
ЛАБОРАТОРІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ 
 

ПРОГРАМА СПРИЯННЯ ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ  
УНІВЕРСИТЕТУ ІНДІАНИ США 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАТУС ЧЛЕНА ПАРЛАМЕНТУ: 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
 

Інформаційно-аналітичне дослідження 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИЇВ – 2006 



____________________________________________________________________________________ 
«Статус члена парламенту: 

зарубіжний досвід та пропозиції для України» 
Інформаційно-аналітичне дослідження 

 
 Лабораторія законодавчих ініціатив 

 Програма сприяння парламенту України університету Індіани США 

2 

ЗМІСТ 
 
 
 

1. Імперативний і вільний мандат. Баланс між інтересами виборців, партійними 

інтересами та власною позицією члена парламенту....................................................... 3 

2. Забезпечення зв’язків обраних депутатів з виборцями.............................................. 4 

3. Несумісність депутатського мандату з іншими видами діяльності......................... 5 

4. Парламентський індемнітет............................................................................................ 12 

5. Парламентський імунітет................................................................................................. 16 

6. Висновки і пропозиції....................................................................................................... 23 

 



____________________________________________________________________________________ 
«Статус члена парламенту: 

зарубіжний досвід та пропозиції для України» 
Інформаційно-аналітичне дослідження 

 
 Лабораторія законодавчих ініціатив 

 Програма сприяння парламенту України університету Індіани США 

3 

1. ІМПЕРАТИВНИЙ І ВІЛЬНИЙ МАНДАТ.  
БАЛАНС МІЖ ІНТЕРЕСАМИ ВИБОРЦІВ, ПАРТІЙНИМИ ІНТЕРЕСАМИ ТА 

ВЛАСНОЮ ПОЗИЦІЄЮ ЧЛЕНА ПАРЛАМЕНТУ 
 

Свого часу відомий французький філософ Ж.Ж. Руссо висловив думку, суть якої 
полягала в тому, що депутати народу не є і не можуть бути його представниками, вони є 
лише уповноваженими народу. З цього твердження Руссо прямо випливає принцип 
імперативного мандату, за яким виборці наділяються правом давати депутатам обов’язкові 
для них накази і достроково відкликати своїх обранців, які або взагалі не виконують 
відповідних наказів, або ж виконують їх неналежним чином. На практиці принцип 
імперативного мандату був застосований лише в часи Паризької комуни 1871 р. та у 
соціалістичних державах, які використали досвід Комуни в процесі державного будівництва. 
Зокрема, можливість відкликання депутатів виборцями та обов’язковість виконання 
парламентарями наказів виборців передбачалась Конституціями СРСР 1936 і, у 
„пом’якшеному” формулюванні, 1977 років, Конституцією КНР, Куби, КНДР, В’єтнаму. 

Разом з тим, принцип імперативного мандату не прижився в конституційно-правовій 
теорії всіх інших (несоціалістичних) країн світу. Основною причиною цього є слабкість 
аргументів на користь імперативної природи мандату – адже виконання наказів виборців 
потребувало б від депутата, по-перше, виявлення всіх тих виборців, які за нього 
проголосували, по-друге, – з’ясування суті всіх (в ряді випадків взаємовиключаючих) 
„наказів” цих виборців, по-третє, виконання цих наказів шляхом прийняття необхідних 
законів. За цих умов буквальне виконання кожним депутатом наказів свого електорату 
призвело б до паралізації роботи законодавчого органу і неможливості прийняття будь-яких 
рішень. Показовим є і той факт, що принцип імперативного мандату, закріплений в 
конституціях соціалістичних країн, був і залишається декларативним або через відсутність 
механізмів відкликання (наприклад, в СРСР правовий механізм відкликання депутатів був 
запроваджений лише через 23 роки після закріплення принципу імперативного мандату в 
Конституції 1936 року), або ж через специфіку політичного режиму, яка не дозволяє 
здійснити відповідне відкликання. 

Саме тому вже в 1795 році Конституцією Франції передбачалось, що члени 
Законодавчого Корпусу Республіки не є представниками свого департаменту, департамент не 
може давати депутатам будь-яких повноважень. Пізніше принцип вільного мандату знайшов 
теоретичне обґрунтування в працях М.Прело, К.Хессе і Г.Лайбхольца і був закріплений в 
конституціях практично всіх несоціалістичних країн світу. 

