними є голоси 1/5 частини парламенту, а для 
розслідування справ з тематики міжнародних відносин та оборони – 2/5 голосів членів 
парламенту; у Латвії – 1/3; Литві та ФРН – 1/4. 

Цікавим з огляду на різноманітність слідчих органів парламентів та різноплановість їх 
роботи видається питання визначення підстав їх створення. У всіх нормативних документах, що 
регулюють порядок реалізації слідчих функцій парламенту (наприклад, регламентах або 
конституціях) створення слідчих комісій чи комітетів обумовлюється наявністю важливого 
громадського інтересу. Виходячи з цього, слідчі комісії створюються для розгляду досить 
широкого спектру питань. 

 
Таблиця 2.2.1. Предмет діяльності слідчих органів парламенту: історичний досвід 

 

 

ЧАС ПРИКЛАДИ ПИТАНЬ, ЯКІ БУЛИ ПРИВОДОМ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ 

 РЕЗУЛЬТАТИ  

В
ел ик
о 1999 рік На запит парламенту Міністерство внутрішніх справ 

оголосило про початок розслідування стосовно 
полювання з собаками.  
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1961-1962 
рр.  

Слідчий комітет з питань головних портів 
Великобританії був створений Міністерством 
транспорту з метою з’ясувати, до якою мірою головні 
доки та пристані Британії відповідають теперішнім та 
майбутнім потребам країни, чи можна буде 
вдосконалити методи їх роботи, а також для 
вироблення серії певних рекомендацій.  

Комітет збирав свідчення, відвідавши 34 
зустрічі та провівши 18 днів у портах. 
Головним висновком комітету стало 
усвідомлення необхідності створення 
національного регулятивного орану з 
питань портів. Звіт був презентований 
парламенту у 1962 році. 

2004 р.  Було створено парламентську слідчу комісію для 
розслідування терористичних атак 11 березня 2004 
року. Завданням комісії було з’ясування кроків, які 
фактично можуть бути зроблені для запобігання 
тероризму у майбутньому. 

- 

Іс
па
ні

я 

 Парламентський слідчий комітет з питань 
імплементації Угоди, підписаної між Урядом, Tilts 
Communications" та альянсом "Lattelecom" щодо 
тарифної політики.  

- 

 Комісія з питань приватизації Латвійської 
Судноходної компанії та інших об’єктів 
стратегічного значення.  

- 

 Парламентська комісія з розслідування сприяння 
кримінальним злочинам (зокрема педофілії) 
офіційними представниками публічних та 
приватних інституцій. 

- 

Л
ат
ві
я 

 Парламентська комісія з питань розслідування 
проблеми можливого залучення державних 
посадовців до контрабандних справ. 

- 

Л
ит
ва

 

Лютий 2003 
р. 

Було створено слідчий комітет для розслідування 
загроз державній безпеці можливих зв’язків 
президента з організованою злочинністю. 

Комітет оприлюднив попередній звіт, де 
містилася інформація щодо того, що 
Президент Литви Роланд Паксас 
створив загрозу для державної безпеки 
своїми зв’язками з російською мафією 
та секретними службами. На базі 
діяльності комісії передбачалося 
вирішення парламентом питання про 
можливий початок процедури 
імпічменту. 

П
ол

ьщ
а 

Січень 2003 
р.  

Сейм створив комісію для розслідування заяв ЗМІ 
стосовно можливих неточностей та 
нестабільностей, що можуть виникнути в 
результаті перегляду Закону про теле- та 
радіомовлення (Broadcasting Act). 
 

- 

Ру
м
ун
ія

 2007 р.  Зараз у Румунії діє парламентська слідча комісія 
стосовно обвинувачення Президента Траяна 
Басеску.  
 
 
 

Звіт про діяльність комісії має бути 
поданий до Регламентного Бюро 
Парламенту 

Ф
ра
нц

ія
 Жовтень 

2003 р. 
Слідчий комітет з питань зв’язку між соціальними 
проблемами та проблемами здоров’я від теплових 
хвиль 
 
 

- 

Липень 
2003 р. 

Слідча комісія з питань рекомендацій щодо 
безпеки морського транспорту та можливих 
забруднень, які від цього залежать 

- 

Ф
РН

 

Липень 
2003 р. 

Слідчий комітет з питань управління 
громадськими корпораціями з метою 
вдосконалення системи прийняття рішень 

- 
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90-і роки ХХ 
ст. 

Парламентська слідча комісія стосовно 
демографічних змін 

Навесні 2002 року парламентська слідча 
комісія закінчила свою діяльність та 
опублікувала звіт. Комісія працювала 
упродовж більш, ніж 10 років, 
аналізуючи ситуацію навіть у 
довгостроковій перспективі (до 2050 
року). Результатом діяльності комісії 
стали рекомендації, що стосувалися 
таких питань: навколишнє середовище, 
міжнародні відносини, сімейні стосунки 
та інші соціальні мережі, компетентність 
та продуктивність похилого покоління, 
доходи, демографічні зміни тощо. 

Ш
ве

ці
я 

1999 р. На засіданні уряду була створена слідча комісія 
щодо вивчення перспектив розвитку політики 
Швеції стосовно глобальної економіки, а також 
сталого соціального та екологічного розвитку. 

Комісія мала дати відповідь на питання, 
як ця політика має формуватися та як 
може бути подолана бідність в умовах 
глобалізації. 

 
Таким чином, аналізуючи особливості парламентського розслідування, можна говорити про 

прагнення опосередковано забезпечити однин із принципів демократичного ладу – якнайширше 
представлення загального громадського інтересу. У процесі становлення цього інституту 
розслідування причини створення слідчих комісій еволюціонували. Така еволюція відбувалася 
разом зі зміною обсягу політичних прав громадськості – від права знати до права впливати. Так у 
історичному розрізі спочатку створювалися комісії для розгляду питань про корупцію та 
особливості діяльності посадовців. На сьогоднішній день, все ширше практикується створення 
комісій з розгляду питань, що належать до кола інтересів громадян безпосередньо. Отже, наразі 
парламентські слідчі комісії конституюються як елемент системи стримувань і противаг. 

Тим не менше, зберігається умовний поділ причин створення слідчих органів зберігається: 
певні комісії існують для контролю та перевірки діяльності державних органів (зокрема уряду), 
решта слугують вирішенню нагальних проблем, пов’язаних із безпосередньо вагомим суспільним 
інтересом.  

У деяких країнах слідчі комісії створюються з метою розслідування обставин при 
ініціюванні процедури звільнення посадових осіб (включаючи суддів, прем’єр-міністрів та 
президентів). У Литві такого роду функції покладаються на спеціальну слідчу комісію, що може 
створюватися паралельно зі звичайною тимчасовою слідчою комісією. 

У деяких країнах, слідчі парламентські органи існують для забезпечення функцій самого 
парламенту, зокрема – його законотворчої діяльності. Слідчі комітети створюють у формі 
дорадчих органів для аналізу альтернатив потенційних і перспективних законопроектів. Тобто 
можна говорити про певну модифікацію самої суті слідчих функцій парламенту та існування 
нового формату їх здійснення.. 

Світова практика свідчить про наявність широкого спектру форм здійснення слідчих 
функцій парламенту. 

 
Таблиця 2.2.2. Органи, що здійснюють парламентське розслідування 

 
Парламентський слідчий комітет Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Нідерланди, Італія, 

Латвія, Норвегія, Польща, Португалія, Угорщина, Франція 
Парламентська слідча комісія Австрія, Албанія (згідно з проектом закону), Естонія, 

Ізраїль, Литва, Норвегія, Польща, Туреччина,  
Виборні спеціальні органи Болгарія 
Палати парламенту без створення окремого 
органу 

Бельгія, Болгарія 

Зовнішні по відношенню до парламенту 
органи 

Нідерланди 

Постійні парламентські комітети (кожен 
проводить 
розслідування за своїм профілем) 

Італія, Німеччина, Франція 
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У більшості країн різні форми парламентського розслідування існують паралельно. 
Наприклад, його здійснюють і слідчі комісії, і слідчі комітети (таку дихотомію часто пояснюють 
різницею у предметі розслідування). Наприклад, в Австрії розслідування діяльності уряду 
здійснює парламентський комітет, а інші справи, що становлять суспільний інтерес чи 
вважаються питаннями особливої важливості – слідча комісія, що створюється нижньою палатою 
парламенту. Досить часто слідчі органи називаються по-різному в різних країнах, але фактично їх 
функції та особливості діяльності дублюються. Парламентське розслідування може також 
проводитися постійними комітетами, що відповідають за вузьку сферу суспільного життя та 
наділяються слідчими функціями за необхідністю. Існує також практика виборності слідчих 
парламентських органів. Наприклад, у Великобританії ХІХ століття виборні слідчі комісії були 
фактично першими слідчими органами.  

Слідчі парламентські органи досить часто асоціюють із системою інституцій контролю та 
забезпечення балансу влади: слідчі парламентські комітети та комісії існують як способи 
стримування влади, як медіатор між владою та громадськістю, що дозволяє останній 
контролювати та перевіряти дії першої. Актуальним є питання дієвість такої системи контролю. В 
цьому контексті важливо звертати увагу на тривалість діяльності слідчих парламентських органів. 