Разом з тим слід відзначити, що вже сам М.Прело звернув увагу на те, що принцип 
вільного мандату вступає у нездоланне протиріччя з дійсністю сучасної партійної держави, 
суть якого полягає у залежності депутата від партії, яка висунула і підтримувала депутата на 
виборах, його підпорядкуванні партійній дисципліні, рішенням партійної фракції тощо. 
Насправді ж баланс між вільною природою мандату і партійною дисципліною слід шукати в 
тій самій площині, що і баланс між вільною природою мандата та очікуваннями виборців, 
іншими словами – поза межами правового регулювання. Так, депутат, який діє всупереч 
інтересам виборців свого округу і не підтримує жодних зв’язків зі своїм електоратом, втрачає 
шанси бути обраним у цьому ж окрузі на наступних виборах. За очевидною аналогією 
депутат, який не враховує позицію лідерів своєї партії в процесі голосування, окрім втрати 
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місця у фракції, може втратити на наступних виборах можливість здобуту політичну 
підтримку партії, яка висувала його на попередніх виборах. 

Все зазначене дозволяє зробити декілька важливих висновків. По-перше, вільна 
природа депутатського мандату вже сама по собі виключає будь-яку юридичну 
відповідальність депутата за невиконання ним партійних рішень і наказів виборців. По-
друге, невиконання депутатом партійних рішень і неврахування побажань виборців, хоча й 
не тягне юридичної відповідальності, може мати для депутата несприятливі політичні 
наслідки – втрату політичної підтримки партії та виборців в окрузі, а відтак – і шансів на 
перемогу на наступних виборах. Саме тому у переважній більшості країн світу із відносно 
стабільними партійними системами депутати, попри вільну природу свого мандату, 
підтримують активні зв’язки з виборцями, враховують їх побажання у парламентській роботі 
та підкоряються фракційній дисципліні. 

Виняток з цього правила складають країни з нестабільними партійними системами, де 
електоральні уподобання виборців схиляються не стільки до партій, скільки до відомих 
персоналій незалежно від того, які політичні сили представляють ці особи. В таких країнах 
проблема пошуку оптимального балансу між принципом вільного мандату вирішується, як 
правило, через стабілізацію партійної системи або ж самими партіями, які не включають до 
списків кандидатів, які постійно змінюють партійну приналежність. Лише у двох країнах 
пошук балансу між принципом вільного мандату і партійною дисципліною було знайдено у 
правовій площині. Так, у 1985 році до Конституції Індії і в 2004 році – до Конституції 
України було внесено зміни, якими передбачалось, що вихід депутата з фракції є підставою 
для дострокового припинення його депутатських повноважень. При цьому Конституція Індії 
містись значно жорсткіше, порівняно з українською Конституцією, формулювання: 
депутатські повноваження припиняються достроково не лише у разі виходу депутата зі 
складу фракції, але й у випадку самовільного голосування та утримання від голосування 
всупереч партійним вказівкам. 

На наш погляд, подібний підхід до вирішення проблеми недостатньої фракційної 
дисципліни є хибним з декількох причин. По-перше, закріплення відповідних положень на 
конституційному рівні по суті є визнанням імперативної природи депутатського мандату з 
усіма наслідками, що звідси випливають. По-друге, подібна практика сприяє посиленню ролі 
партійних лідерів у керівництві партіями, та нівелює роль рядових членів партії у прийнятті 
партійних рішень. По-третє, за зазначеного підходу законотворчі та контрольні функції 
парламенту фактично передаються „політичним більшостям” відповідних фракцій, що може 
призвести до прийняття парламентом рішень меншістю від його складу, диктатури меншості 
депутатів над більшістю (аналогічний недолік має місце, наприклад, за мажоритарних 
виборчих систем, коли партія має в кожному окремо взятому окрузі підтримку більшості 
виборців, отримує перемогу в більшості округів і формує уряд, однак за рахунок голосів, 
поданих за кандидатів від інших партій або проти неї, не має підтримки в 
загальнодержавному масштабі). 

 

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ ОБРАНИХ ДЕПУТАТІВ З ВИБОРЦЯМИ 
 
Закріплення на конституційному рівні принципу вільного мандату депутата аж ніяк не 

говорить про те, що члену парламенту зовсім не обов’язково вивчати думку виборців в 
окрузі, враховувати пропозиції виборців у своїй роботі, сприяти вирішенню певних проблем 
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місцевого значення. Навпаки: досвід більшості демократичних країн показує, що члени 
парламенту підтримують досить тісні зв’язки з електоратом в округах, в яких вони були 
обрані. 

Загалом, зв’язок членів парламенту з виборцями забезпечується двома основними 
способами – через персоніфікацію виборчої системи, за якою формується склад 
загальнодержавного представницького органу, а також шляхом закріплення за членами 
парламенту певних матеріальних (фінансових) ресурсів, які можуть бути використані для 
підвищення ефективності взаємодії з виборцями (т.зв. представницьких витрат). 

Найбільш ефективно зв’язок обраних депутатів з виборцями забезпечує мажоритарна 
виборча система відносної або абсолютної більшості, за якою проводяться вибори, 
наприклад, у Великобританії, Франції, США, система єдиного голосу, що передається 
(Ірландія, Мальта). До персоніфікованих виборчих систем також можна віднести 
пропорційні виборчі системи з преференційним голосуванням, за яких виборці мають 
можливість самостійно визначати черговість проходження кандидатів від партій і блоків до 
парламенту. Такі системи застосовуються, зокрема, у Бельгії, Греції, Естонії, Латвії, 
Люксембурзі, на Кіпрі, у Нідерландах, Польщі, Словенії, Фінляндії, Швеції. Проте навіть у 
тих країнах, де виборці голосують за закриті списки кандидатів, виборчі системи 
„персоніфікуються” шляхом зменшення кількості мандатів, які перерозподіляються у 
виборчих округах. Зарубіжний досвід показує, що проведення парламентських виборів за 
пропорційною системою з голосуванням за закриті списки кандидатів у єдиному 
загальнодержавному багатомандатному окрузі, не є поширеним і практикується або в 
країнах з парламентами, які мають невеликий кількісний склад, або в країнах зі слабкими 
партійними системами.   

 
3. НЕСУМІСНІСТЬ ДЕПУТАТСЬКОГО МАНДАТУ  

З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У всіх країнах світу на рівні Конституції або спеціальних законів встановлено вимоги 
щодо несумісності депутатського мандату з іншими видами діяльності. Як правило, 
депутатський мандат є несумісним з перебуванням на публічній службі, обійманням іншого 
представницького мандату та здійсненням підприємницької або іншої оплачуваної 
діяльності. У більшості країн до кандидатів у депутати встановлено ряд додаткових 
кваліфікаційних вимог – наявність бездоганної репутації (Ірландія, Данія), відсутність 
судимості за вчинення злочинів (Італія, Туреччина), платоспроможність (країни з 
англосаксонською правовою системою), неприналежність до королівської родини (Австрія, 
Іспанія), відсутність досвіду роботи в розвідувальних органах інших держав (Латвія) тощо. У 
більшості країн світу до парламенту не можуть бути обрані особи, які відбувають покарання 
за вчинення злочинів у вигляді позбавлення волі на певний строк (від 3 місяців до року). 
Основною метою встановлення відповідних обмежень є: а) забезпечення обрання до 
парламенту осіб з бездоганною репутацією, які не використовуватимуть депутатський 
мандат для задоволення особистих інтересів; б) розмежування бізнесу і політичної 
діяльності, функцій по формуванню та реалізації державної політики. 

У більшості країн законодавство не обмежується лише встановленням вимог щодо 
несумісності депутатського мандату з іншими видами діяльності, але й містить ряд 
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механізмів, які запобігають обранню осіб, які обіймають посади, які після обрання будуть 
несумісними з депутатським мандатом. Так, у ряді країн особи, які перебувають на 
державній або військовій службі, є депутатами рад нижчого рівня, не можуть висувати 
кандидатури на виборах взагалі – доти, доки не звільняться з державної або військової 
служби або складуть депутатські повноваження в органах місцевого і регіонального 
самоврядування. Встановлення відповідних обмежень, безумовно, заслуговує на позитивну 
оцінку: по-перше, відмова припинити діяльність на посаді, несумісній з депутатським 
мандатом, може призвести до несприятливих наслідків – проведення повторних виборів, 
втрату відповідною партією або блоком відповідної кількості місць у парламенті тощо; по-
друге, встановлення таких превентивних обмежень значною мірою зменшує „попит” на 
крісла в парламенті і сприяє „професіоналізації” депутатської діяльності, адже у разі 
необрання на посаду кандидат, який звільнився з державної служби, часто втрачає 
можливість поновитись на посаді. 