 
Таблиця 2.2.3. Період діяльності органів парламентського розслідування 

 
ТИМЧАСОВІ  Швеція, Угорщина, Португалія, Польща, Литва, Латвія, Італія, Ізраїль, Естонія, Греція, 

Британія, Бельгія, Австрія.  
ПОСТІЙНІ Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Франція 

 
У таких країнах, як Норвегія, Нідерланди та Німеччина поряд з постійними слідчими 

парламентськими органами існують тимчасові органи. Принципова сутнісна різниця між ними 
полягає в тому, що постійні розслідування частіше стосується певної конкретної вузької сфери, а 
постійні органи створюються для організації ефективного та безперервного парламентського 
контролю. У Норвегії, наприклад, парламентський Комітет з конституційних питань розслідує 
питання конституційного значення. У Нідерландах постійний слідчий комітет відрізняється від 
тимчасового нагальністю потреби звернення до нього та специфікою самого розслідування; хоча 
він діє постійно, звернення до нього вважається кульмінацією будь-якого розслідування. 
Тимчасові слідчі комісії існують для роботи зі справами, що не мають такого значення для 
конституції держави та слугують суто громадському інтересу (діяльність органів влади, корупція, 
нещасні випадки та трагедії тощо).  

Існують і більш специфічні форми проведення розслідування (прикладом є досвід 
Німеччини та Угорщини). 

 
Таблиця 2.2.4. Форми організації парламентського розслідування: досвід Угорщини та ФРН 

 
Угорщина Комітет Оборони Бундестагу, що діє на постійній основі має особливий статус у порівнянні з іншими 

комітетами німецького парламенту, адже він може автоматично трансформуватися у слідчий комітет в 
той час, коли іншим комітетами для цього потрібна згода парламенту.  

ФРН Тимчасовий слідчий комітет парламенту Угорщини створюється для вивчення питань особливої 
суспільної важливості. Він формально вважається тимчасовим, але фактично діє постійно і поновлюється 
з кожним парламентським циклом. 

 
До питання про строк здійснення слідчих функцій парламенту та їх організацію варто 

віднести практику існування спеціальних органів, що контролюють порядок здійснення самого 
розслідування та функціонують у вигляді «наглядачів» над уже створеними слідчими комісіями 
чи комітетами. Така модель відображає особливості здійснення урядових розслідувань у 
Австралії чи Новій Зеландії, де Королівська слідча комісія є певною мірою підзвітною та 
підконтрольною спеціально створеному для цього постійно функціонуючому парламентському 
комітету. Крім того, до таких органів можна віднести постійні профільні парламентські комітети 
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у Франції, які вирішують питання про доцільність створення слідчого комітету та контролюють 
його діяльність. Схожими функціями наділений Комітет оборони Бундестагу ФРН. 

У деяких країнах паралельно зі слідчими комісіями створюються певні консультативно-
адміністративні органи для забезпечення ефективності роботи слідчих комісій. Таким чином 
можна говорити про певну системність слідчої діяльності парламентів. Такого роду практики 
свідчать про перетворення розслідування вже на повноцінний атрибут діяльності парламенту та 
наявність відпрацьованої системи здійснення слідчих функцій. 

 
Таблиця 2.2.5. Участь консультативно-дорадчих органів у роботі слідчих комісій: досвід Нідерландів 

 
З 2002 року Нижня палата парламенту має всій власний відділ, Слідчий офіс, що є асистентом парламенту у 
проведенні будь-якого типу розслідування. Повноваження Слідчого офісу варіюються від консультаційних – до 
діяльності по проведенню та підготовці розслідування безпосередньо, яке може здійснюватися як постійними 
слідчими комітетами, так і тимчасовими, чи навіть зовнішніми організаціями. Крім того, слідчий офіс вирішує питання 
про практичну користь результатів розслідування. 
Парламент у особі Палати представників (Tweede Kamer) може доручити проведення розслідування від свого імені 
певним зовнішнім організаціям: громадським, експертним інституціям тощо. Такого роду розслідування є одним і з 
видів парламентського розслідування в Нідерландах і рівноцінне як постійному слідчому комітету, так і тимчасовому 
за своєю суттю. 

 
 Існує певна специфіка формування складу слідчих органів. Слідчі комісії та комітети у 

більшості країн формуються із представників парламенту або його палати, якщо розслідування 
проводиться палатою окремо. Так, наприклад, у Франції, Угорщині та Туреччині слідчі органи 
парламенту формуються виключно з парламентарів, а у деяких країнах участь у роботі слідчих 
комісій мають право брати експерти із певних питань. Причому в одних країнах, останні є 
повноцінними членами роботи комісії чи комітету (як, наприклад, в Нідерландах), а інших їх 
роль зводиться до інформаційно-консультативного супроводу розслідування. В Угорщині 
незалежні експерти є причетними до розслідування, але не мають права голосу; у Литві вони 
офіційно вважаються просто асистентами.  

Питання членства у слідчих комісіях лежить у площині визначення їхнього місця в 
політичній системі певної держави. Фактично йдеться про проблему свободи та незалежності 
від політичного тиску слідчих органів парламенту. В результаті, у більшості випадків слідчі 
функції належать безпосередньо парламентарям; досить рідко до роботи комісій та комітетів 
долучаються незалежні представники. Є випадки, коли у кожного члена слідчої комісії є 
заступник (наприклад, в Ізраїлі), що вказує на розгалужену та системну роботу слідчого органу. 

Кількість членів слідчих комісій може визначатися по факту створення слідчого органу 
(така норма закріплена, наприклад, у статутному документі, що регулює його діяльність 
парламенту Польща) або визначатися імперативним шляхом: у Франції слідчий комітет не може 
перевищувати 30 чоловік, а в Нідерландах їх кількість визначається Президентом Парламенту. 
Варто зауважити, що в першому випадку є можливість визначення формату проведення 
розслідування та його масштабів за кількістю залучених осіб у залежності від особливостей 
питання, що потребує розслідування. 

Призначення членів слідчих органів парламенту є складним і важливим завданням, 
якщо враховувати, що вибір членів повинен здійснюватися з урахуванням необхідності 
забезпечити незалежність слідчих комісії від відповідального за її призначення органу та від 
можливої політичної заангажованості. Часто політична природа питання, яке підлягає вивченню 
комісією, а також тиск із боку преси істотно ускладнюють розслідування. З метою уникнення 
такого тиску та створення умов для ефективного розподілу повноважень тимчасові слідчі 
комісії були задумані як колегіальний орган. Це знижує ризик недієздатності слідчого органу. 

Законодавче закріплення кількості комісіонерів не є поширеним. Тим не менше, практика 
різних країн дозволяє зробити висновок про оптимальний розмір тимчасової слідчої комісії в 
умовах тієї чи іншої політичної системи (наприклад, у Новій Зеландії до складу комісії входять 5 
членів). Непарна кількість комісіонерів знімає загрозу неможливості пошуку компромісу та 



 26

блокування прийняття рішення. Члени комісії повинні бути висококваліфікованими та 
досвідченими.  

У складі комісії повинні бути представлені різні соціальні групи. Якщо питання, яке 
розслідують, є особливо важливим для певної групи (наприклад, реформа системи охорони 
здоров’я), принаймні одна особа, що володіє спеціальними знаннями у потрібній галузі, повинна 
бути представлена у комісії.  

Роль голови комісії є ключовою. Законодавство деяких країн, що регламентує порядок 
діяльності тимчасових слідчих комісії, містить особливі вимоги до голови та визначає його як 
носія спеціальних повноважень (наприклад, в Австралії завданням голови є інтерпретація вимог 
законодавства та надання комісіонерам необхідних роз’яснень щодо їхньої ролі у процесі 
розслідування). Важливо, що поширеною є практика самостійного розподілу повноважень між 
головою комісії та її членами. 

 
Таблиця 2.2.6. Вимоги до кандидатів у члени тимчасових слідчих комісій 

 
ВИМОГА ПРАВИЛА 

Компетентність 
у питаннях, що 
є предметом 
розслідування 

Комісіонери повинні бути спроможні: 
- орієнтуватися у питаннях, що можуть виникнути по ходу розслідування; 
- визначати проблеми, що потребують вирішення; 
- брати активну участь у пошуку необхідної інформації; 
- аналізувати великий обсяг зібраних доказів (в тому числі, письмових).  
Якщо розслідування може зашкодити чиїсь особистій або професійній репутації або якщо є 
можливість висунення кримінального звинувачення за його результатами, то головою має бути 
призначений суддя або досвідчений адвокат. Це забезпечить правильне тлумачення зібраних 
доказів.  

Можливість 
мати 
неупереджений 
погляд на 
розслідувану 
справу  

Комісіонери повинні вивчати зібрані докази об’єктивно та не мати жодних упереджень щодо 
результатів розслідування. Саме тому не варто призначати до складу комісії особу із сильними 
переконаннями щодо предмету розслідування.  
Фахівці у вузьких сферах повинні надавати експерті поради комісії. 
Не можна призначати до складу комісії особу, яка повинна буде зіштовхнутися із конфліктом 
інтересів у разі членства у ній. 
Вивчення відповідності вимогам кандидатів на посади комісіонерів повинно відбуватися до їх 
призначення.  

Особиста 
чесність 

Комісіонери повинні здійснювати власні повноваження без спокуси зловживання ними або 
використання доступної інформації для власної користі.  