У нижчеподаній таблиці наведено світовий досвід у сфері встановлення додаткових 
кваліфікаційних вимог до кандидатів на парламентських виборах, спрямованих на 
запобігання виникненню проблеми несумісності депутатського мандату з іншими видами 
діяльності у разі обрання депутатів. 

 

Таблиця 1. Вимоги до кандидатів на парламентських виборах: світовий досвід. 
 

Держава Досвід 

Австрія - 

Австралія Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка перебуває на військовій службі, або отримує винагороду 
(заробітну плату) з державного бюджету, або може отримувати пряму 
або непряму матеріальну вигоду за угодами з державою.  

Аргентина Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка є неплатоспроможною (отримує щорічний дохід у розмір 
менше 2000 песо), перебуває на військовій або цивільній службі. 

Бельгія Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка обіймає посаду в органі державної влади або 
представницькому органі місцевого самоврядування. 

Болгарія - 

Боснія і 
Герцеговина 

Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка є військовим злочинцем, перебуває  на військовій або 
цивільній службі. 

Бразилія Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка має інший представницький мандат. 
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Данія Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка вчинила діяння, яке є несумісним із статусом члена 
парламенту. 

Єгипет Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка перебуває на військовій службі. 

Ємен Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка перебуває на військовій або цивільній службі. 

Зімбабве Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка перебуває на військовій або цивільній службі або є 
неплатоспроможною. 

Індія Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка перебуває на військовій або цивільній службі, є 
неплатоспроможною (визнана банкрутом). 

Ірландія Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка перебуває на військовій або цивільній службі, є 
неплатоспроможною (визнана банкрутом). 

Ісландія Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка обіймає посаду парламентського омбудсмана або судді 
Верховного Суду 

Іспанія Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка належить до королівської родини, перебуває на військовій 
або цивільній службі, обіймає посаду Голови Конституційного або 
Верховного Суду, директора компанії суспільного мовлення, голови 
дипломатичного або консульського представництва за кордоном. 

Італія - 

Йорданія - 

Камбоджа Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка перебуває на публічній або військовій службі. 

Канада - 

Латвія Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка перебувала на службі в органах державної безпеки СРСР або 
Латвійської РСР, була активним членом Комуністичної партії 
Латвійської РСР після 13 січня 1991 р. 

Литва Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка перебуває на військовій або цивільній службі. 
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Македонія - 

Мексика Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка перебуває на військовій або цивільній службі. 

Нідерланди Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка обіймає посаду міністра, державного секретаря, члена 
Державної Ради, члена Генеральної палати аудиту (Рахункової палати), 
судді Верховного Суду, Генерального прокурора. 

Нікарагуа Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка обіймає посаду міністра, державного секретаря, судді, члена 
ЦВК, омбудсмана або мера. 

Норвегія Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка обіймає посаду міністра або перебуває на дипломатичній 
службі 

Польща - 

Румунія Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка перебуває на військовій або цивільній службі, обіймає 
посаду омбудсмана, судді Конституційного Суду 

Словаччина Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка перебуває на військовій службі або службі в органах 
правопорядку, обіймає посаду судді або прокурора. 

Словенія - 

США - 

Туреччина Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка перебуває на військовій або цивільній службі, обіймає 
посаду судді або прокурора, викладача вищого навчального закладу, 
була засуджена за вчинення злочинів проти власності, посадових 
злочинів (хабарництво) або злочинів проти державної безпеки 
(державна зрада, участь в діяльності анархістських угрупувань тощо) 

Угорщина - 

Фінляндія Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка перебуває на військовій службі. 

Франція Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка перебуває на військовій або цивільній службі. 