Спроможність 
виконання 
завдання 

Час тривання розслідування не є чітко визначеним. Є можливість продовження його тривалості зі 
зміною графіку роботи. Це може негативно вплинути на бізнес комісіонерів або їхній фінансовий 
стан. Однак такі загрози не повинні завадити функціонуванню комісії.  

Спроможність 
витримати тиск 
перебувати на 
очах у публіки 

Зважаючи на можливу підвищену увагу преси до діяльності слідчих комісій, комісіонери повинні 
бути спроможні нести тягар публічності протягом тривалого періоду часу.  

 
Процедура призначення членів комісії чи комітету може варіюватися від простого 

делегування представників (у більшості випадків), до широкого розгляду та голосування за 
персональний склад слідчого органу (наприклад, така практика має місце у Литві). 

За загальною формулою, склад парламентських слідчих комісій чи комітетів визначається 
на пропорційній основі відповідно до представництва груп і фракцій у парламенті. В той же час, 
у випадку існування двопалатного парламенту у більшості країн кожна палата має право 
створювати окремий слідчий орган (наприклад, Бельгія), а його членами можуть бути виключно 
члени цієї палати (наприклад, Болгарія). Хоча у більшості країн слідчі функції всього 
парламенту покладаються на нижню палату (наприклад, Нідерланди, Болгарія), у поодиноких 
випадках (наприклад, в Італії) поряд з автономним розслідуванням, обидві палати парламенту 
можуть створювати спільний слідчий комітет, членами якого є представники обох палат. 
Пропорційне представництво членів слідчих парламентських органів відповідно до політичної 
конфігурації парламенту слугує забезпеченню демократичного принципу «справедливого та 
якнайширшого представництва». У Литві, наприклад, поряд із пропорційним представленням 
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всіх груп та фракцій у складі комісії існує також процедура затвердження складу комісії шляхом 
голосування Сейму. У деяких країнах існує вказівка на те, що парламент може затвердити іншу, 
відмінну від пропорційного представництва, процедуру формування слідчих органів, однак 
більшість у слідчій комісії чи комітеті не може складатися з представників однієї 
парламентської групи чи фракції депутатів з метою запобігання узурпації процесу 
розслідування. 

 
Таблиця 2.2.7. Загальна характеристика особливостей формування слідчих органів парламенту 

 
КРАЇНА  Суб’єкт 

формування 
Особливості формування Строк діяльності 

Австралія Уряд від імені 
королеви 

Слідчі королівські комісії (також існує парламентський 
комітет по контролю за діяльністю слідчої комісії). 

Тимчасові 

Парламент  Комітет (членами є депутати) Тимчасовий  Австрія 
Нижня палата Комісія (представники нижньої палати) Тимчасово 

Албанія 
(законопрое
кт) 

Парламент  Комісія (депутати) Тимчасова 

Парламент Обидві палати можуть проводити розслідування 
самостійно 

Тимчасово Бельгія 

Парламент Створюється спеціальний слідчий комітет із членів 
парламенту 

Тимчасово 

Парламент Національна асамблея проводить розслідування 
самостійно 

Н. д. Болгарія 

Парламент Існують виборні комітети для проведення розслідування Н. д.  
Великобри
танія 

Міністерство 
транспорту (Уряд) 

Слідчий комітет Тимчасово 

Греція Парламент Слідчі комітети з членів парламенту Тимчасово 
Парламент Зовнішнє розслідування, але від імені парламенту 

(представники просто певних організацій чи працівники 
парламенту) 

Тимчасово 

Парламент Слідчий комітет Тимчасово 
Парламент Слідчий комітет Постійно 

Нідерланди 

Парламент Нижня палата має свій Слідчий офіс як дорадчо-
консультативний орган 

Постійно з 2002 року 

Естонія Парламент Слідча комісія Тимчасово 
Парламент  Слідчий комітет (з міністрів) Н. д.  Ізраїль 
Пленум 
парламенту 

Слідча комісія (з депутатів) Тимчасово 

Парламент Кожен із постійних комітетів може здійснювати певні 
розслідування  

Н. д.  

Парламент Слідчий комітет кожної палати окремо (з представників 
палати) 

Тимчасово 

Італія 

Парламент  Слідчий комітет спільний для двох палат Тимчасово 
Латвія Парламент Слідчий комітет із депутатів Тимчасовий 
Литва Парламент - Контрольна комісія 

- Слідча комісія (пропорційно кількості членів груп та 
фракцій) 

Експерти можуть допомагати 

Тимчасові 

Бундестаг Комітет оборони, що може автоматично за рішенням 
самого парламенту перетворюватися на слідчий. 

Діє постійно, але для 
тимчасових справ 

Німеччина 

Бундестаг Слідчий комітет із депутатів на чолі із головою Комітету 
оборони (Defence Committee) 

Тимчасовий 

Парламент Слідча комісія – парламентарі Тимчасова 
Парламент Спеціальний комітет-парламентарі Тимчасовий 

Норвегія  

Парламент Слідчий комітет - парламентарі Постійний з 
конституційних справ  

Польща Сейм Слідча комісія, комітет - парламентарі Тимчасова 
Уряд Слідчий комітет Тимчасовий Португалія 
Парламент Слідчий комітет Тимчасовий 

Туреччина Парламент Спеціальна комісія – парламентарі. Завдання – 
розслідування дій уряду 

Тимчасова 

Угорщина Остаточне Спеціальний комітет для розслідування будь-якої справи Тимчасовий (але 
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рішення щодо 
створення 
комітету належить 
парламенту, 
ініціатива – 
парламенту/урядо
ві 

– парламентарі і експерти з різних галузей (експерти не 
мають права голосу) 

постійно поновлюються 
з кожним 
парламентським 
циклом) 

Остаточне 
рішення щодо 
створення 
комітету належить 
парламенту, 
ініціатива – 
парламенту/урядо
ві 

Слідчий комітет для розслідування 
конкретної справи – виключно парламентарі 

Тимчасовий (але 
постійно поновлюються 
з кожним 
парламентським 
циклом) 

Парламент Слідчий комітет - парламентарі  Тимчасовий Франція 
Парламент  Відповідний парламентський комітет (не вказано який, 

гадаю - слідчий) вирішує, чи доцільно створювати 
тимчасовий слідчий комітет 

Постійний 

Швеція Уряд Слідча комісія для аналізу альтернатив законопроекту, 
запропонованого урядом – експерти, політики, службовці 

Тимчасова 

 
Що стосується особливостей безпосередньої процедури призначення членів 

парламентських органів розслідування, то вона залежить від завдань, які на них покладаються, 
від обсягу повноважень суб’єктів, задіяних у процедурі їх формування, а також від інших 
особливостей функціонування, обумовлених політичною та правовою системами держави. 

 
Таблиця 2.2.8. Особливості процедури формування органів розслідування парламенту: 

приклади законодавчого регулювання 
 
Австралія Головний Урядовець від імені королеви для проведення будь-якого розслідування створює 

комісію, якщо це корелює з поняттями суспільного інтересу та добробуту.  
У часи суспільно-політичних криз звичайні розслідування можуть видатися неадекватними. Якщо 
питання потребує спеціальної експертизи (як це було, наприклад, у випадку зі розслідуванням 
стосовно фінансової системи) для слідчих комісій не може бути альтернативи. 

Австрія Комітет. Парламентські розслідування здійснюються за резолюцією Головного Комітету 
Національної Ради. На базі процедурних правил Національна Рада може вирішити створити 
слідчий комітет. Така пропозиція має бути направлена до Президента у письмовій формі, що має 
містити предмет проведення розслідування, завдання та склад слідчого комітету. Кожна партія, 
представлена у Головному комітеті повинна мати хоча б одного члена у слідчому комітеті.  

Албанія 
(законопроек
т) 

Парламентська слідча комісія створюється Парламентом стосовно питань, що становлять 
громадський інтерес. Прохання створити таку комісію може надходити від щонайменше 5 членів 
парламенту або постійної парламентської комісії. У присутності більш ніж половини своїх членів 
парламент приймає рішення більшістю голосів.  
У випадку, коли прохання надходить від четвертої частини членів парламенту, парламент 
зобов’язаний Створити Парламентську Слідчу Комісію.  
Прохання про створення комісії має містити об’єкт розслідування та мотивацію. Обов’язки, 
розклад діяльності містяться у рішення парламенту про створення такого роду комісії.  
Комісія повинна мати непарну кількість членів (не менше, ніж 9, але не більше, ніж 13). Рішення 
про кількість членів комісії приймається за пропозицією Спікера у відповідній пропорції до 
кількості парламентських груп та фракцій. У випадку відсутності консенсусу щодо цього питання, 
пропозиція направляється до пленарного засідання для прийняття рішення голосуванням. Кожна 
парламентська група має направити представника для участі у діяльності комісії відповідно до 
квоти, визначеної парламентом. 

Бельгія Відповідно до статті 56 Конституції та закону від 3.05.1880 Палата Представників та сенат 
можуть створити Слідчий Комітет. Відповідно до закону 1880 року розслідування може 
проводитися Палатою чи Сенатом у повному складі або для цього може бути створений 
спеціальний комітет (на практиці – частіше створюють комітет).  
Кожен член Палати представників і кожен сенатор може висловити прохання для провести 
розслідування. Ця пропозиція подається у формі законопроекту. Після дебатів у комітеті цей 
законопроект виноситься на пленарне засідання для обговорення та голосування. Якщо 
прохання задовольняють, то палата парламенту, що його висловила, уповноважується створити 
слідчий комітет. 

Болгарія Національна асамблея та виборні комітети можуть проводити розслідування або слухання 
стосовно справ, що становлять державний чи громадський інтерес. 
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Греція  Слідчі комітети створюються для розслідування питань, що становлять загальний інтерес, на 
пропозицію п’ятої частини представників парламенту, а також та за результатами голосування у 
випадку підтримки абсолютної більшості парламентарів, присутніх на пленарному засіданні, але 
не менше двох п’ятих від загальної кількості членів парламенту. Якщо питання стосується 
зовнішніх відносин чи національної оборони, вимагається абсолютна більшість усіх 
парламентарів. Слідчий комітет створюється пропорційно до кількісного складу груп, партій і 
безпартійних, представлених у парламенті. 

Нідерланди Палата представників може впроваджувати різні типи розслідувань. Всі вони передбачені 
регламентом. Можна виділити такі типи:  
1. Працівники нижньої палати (Tweede Kamer) чи зовнішні організації можуть здійснювати 
розслідування від імені парламенту;  
2. Парламент призначає тимчасовий слідчий комітет для здійснення розслідування; 
3. Парламент створює постійний парламентський слідчий комітет (практика є 
малопоширеною).  
Сенат до цього часу ще не скористався правом призначати розслідування на відміну від 
палати представників. З 2002 року нижня палата має свій власний слідчий офіс, як 
консультативно-дорадчий орган. 

Естонія Слідча комісія створюється постановою парламенту для розслідування обставин, що являють 
собою публічний інтерес. Цією ж постановою визначається склад комісії, заступники кожного з 
членів комісії, задачі, тривалість і повноважень комісії.

Ізраїль  Парламентські слідчі комітети створюються пленумом для розслідування справ, що 
визначаються парламентом як особливо важливі.  
Є два способи проведення розслідування: шляхом створення слідчого комітету та 
парламентської комісії. Перший складається з міністрів та інших офіційних осіб, членами другого 
є члени парламенту. Обидва органи покликані вирішувати проблему недовіри громадськості до 
уряду. Зараз заохочується створення Незалежної державної слідчої комісії, чиї члени були 
незаангажовані. 

Італія Уповноважений президентом Сенату комітет може здійснювати фактичне розслідування з метою 
збору документів, інформації (тобто відповідні функції можуть бути покладені на будь-який 
парламентський комітет).  
Крім того, законом або резолюцією сенату може бути створений слідчий комітет з питань, що 
становлять собою громадський інтерес. Відповідно до Конституції, парламентський слідчий 
комітет може бути створений кожною палатою парламенту у справах, що становлять суспільний 
інтерес. Склад формується відповідно до пропорції між усіма представленими у парламенті 
групами депутатів.  
Існує можливість створення змішаного комітету обома палатами парламенту спільно. Підставою 
для цього є прийняття спеціального закону.  

 
Таким чином, особливості створення органів парламентського розслідування залежать від 

визначених законом суб’єктів призначення їх членів, конфігурації (кількості членів і принципів 
представництва), часу діяльності, а також можливостей і форм трансформації по ходу 
розслідування умов роботи.  

 
2.3. Повноваження та особливості проведення засідань слідчих органів парламенту.  
 
Предмет розслідування та обсяг повноважень слідчих комісій варіюється в різних країнах 

залежно від того, який уповноважений орган (парламент, уряд тощо) та з якою метою їх 
створив. В Австрії, наприклад, парламентська слідча комісія створюється парламентом лише з 
метою ведення контролю над діями федеративного уряду. У Нідерландах при парламенті існує 
власний слідчий відділ (Investigation & Verification Office), основною функцією якого є 
перевірка даних, котрі уряд надає Палаті Представників. В Австралії королівській слідчій 
комісії та в Ізраїлі тимчасовій слідчій комісії офіційно дозволено проводити розслідування у 
інших країнах, співробітничати із відповідними комісіями закордоном.  

Цікавим є статус тимчасової спеціальної слідчої або контрольної комісії в Литві: якщо 
вона функціонує понад 1 рік, то їй до завершення розслідування надаються ті ж самі права, що й 
постійному парламентському комітету (згідно із законодавством, спеціальні комісії підзвітні та 
підконтрольні відповідним комітетам). Окрім збирання й оприлюднення інформації та висновків 
щодо суспільно важливих питань, спеціальні слідча та контрольна комісії можуть бути 
сформовані з метою контролю за тим, як впроваджуються рішення, прийняті парламентом. 
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У Новій Зеландії існує практика поділу слідчих комісій за родом діяльності на дві групи: 
1. Розслідування, спрямоване на з’ясування фактів. Його можна вважати прототипом 

юридичного розслідування (investigation inquiry); 
2. Розслідування, спрямоване на з’ясування причин певних явищ, що викликають 

суспільний інтерес (policy inquiry). Другий тип розслідування є більш абстрактним, він не 
передбачає широкого збору інформації, допиту свідків, а тому і не може нанести шкоди 
окремим індивідам чи політичним силам. Його метою є експертна оцінка явищ, що викликали 
суспільний резонанс. Це більше нагадує дослідження, ніж розслідування. 
 

Таблиця 2.3.1. Типи слідчих комісій: досвід Нової Зеландії 
 

Комітети з розслідувань  
(INVESTIGATION INQUIRY) 

Комітети з досліджень політики 
(POLICY INQUIRY) 

  
Зацікавлені партії/індивіди 

 Партії, причетні до предмету розслідування 
 Визначення статусу партій 
 Матеріальне відшкодування 

 Партії, причетні до предмету розслідування 
 Визначення статусу партій 
 Визначення статусу спостерігачів 
 Матеріальне відшкодування 

Допит свідків 
 Як віднайти свідків 
 Коли провести допит свідків 
 Видання повістки 
 Збір свідчень експертів 
 Матеріальне відшкодування 

 Збір свідчень експертів 
 Матеріальне відшкодування 

Збір інформації 
 Визначення, якої інформації бракує 
 Визначення методів збору інформації 
 Зобов’язання партій надавати усю 

необхідну інформацію 
 Опрацювання даних 

 Визначення, якої інформації бракує 
 Визначення, де цю інформацію можна знайти 
 Вимога щодо надання документів 
 Їх опрацювання 

Слухання 
 Визначення, де і коли проводити слухання 
 Формат і порядок слухань 
 Визначення характеру слухань 

(відкриті/закриті) 
 Ведення запису слухань  
 Перехресний допит свідків зацікавленими 

партіями 
 Політика щодо ЗМІ 

 Визначення, де і коли проводити слухання 
 Формат і порядок слухань 
 Обмеження щодо участі у засіданнях 
 Обмеження щодо права на виступ 
 Перехресний допит свідків зацікавленими 

партіями 
 Ведення запису слухань  
 Політика щодо ЗМІ 

 
Слідчі комісії можуть проводити як відкриті, так і закриті засідання. Закриті засідання 

відбуваються тоді, коли справа, що розглядається, відноситься до державної таємниці. В такому 
випадку усі члени комісії повинні дотримуватись принципу конфіденційності стосовно усіх 
обговорень, пов’язаних із розслідуваною справою. Уся документація, зібрана під час проведення 
розслідування, релевантного державній таємниці, в жодному випадку не підлягає 
опублікуванню.  

В Ізраїлі застосовується принцип максимальної відкритості діяльності слідчої комісії з 
метою «відкрити всі карти» перед широкою громадськістю, окрім випадків, коли існують 
раціональні причини проводити закриті засідання (захист інтересів чи безпека держави, захист 
прав меншості і т. п.). На відміну від Франції, в Ізраїлі комісія сама може прийняти рішення у 
якому режимі проводити засідання – відкритому чи закритому, для цього їй не потрібен дозвіл 
парламенту.  

Траплялись випадки, коли результати діяльності слідчого органу були частково 
засекречені. Наприклад, в Ізраїлі слідча комісія оприлюднила звіт щодо своєї діяльності, а 
протягом наступних кількох років він поповнювався новими подробицями, які до того часу 
тримались в таємниці. 
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При проведенні закритих засідань, комісія має вирішити, хто матиме право пасивної 
присутності на ньому. Ці «спостерігачі» можуть виказувати опосередкований інтерес щодо 
результатів розслідування, але не мати бажання його оприлюднювати. Комісія може надати 
таким людям дозвіл бути присутніми на засіданні, якщо це не заважатиме слідству.  

Законодавство кожної із країн по-різному регулює це питання. 
 

Таблиця 2.3.2. Конфіденційність засідань слідчих органів парламенту: приклади законодавчого 
регулювання 

 
Австралія Проведення слухань, як публічних, так і приватних, але без використання практики свідчень.  
Албанія Члени комісії, їх консультанти-експерти зобов’язані тримати в таємниці усі матеріли, пов’язані зі 

розслідуванням, які комісія вважає конфіденційними.  
Литва Якщо питання, яке досліджується, відноситься до таємних державних справ, то засідання спеціальної 

контрольної або слідчої комісії має бути закритим для усіх осіб, окрім тих, хто був запрошений. В усіх 
інших випадках спеціальна контрольна або слідча комісії можуть проводити закриті засідання лише за 
згодою парламенту. Документи, що були зібрані під час розслідування питання, релевантного 
державній таємниці, не підлягають опублікуванню. 

Німеччина Засідання можуть бути закритими. 
Франція Члени комісії зобов’язані дотримуватись принципу конфіденційності інформації в питаннях, що не 

виносяться на розгляд громадськості.  
Комісіонери самі вирішують, чи будуть їхні засідання відкритими чи закритими. Як усі парламентські 
документи, їхній звіт є доступним для громадськості, хіба що Асамблея вирішить інакше.  

 
Слідча комісія або комітет проводять засідання так часто, як вважають за потрібне. Що до 

місця та форми проведення засідань, то це питання в конституціях та окремих законах різних 
країн не врегульовано. У Новій Зеландії існує принцип: якщо розслідування стосується якоїсь 
природної катастрофи, то засідання слідчого органу мають проходити неподалік від місця 
катастрофи, щоб на них могли бути присутніми родичі загиблих. У Конституції Нідерландів 
зазначено, що засідання слідчого комітету мають проводитись у формі, аналогічній до 
представлення законопроекту на розгляд в парламенті. 

Варто відмітити, що засідання слідчих органів зазвичай протоколюються. Це робиться з 
метою запобігання обвинувачень комісії у фальсифікації результатів обговорень. В більшості 
країн існує норма щодо ведення запису лише показань свідків. Більш суворі правила щодо 
запису засідання слідчого органу в Австрії, де Національна Рада може висловити побажання 
проаналізувати цей запис, та Нідерландах, де кожен член слідчого комітету, що був присутнім 
на засіданні, (а також клерк) має поставити підпис під записом свідчень кожного із прослуханих 
свідків та експертів та загальним записом результатів обговорення. Усі решта документів, 
представлених на засіданні, мають бути підписані головою комітету та клерком (якщо інше не 
передбачене законом). 

 
2.4. Ухилення від участі в роботі слідчих органів парламенту. 
 
Одним із суперечливих моментів діяльності парламентських слідчих органів є визначення 

того, чи є слідчі комісії та комітети еквівалентною заміною трибуналам та судам, або ж ці 
системи існують паралельно. Це питання є предметом запеклих дискусій між експертами та 
політиками. У такому контексті, часто наголошують на тому, що логіка функціонування 
парламентських слідчих органів загалом є подібною до процедури діяльності слідчих 
трибуналів і судів, однією з основних функцій яких є збирання доказів і заслуховування свідків. 
З іншого боку, рішення слідчих органів не є повністю імперативними для тих чи інших владних 
структур, оскільки звіт як документальний результат діяльності слідчого органу, є, скоріше, 
поштовхом для подальших дій. Лише в поодиноких випадках представлення звіту діяльності 
слідчого органу потребує та вимагає конкретних дій від парламенту (наприклад, вивчення 
результатів розслідування як сформульованих рекомендацій). Тим не менше, процес 
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розслідування може передбачати ряд вимог щодо участі як посадових осіб, так і звичайних 
громадян. 

Перш за все, варто пам’ятати, що, всі документи, в тому числі й офіційні, що пов’язані зі 
розслідуванням і можуть якісно впливати на його хід і результат, мають бути обов’язково 
представлені на розсуд слідчого органу. Щодо участі громадян – то досить жорсткі правила 
регламентують порядок їх участі лише у деяких країнах: наприклад, у Болгарії та Нідерландах 
офіційні представники та представники громадськості у разі направлення їм запрошення є 
зобов’язаними з’явитися перед розслідуванням і надати комісії чи комітету необхідну 
інформацію, документи або свідчення під присягою.  

За відхиленні від участі у роботі органів парламентського розслідування часто 
передбачається адміністративна відповідальність. Так, наприклад, в Австрії за відмову давати 
свідчення на особу може бути накладений адміністративний штраф або попередження; в 
Австралії в таких випадках практикується адміністративний арешт. 

Разом з тим, поряд з імперативними нормами, що регулюють порядок участі у діяльності 
слідчих парламентських органів, існує ряд умов, за яких відмова від участі є можливою.  

 
Таблиця 2.4.1. Підстави відхилення від участі в роботі парламентських слідчих органів: досвід Австрії 

 
До умов, що є підставами відхилення від участі у роботі слідчих комісій законодавство відносить: 

• справи, що стосуються особистого життя особи або її родичів; 
• справи, свідчення стосовно яких накладають на особу суттєві грошові втрати; 
• справи, в яких свідок може не надавати свідчення через законний обов’язок зберігати секретність певної 

інформації (крім випадків, коли особа звільняється від такого обов’язку для дачі свідчень); 
• поширення інформації, набутої під час перебування на військовій службі або на посаді іншого радника; 
• поширення інформації щодо питань, свідчення щодо яких розкривають комерційну таємницю та 

загрожують бізнесовим інтересам; 
• поширення інформації щодо питання розпорядження свідком своїм правом голосу під час виборів.  
 
Таким чином, порівняння слідчих парламентських органів із трибуналами чи судами має 

сенс у контексті процедури діяльності (принаймні, щодо обов’язку надавати свідчення та 
сприяти розслідуванню). Однак про повну тотожність особливостей функціонування цих двох 
систем говорити немає підстав.  

 
2.5. Підстави припинення діяльності та оформлення результатів роботи тимчасових 

слідчих органів парламенту.  
 
У всіх розглянутих країнах існує однакова форма завершення роботи слідчої комісії чи 

комітету – підготовка звіту. Він повинен містити висновки про: 
1) факти й обставини, які стали підставами для проведення розслідування; 
2) відомості чи обставини, встановлені слідчою комісією, і докази, якими це 

підтверджується; 
3) відомості чи обставини, що не підтвердилися; 
4) факти й обставини, які не були перевірені, і причини цього. 
Також у звіті повинні бути зазначені пропозиції слідчого органу щодо подальших дій по 

відношенню до розслідуваної справи. Це можуть бути поради законодавчого характеру 
(формування законопроекту), як у Нідерландах, або рекомендація щодо відкриття кримінальної 
справи проти особи, чию вину було доведено під час розслідування (Австралія). Проте для того, 
щоб ця рекомендація була втілена в життя, її має підтримати парламентська більшість.  

Фактично звіт слідчого комітету або комісії виконує суто консультативну функцію, він не 
є обов’язковим для виконання ні для парламенту, ні для уряду, ні для судових органів. В ньому 
наводяться підсумки діяльності слідчого органу, які можуть бути корисними для подальшого 
вирішення проблеми компетентними органами. 
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Звіт оформлюється у належній письмовій формі та передається на розгляд 
уповноваженому органу влади (зазвичай тому, хто ініціював створення комісії чи комітету). 
Спочатку складається чорновий варіант звіту, який згодом обговорюється на засіданні всього 
слідчого органу, уточнюється і доповнюється. Лише після цього остаточна версія звіту може 
бути передана відповідній структурі.  

Зазвичай звіт представляє на парламентському засіданні голова слідчої комісії чи комітету. 
Це робиться у вигляді доповіді про діяльність слідчого органу та її результати, після чого у 
парламенті починається обговорення звіту. Якщо слідча комісія була сформована урядом, то 
вона звітує перед ним, а вже потім звіт може бути перенаправлений на розгляд до парламенту. У 
Норвегії існує норма щодо надання звіту на розгляд спершу урядові, а вже потім, враховуючи 
письмові побажання останнього, починається обговорення та прийняття рішення у парламенті.  

Якщо розслідування стосувалось справи, релевантної державній таємниці, то звіт, як і 
решта документації, пов’язаної зі розслідуванням, не оприлюднюється. В інших випадках, 
висновки та рекомендації, зазначені у звіті слідчого органу, доносяться до громадськості.  

 
Таблиця 2.5.1. Підготовка звіту слідчого органу про результати своєї діяльності: приклади законодавчого 

регулювання 
 
Естонія Слідча комісія не рідше, ніж раз на рік, надає парламентові поточний звіт стосовно своєї діяльності, 

а по її завершенню – фінальний звіт. 
Австрія  Комісія 

Робота слідчої комісії закінчується звітом до Національної ради, що має містити всі позиції, 
висловлені під час обговорення результатів розслідування. Не дозволяється одночасного введення 
в дію понад трьох слідчій комісій, які ще не надали фінального звіту, під час однієї сесії. 
Комітет 
Слідчий комітет звітує перед Національною радою на базі отриманих свідчень. Звіт має містити 
опис процедури розслідування, стверджених фактів, оцінки свідчень та ,власне, результат 
розслідування. 
Звіт Слідчого комітету повинен також містити рекомендації щодо подальшого вирішення 
розслідуваного питання. 

Австралія  Рішення слідчої комісії не є обов’язковим до виконання. Зазвичай вона просто звітує на основі 
фактів, встановлених під час розслідування, та може висловити пропозиції щодо подальших дій. 
Урядові комісії 
Комісії не продукують заключних чи зобов’язуючих рішень. Зазвичай вони просто доповідають 
стосовно фактів, встановлених під час розслідування, та роблять рекомендації для інших акторів. 
Пошук інформації та підготовка звіту є певною допомогою уповноважених органів щодо 
подальшого прийняття рішення у межах закону. Парламент у відповідь на розслідування комісії 
може розпочати законодавчий процес. 

Бельгія Після висновку розслідування доповідач, делегований комітетом, виступає на пленарному 
засіданні парламенту. Там розглядається звіт та пропонуються можливі висновки, рекомендації чи 
резолюції слідчим комітетом. Це може мати наслідком і законодавчу ініціативу також. 

Ізраїль Кожен комітет подає фінальний звіт у призначений парламентом термін. Комісії публікують також 
проміжні та часткові звіти та мають підготувати фінальний звіт за результатами розслідування, 
включаючи рекомендації та направляти цей звіт до Уряду. 

Італія  Наприкінці розслідування комітет може видати документ, що має бути надрукований та 
розповсюджений. Якщо комітет вважає за потрібне, то запис засідань також може бути 
оприлюднений. 

Албанія Результати розслідування, подані у звіті, можуть бути використані уповноваженими органами для 
подальшого вирішення проблеми у межах закону. 

Франція Звіт передається парламентові, має публічний характер, проте, якщо комісія вважає це за потрібне, 
він не буде донесений до загальної громадськості.  

Литва Після завершення роботи, комісія має передати парламентові заготовлений проект або висновок, 
який парламент має схвалити, прийнявши резолюцію.  

Німеччина Слідчі комітети підсумовують свої результати у звітах, які потім передають пленуму.
Норвегія Комісія повинна звітувати про свою діяльність безпосередньо парламентові. Звітування має бути 

публічним, хіба що за певних обставин – цілком або частково конфіденційним. 
Перед тим, як парламент виголосить свій вердикт, звіт слідчої комісії має бути направлений 
урядові для письмового коментування. 

Туреччина Асамблея проводить дебати, пов’язані із звітом комісії, і у разі необхідності вона прикликає 
обвинувачену особу до Верховного Суду. Рішення накласти на неї відповідальність повинне бути 
прийняте лише більшістю від загальної кількості депутатів. Політичні партії та групи не можуть 
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обговорювати чи приймати рішення стосовно парламентського розслідування.  
Угорщина Слідчий комітет має зробити звіт щодо своєї діяльності, який повинен містити наступне: 

• завдання комітету; 
• режим роботи та методи розслідування, характерні для комітету; 
• виклад фактів, які комітету вдалось встановити; 
• презентація свідчень, на яких ці висновки базуються; 
• коментарі уповноваженого органу або особи стосовно методів та стверджувань слідчого 
комітету; 
• пропозиції щодо того, які дії треба вчинити, якщо це входить до одного із завдань, 
покладених на комісію.  
Результати роботи обох комітету представляються у формі звіту і передаються пленуму, який готує 
резолюцію з урахуванням або відхиленням пропозицій, зазначених у звіті шляхом проведення 
дебатів.  
 

Франція Звіт слідчого комітету має бути направлений Президентові Асамблеї. Факт передачі звіту має 
бути оприлюднений «Офіційному журналі» (Journal officiel) і оголошений на початку наступного 
чергового засідання. Якщо Асамблея не вирішить інакше, звіт має бути роздрукований та 
розповсюджений. Він може бути предметом дебатів (без голосування) на загальних слуханнях 
(public sitting). Вимога не оприлюднювати весь або частину звіту (здійснюється спеціальним 
голосуванням) має бути виконана протягом 5 повних днів після опублікування факту передачі 
комітетом звіту в «Офіційному журналі». Після завершення шестимісячного терміну з моменту 
публікації звіту слідчого комітету, уповноважений член відповідного постійного комітету має 
представити у своєму комітеті звіт про стан впровадження рекомендацій, зазначених слідчим 
комітетом. 

Швеція Слідча комісія представляє свої пропозиції уряду у формі звіту. Він публікується у виданнях, 
відомих як Шведські урядові офіційні звіти (Swedish Government Official Reports (SOU)). Якщо 
урядове міністерство очолювало розслідування, то звіт буде опублікований у виданнях, відомих як 
Серія міністерських публікацій (Ministry Publications Series (Ds)). 

Португалія Пленум визначає тривалість часу, яка відводиться слідчій комісії для розслідування і складання 
остаточного звіту. 

 
Досить часто трапляються випадки, коли комісія завершує свою діяльність без подання 

звіту, Так, наприклад, в Угорщині більшість із існуючих слідчих комісій не подали фінального 
звіту на розгляд парламенту, оскільки не могли його створити через розбіжність у поглядах на 
результати розслідування. Таким чином функціонування такої комісії втрачає сенс, адже вся 
суть її діяльності має бути відображена у підсумковому звіті. Світова практика свідчить, що 
членам тимчасових слідчих органів буває важко знайти консенсус під час створення 
рекомендацій стосовно подальшого вирішення розслідуваного питання. В Австрії цю проблему 
було вирішено таким чином: фінальний звіт повинен складатись із усіх позицій та пропозицій, 
представлених членами слідчої комісії. 

Слідчі парламентські органи у випадку, коли вони створюються та функціонують як 
тимчасові, можуть існувати, в залежності від обставин, від одного місяця до кількох років (до 
одного року, як в Естонії, чи двох років, як у Бельгії). В той же час, ставлення до часових рамок 
діяльності слідчих органів може варіюватися від досить суворого – до доволі ліберального. Так, 
наприклад, у Франції для розслідування відводиться лише 6 місяців, після чого, незалежно від 
того, відзвітував слідчий комітет чи ні, всі результати мають бути опублікованими. У Туреччині 
на розслідування відводять два місяці, після чого, у разі необхідності, термін його діяльності 
може бути подовжено ще на два місяці (ці часові рамки є остаточними). У Португалії діяльність 
розслідування може бути продовжена за наявності відповідних обставин. В Ізраїлі до тривалості 
діяльності слідчих органів існує лише одна вимога: кожен слідчий комітет має завершити свою 
діяльність і відзвітувати до завершення терміну роботи парламенту цього скликання. У Литві 
існує практика перетворення слідчої комісії на постійний комітет у випадку, якщо 
розслідування триває більше року, в той же час сама тривалість розслідування може взагалі не 
бути визначеною та залежать від волі парламенту. 

 Існує й інша тенденція, яка передбачає визначення термінів розслідування щодо кожного 
випадку окремо у відповідних нормативних документах. При формуванні слідчих комісій чи 
комітетів, палата парламенту, спікер чи пленум уповноважені визначити термін, на який 
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призначається розслідування, а також обговорити можливість його продовження. Причому, 
повноваженнями розпуску слідчого органу наділяються ті органи, що його створили (наприклад, 
у Нідерландах – відповідна палата парламенту).  

Цікаво, що в Угорщині більшість із 30 слідчих комітетів, сформованих з 1990 року, 
формально не завершили свою роботу через брак консенсусу, необхідного для складання 
фінального звіту. Крім того, були випадки, коли стимулом для остаточного розв’язання 
проблеми, що стала предметом розслідування, було оприлюднення звіту (така практика мала 
місце у Фінляндії). 

Тривалість існування слідчих органів може залежати від різних умов, а саме: 
• масштабу розслідування; 
• кількості партій, яких необхідно залучити до процесу розслідування; 
• кількості свідчень, які треба отримати; 
• проміжку часу, який потрібен для підготовки фінального звіту; 
• зацікавленості у вирішенні цього питання (наскільки терміновим є таке вирішення).  
 

Таблиця 2.5.2. Визначення моменту припинення діяльності слідчих органів парламенту: 
приклади законодавчого регулювання 

 
Ізраїль Будь-який слідчий комітет має представити результати своєї діяльності до закінчення каденції 

парламенту, чинного на момент створення відповідного слідчого органу. 
Литва Якщо період діяльності комісії не був чітко визначений, вода продовжує розслідування до 

прийняття Сеймом рішення про припинення слідчої діяльності.  
Нідерланди Приймаючи рішення про створення слідчого комітету, Палата повинна визначити тривалість 

розслідування. Цей період може бути продовженим на прохання самого слідчого комітету. 
Якщо Палата створила слідчий комітет задля ведення певного розслідування, то його діяльність 
триватиме доти, доки Палата не вирішить його розпустити. 
Президент повинен подбати про те, щоб в офіційній урядовій газеті (Government Gazette) було 
розміщене повідомлення про завершення розслідування. Документи, пов’язані із ним, мають 
зберігатись в офісі Генерального Секретаря. Однак Палата парламенту може висловити 
побажання щодо їх переміщення до урядового архіву. 

Португалія Згідно із обмеженнями, накладеними законом, Пленум парламенту має визначити дату 
звітування комітету про результати розслідування. Якщо звіт не готовий до цієї дати, комітет має 
обґрунтувати бажання на перенесення дати звіту та попросити Пленум змінити терміни 
відповідно до закону. 

Туреччина Комісія повинна передати свій звіт як результат розслідування Асамблеї протягом двох місяців. 
Якщо розслідування до цього часу не завершене, робота комісії продовжується на остаточно 
визначений термін – 2 місяці. 

Угорщина Більшість із 30 слідчих комітетів, сформованих з 1990 року, завершували свою роботу без 
формальної передачі звіту пленуму парламенту. Для складання звіту бракувало згоди членів 
комітетів. 

Фінляндія Тимчасова комітет діє до того часу, доки поставлене перед ним завдання не буде виконано.  
Франція Якщо після завершення шестимісячного терміну (максимуму, який може бути відведений на 

розслідування) комітет не готовий прозвітувати, то його голова повинен віддати усі документи, 
що йому вдалось зібрати, Президентові Асамблеї. Ці документи не публікуються та не 
обговорюються.  

 
Зазвичай, припинення діяльності слідчих органів парламенту пов’язане із завершенням 

періоду, на який їх було створено. Менш поширеною практикою є закріплення завершення 
розслідування та виконання поставленого завдання як підстав для припинення діяльності 
тимчасових слідчих органів. Таким чином, у країнах, де має місце сувора регламентація часових 
рамок діяльності слідчих парламентських органів, є можливість підлаштувати формат 
розслідування як і під специфіку ситуації, так і під наявну політичну кон’юнктуру, яка включає 
врахування політичних інтересів залучених до процесу розслідування учасників. 

 
Таблиця 2.5.3. Способи оформлення результатів діяльності слідчих органів парламенту 

 
Австрія Комісія. Запис обговорень під час роботи комісії обов’язково має місце. Крім того, він може бути 

направлений до Національної Ради для подальшого обговорення. Робота слідчої комісії 
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закінчується звітом до Національної ради, що має включати всі думки, висловлені у ході 
обговорення справи.  
Комітет. Засідання Слідчого комітету має бути належним чином зафіксованим: виступи свідків 
мають бути записані дослівно. Слідчий комітет звітує перед Національною радою на про 
отримані свідчення. Звіт має містити опис процедури розслідування, отриманих фактів, оцінки 
свідчень, а також відображати змістовний результат розслідування. Крім того, звіт Слідчого 
комітету має також містити рекомендації. 

Албанія 
(законопроект) 

 Висновки, зроблені Парламентським слідчим комітетом не є обов’язковими для суду, однак звіт 
доноситься до прокуратури, яка перевіряє їх на предмет порушення законодавства. Комісія 
представляє звіт у формі публічного звіту та у формі, яка визначається при створенні комісії. Звіт 
має містити висновки, міри персональної відповідальності та пропозиції для законодавчої 
ініціативи.  
Якщо комісія через об’єктивні причин не встигає вкластися у строки, вона просить парламент 
продовжити кінцевий термін розслідування, аргументуючи своє прохання.  
Отримавши звіт, парламент приймає рішення донести його до відповідних органів, а також взяти 
його до уваги. Звіт комісії містить рекомендації щодо його публікації.  

Бельгія Після висновку розслідування доповідач, делегований комітетом, виступає на пленарному 
засідання парламенту. Там розглядається звіт та пропонуються можливі висновки, рекомендації 
чи резолюції, підготовлені слідчим комітетом. Наслідком цього процесу може стати законодавча 
ініціатива.  

Естонія Комісія з розслідування представляє парламенту не рідше, ніж два рази на рік, проміжний звіт 
про свою діяльність, а також фінальний звіт наприкінці розслідування.  

Ізраїль Кожен комітет подає фінальний звіт до дати, визначеної парламентом. 
Крім того, комісії публікують проміжні та часткові звіти та мають підготувати фінальний звіт за 
результатами розслідування, який має включати рекомендації, та направляти його до Уряду.  

Італія  В кінці розслідування комітет може прийняти документ, що має бути надрукований та 
розповсюджений. Якщо комітет вважає за потрібне, запис засідань також може бути 
оприлюднений.  

 
Отже, підставами припинення діяльності органів парламентського розслідування є 

завершення періоду, протягом якого вони мали виконати покладене на них завдання, підготовка 
фінального звіту, який має містити основні висновки розслідування, а також розробка 
рекомендацій, які повинні бути взяті до уваги іншими політичними акторами (наприклад, 
матеріалізуватися у законодавчу ініціативу або кримінальну справу). 

 
3. Регулювання діяльності слідчих комісій в Україні 
 
 
Основним нормативно-правовим актом, який на сьогодні регламентує діяльність 

тимчасових слідчих комісій в Україні є Регламент Верховної Ради України. Однак, діяльність 
тимчасових слідчих комісій Регламент регламентує досить рамково – стаття 81-83 Регламенту 
визначають лише порядок формування та припинення діяльності тимчасових слідчих комісій, 
вимоги до їхніх членів та порядок припинення діяльності. Так, згадана стаття Регламенту 
передбачає, що тимчасові слідчі комісії утворюються з числа народних депутатів України на 
основі принципу пропорційного представництва депутатських фракцій. При цьому у складі 
тимчасової слідчої комісії має бути представлено не менш, ніж по одному народному депутату 
від кожної фракції. Частина п’ята статті 81 Регламенту забороняє обрання на посади голови 
комісії голови парламентського комітету. 

Стаття 82 Регламенту встановлює перелік обмежень щодо членства в комісіях: до складу 
тимчасової слідчої комісії не може входити народний депутат, який 

• є родичем або свояком посадової, службової особи, яка працює в державному 
органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації, чи 
особи, яка входить до керівного органу об'єднання громадян, щодо яких згідно із 
завданням повинно проводитися розслідування тимчасовою слідчою комісією, або 
посадової, службової особи, щодо якої повинно проводитися зазначене 
розслідування; 
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• має самостійні або через членів сім'ї майнові цивільно-правові інтереси в 
державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, 
організації, об'єднанні громадян, щодо яких згідно із завданням повинно 
проводитися розслідування тимчасовою слідчою комісією;  

• був або є учасником судового процесу, в якому учасником були або є державний 
орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, їх 
посадові, службові особи, а також об'єднання громадян, окремі громадяни, щодо 
яких згідно із завданням повинно проводитися розслідування тимчасовою слідчою 
комісією;  

• до набуття повноважень народного депутата брав участь у ревізії, аудиторській чи 
іншій перевірці, результати якої стали підставою для створення тимчасової слідчої 
комісії. 

За наявності вищезгаданих обставин народний депутат, кандидатура якого запропонована 
депутатською фракцією до складу тимчасової слідчої комісії, зобов'язаний повідомити 
Верховну Раду про неможливість брати участь у роботі тимчасової слідчої комісії. 

Вимоги щодо оформлення результатів розслідування закріплено в статті 83 Регламенту. 
Вона передбачає, що письмовий звіт повинен містити висновки і пропозиції про: 

• факти й обставини, які стали підставами для проведення розслідування;  
• відомості чи обставини, встановлені тимчасовою слідчою комісією, і докази, якими 

це підтверджується;  
• відомості чи обставини, що не підтвердилися;  
• факти й обставини, які не були перевірені, і причини цього. 

 
За результатами розгляду висновків і пропозицій тимчасової слідчої комісії Верховна Рада 
України може прийняти такі рішення: 

• взяти до відома висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії; 
• припинити повноваження тимчасової слідчої комісії; 
• продовжити роботу тимчасової слідчої комісії на визначений Верховною Радою 

строк, але не більше одного року з дня її утворення. 
Згідно з частиною шостою статті 83 підставами припинення повноважень тимчасової 

слідчої комісії є прийняття парламентом остаточного рішення щодо результатів роботи комісії, 
ненадання комісією звіту у визначений законодавчим органом строк, припинення повноважень 
парламенту, який прийняв рішення про утворення тимчасової слідчої комісії. 

Стаття 165 Регламенту визначає порядок формування тимчасових слідчих комісій для 
перевірки неможливості виконання Президентом повноважень за станом здоров’я. Відповідна 
комісія може бути утворена за ініціативою Голови Верховної Ради України або 45 народних 
депутатів, сама комісія утворюється на закритому пленарному засіданні законодавчого органу. 

Стаття 168 визначає засади утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії для перевірки 
наявності обставин, що є підставою для усунення президента України з поста в порядку 
процедури, передбаченої статтею 111 Конституції (в порядку імпічменту). До особливостей 
формування цієї комісії слід віднести те, що до її складу можуть входити не лише народні 
депутати України (які призначаються до складу комісії з урахуванням принципу пропорційного 
представництва фракцій), але і спеціальний прокурор та три спеціальних слідчих. При цьому і 
спеціальний прокурор, і спеціальні слідчі, як випливає з частини другої цієї статті, можуть 
обиратись з числа народних депутатів України. Частина третя статті 168 Регламенту ставить до 
спеціальних прокурорів та спеціальних слідчих наступні вимоги: 

• претендент на посаду повинен бути громадянином України і постійно проживати на 
території України не менше 10 років; 
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• претендент повинен вільно володіти державною мовою, мати вищу юридичну 
освіту і десятирічний стаж роботи на посаді атестованого прокурора чи слідчого 
правоохоронних органів; 

• претендент не повинен мати судимості 
На відміну від звичайних тимчасових слідчих комісій, повноваження спеціальної слідчої комісії 
визначаються безпосередньо в Регламенті. Так, згідно із статтею 169 Регламенту тимчасова 
слідча комісія має право: 

• заслуховувати Президента України та захисника (захисників) його прав;  
• витребувати необхідні документи, матеріали та інші відомості, що стосуються 

розслідування, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і 
фізичних осіб;  

• у разі потреби призначати експертизи та залучати фахівців для дослідження і оцінки 
доказів, визначати двох або більше представників від спеціальної тимчасової слідчої 
комісії і доручати їм бути присутніми під час проведення зазначених експертиз і 
досліджень та встановлення їх результатів;  

• запрошувати і заслуховувати в порядку, встановленому законом, будь-яких осіб із числа 
громадян України (крім суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної 
юрисдикції), які можуть повідомити про обставини, що стали підставою для ініціювання 
питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. 

 
Таким чином, Регламент відносно детально регламентує лише діяльність спеціальної 

тимчасової слідчої комісії, в той час як регламентація роботи інших тимчасових слідчих комісій 
зводиться до визначення порядку їх формування та припинення діяльності. В Регламенті 
міститься ряд норм, у відповідності до яких конкретні повноваження тимчасових слідчих 
комісій, а також процедура їхньої роботи мали б визначатись окремим Законом – Законом „Про 
тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії 
Верховної Ради України”. 

Проект цього Закону вносився на розгляд парламенту народними депутатами України 4 
скликання Ю.Кармазіним, О.Бандуркою, М.Оніщуком (реєстр. № 6450 від 03.04.2006 року), 
однак після триразового ветування главою держави був скасований Верховною Радою України. 

Таким чином, на сьогодні законодавчо невизначеними залишаються такі питання, 
пов’язані з діяльністю тимчасових слідчих комісій: 

• перелік питань, які можуть розглядатись на засіданнях тимчасових слідчих комісій; 
• заходи забезпечення безпеки членів комісій, підстави вжиття відповідних заходів; 
• права та обов’язки слідчих комісій, права та обов’язки окремих членів комісій; 
• повноваження керівництва слідчих комісій – голови, заступників голови, секретаря 

комісії; 
• механізми отримання інформації слідчими комісіями; 
• порядок отримання свідчень і пояснень слідчою комісією, відповідальність за 

ненадання свідчень, пояснень, інших матеріалів, надання недостовірних даних, 
підстави відмови у наданні інформації; 

• процедурні аспекти розгляду питань комісіями, порядок залучення свідків, 
експертів тощо; можливість участі представників осіб, щодо яких ведеться 
розслідування, порядок їх залучення; 

• можливість розголошення членами комісії інформації, отриманої в ході 
розслідування, відповідальність за неправомірне розголошення такої інформації; 

• механізми оскарження рішень і дій комісії, відшкодування шкоди, заподіяної 
неправомірними діями в ході проведення розслідувань 
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На деякі з цих питань (наприклад, стосовно процедурних аспектів діяльності комісій) 
відповіді не дає навіть скасований парламентом Закон № 6450. Крім того, актуальною 
залишається і проблема забезпечення неупередженості діяльності комісій, зокрема – 
спеціальних слідчих комісій, що утворюються для перевірки наявності у діях президента ознак 
державної зради або іншого злочину. Це обумовлено насамперед тим, що згідно з положеннями 
Регламенту спеціальний прокурор і спеціальні слідчі можуть бути обрані з числа народних 
депутатів України, що, відповідно, може стати чинником, який зменшує рівень неупередженості 
спеціальних слідчих комісій. 

 
4. Висновки 
 

• Основними вимогами до діяльності слідчих комісій, які визначаються 
законодавством зарубіжних країн, є: а) дотримання часових обмежень 
діяльності (практика функціонування постійних слідчих комісій є досить 
обмеженою); б) ефективність використання часу і коштів; в) дотримання 
вимог щодо неупередженості; г) таємність; д) обґрунтованість висновків 
розслідування; е) юридична обґрунтованість. 

• У більшості країн слідчі комісії наділяються такими повноваженнями: а) у 
визначеному законом порядку отримувати необхідні дані, що стосуються 
предмета розслідування, від державних органів, органів місцевої влади, 
службових осіб та окремих громадян; ознайомлюватись з документами, що 
мають відношення до предмета розслідування; запрошувати осіб для 
отримання свідчень чи пояснень з питань, щодо яких проводиться 
розслідування, заслуховувати їх; залучати фахівців для роботи в слідчій комісії, 
призначати необхідні експертизи. 

• У більшості країн світу судове і парламентське розслідування розмежовані, 
висновки слідчих комісій не вважаються обов’язковими для слідства і суду. До 
членів комісій в ряді країн поставлено вимогу компетентності. Також 
загальним правилом є визначення процедурних аспектів роботи комісій – 
порядок виклику і допитів свідків, отримання пояснень, залучення експертів та 
спеціалістів тощо.  

• Регламент Верховної Ради України лише рамково регламентує діяльність 
тимчасових слідчих комісій. Зокрема, він визначає лише порядок їх створення, 
припинення діяльності, а також вимоги до кандидатів на посаду члена комісії. 
Більше того, оскільки Регламент є підзаконним нормативним актом 
(затверджений Постановою Верховної Ради України), він об’єктивно не може 
врегульовувати питання, що стосують прав і обов’язків учасників 
розслідування, адже відповідні відносини, згідно з Конституцією, мають 
врегульовуватись виключно законом. 

• Загалом, за винятком Регламенту Верховної Ради України, інших нормативних 
актів, які б врегульовували діяльність слідчих комісій до цього часу не прийнято. 
Закон „Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і 
тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України”, який мав би дати 
відповіді на найбільш гострі питання, пов’язані з діяльністю слідчих комісій, 
неодноразово був ветований Президентом і, як наслідок, скасований 
парламентом. Таким чином, діяльність тимчасових слідчих комісій на сьогодні 
позбавлена належної правової основи. 

• До переліку проблем, врегулювання яких мало б створити належні умови для 
діяльності слідчих комісій в Україні слід віднести: невизначеність переліку 
питань, які можуть розглядатись на засіданнях тимчасових слідчих комісій; 
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заходів забезпечення безпеки членів комісій, підстав вжиття відповідних 
заходів; прав та обов’язків слідчих комісій, прав та обов’язків окремих членів 
комісій; повноважень керівництва слідчих комісій – голови, заступників голови, 
секретаря комісії; порядку отримання свідчень і пояснень слідчою комісією, 
відповідальності за ненадання свідчень, пояснень, інших матеріалів, надання 
недостовірних даних, підстав відмови у наданні інформації; процедурних 
аспектів розгляду питань комісіями, порядку залучення свідків, експертів тощо; 
можливості участі представників осіб, щодо яких ведеться розслідування, 
порядку їх залучення; можливості розголошення членами комісії інформації, 
отриманої в ході розслідування, відповідальності за неправомірне розголошення 
такої інформації; механізмів оскарження рішень і дій комісії, відшкодування 
шкоди, заподіяної неправомірними діями в ході проведення розслідувань 

 
5. Джерела 
 
Загальні джерела: 

 
1. The European Democracy and the Parliamentary Commissions of Inquiry. - 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=620702  
2. Resolution 46/1994 (IX.30.) OGY on the Standing Orders. - 

http://www.parlament.hu/hazszabaly/resolution.htm 
3. Equitable Life case committee of inquiry - membership confirmed. - 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-4466-18-1-3-901-20060118IPR04465-18-
01-2006-2006--false/default_en.htm  

4. K.G. Kannabiran Inquiry Commission No Substitute// PUCL Bulletin, May 2001. - 
http://www.pucl.org/reports/National/2001/comission-1.htm  

5. Non John Hetzistergos Permanent commission of inquiry and the parliamentary interface. - 
http://www.parliament.qld.gov.au/aspg/documents/aspg_06.pdf 

 
Національне законодавство: 
 
Австралія 
1. Royal Commissions Act 1902 (Australia). - http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/rca1902224/ 
2. Royal Commissions Of Inquiry And Statutory Tribunals (Australia). - 

http://www.ourcivilisation.com/cooray/rights/chap12.htm 
 
Австрія 
1. Parliamentary Inquiries and Commissions of Inquiry of the National Council (Austria) – Responsibilities 

and Legal Principles. - 
http://www.parlinkom.gv.at/portal/page?_pageid=1033,657799&_dad=portal&_schema=PORTAL 

2. Rules of Procedure for Parliamentary Investigating Committees (Austria).- 
http://www.parlament.gv.at/portal/page?_pageid=1033,666867&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 
Албанія 
Republic of Albania. The Parliament Bill on The Regulation of The Functioning of The Parliamentary 

Investigation Commissions. - http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL(2001)053-e.asp
 
Бельгія 
1. Parliamentary committees of inquiry (Belgium). -

http://www.senaat.be/english/onderzoekscommissies_en.html 
2. Belgian Senate ‘Parliamentary Commission of Inquiry Regarding the Events in Rwanda’ December 1997. 
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Болгарія 
Rules of Organisation and Procedure of The National Assembly of Republic of Bulgaria 

http://www.parliament.bg/?page=app&lng=en&aid=6
 
Великобританія 
1. All-Party Parliamentary Inquiry into Anti-Semitism in the UK. - http://www.thepcaa.org/inquiry.html 
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Специальные комиссии, комиссии по расследованию, проблемные комиссии Парламента Эстонии - 

http://www.riigikogu.ee/?id=35413
 
Ізраїль 
1. Parliamentary Inquiry Committees// The Knesset at Work. - 

http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_work_va_par.htm 
2. E.I. Cuomo The Commissions of Inquiry in Israel and in some European countries. - 

http://members.tripod.com/~CuomoE/commin.html 
 
Італія 
Rules of the Senate of Republic of Italia. - http://www.senato.it/english/business/28029/genpagina.htm
 
Латвія 
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