Хорватія Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка перебуває на цивільній або військовій службі, або обіймає 
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посаду у виконавчому органі компанії, контрольний пакет акцій якої 
перебуває у державній власності 

Чилі Кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована 
особа, яка перебуває на публічній службі або є стороною в контрактах 
з урядом 

Швеція - 

Японія - 

 

У багатьох зарубіжних країнах законодавство встановлює ряд механізмів, спрямованих 
на запобігання виникненню конфлікту інтересів між депутатською діяльністю та обійманням 
посад в комерційних підприємствах. Як правило, на законодавчому рівні депутату 
заборонено обіймати оплачувані посади в керівних органах (виконавчі органи, наглядові 
ради господарських товариств) підприємств, які здійснюють господарську діяльність. У ряді 
країн на депутатів покладається обов’язок не лише повідомляти про суму доходів, отриману 
протягом певного року, але і структуру портфелю активів депутата, іншими словами – 
вказувати частку в статутному капіталі того чи іншого суб’єкта господарювання. 
Непоодинокими є й більш суворі заборони. Так, в деяких країнах депутати зобов’язані 
повідомити керівництво комітету або парламенту про наявність конфлікту інтересів і не 
можуть брати участі у розгляді питань, результат розгляду яких прямо або опосередковано 
може вплинути на матеріальний статус депутата. В багатьох державах світу законодавством 
про статус депутата передбачається, що депутат не може отримувати доходи за угодами з 
урядом або виступати стороною в таких угодах. Більш детально механізми запобігання 
виникненню конфлікту інтересів між депутатською та комерційною діяльністю розкрито у 
нижченаведеній таблиці. 

 

Таблиця 2. Механізми запобігання конфлікту інтересів між депутатською та 
комерційною діяльністю 

 

Країна Механізми запобігання конфлікту інтересів  

Австралія 

Депутату заборонено виступати стороною в цивільно-правових угодах з 
Урядом. На членів парламенту покладено обов’язок розкривати інформацію 
про джерела власних доходів; акції, які знаходяться у власності депутата, через 
які може здійснюватись прямий або опосередкований вплив на діяльність 
акціонерних товариств, а також будь-яку іншу інформацію про себе і членів 
своєї сім’ї, яка може спричинити конфлікт майнових інтересів з публічною 
діяльністю члена парламенту. 

Австрія 
Депутати, які обіймають керівні посади в акціонерних товариствах і 
товариствах з обмеженою відповідальністю, які здійснюють підприємницьку 
діяльність у банківській, промисловій, торгівельній, транспортній сфері 
зобов’язані повідомити про це спікера палати протягом місяця з дня 
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виникнення відповідних обставин. Протягом 3 місяців Комітет палати з питань 
несумісності депутатського мандату має прийняти рішення про те, чи існує 
конфлікт інтересів між обійманням відповідної керівної посади та 
депутатською діяльністю члена палати, і у випадку наявності конфлікту 
інтересів депутат упродовж 3 місяців після прийняття комітетом рішення 
зобов’язаний звільнитись з керівної посади або скласти депутатські 
повноваження. Депутатам парламенту дозволяється обіймати посади в 
наглядових радах підприємств, за умови, що відповідна діяльність є 
неоплачуваною. Депутати зобов’язані щорічно розкривати інформацію про 
джерела власних доходів. 

Бельгія 

Депутатам заборонено обіймати посади Голови правління, заступника Голови 
правління, члена правління або аудитора Національного банку Бельгії, члена 
ради директорів компаній, в яких держава має частку в статутному капіталі. З 
2004 року на членів парламенту покладено обов’язок декларувати свої майнові 
інтереси та розкривати джерела доходів Суду Аудиту (аналог рахункової 
палати). 

Бразилія 

Членам палат парламенту з моменту набуття повноважень заборонено укладати 
угоди з державними компаніями або компаніями, в статутному капіталі яких є 
частка державної власності, обіймати оплачувані посади в таких компаніях, або 
виконувати будь-яку оплачувану роботу в таких компаніях. Сенаторам, крім 
того, заборонено обіймати керівні посади в компаніях, які отримують прибуток 
за угодами з державними підприємствами. Члени парламенту зобов’язані 
подавати щорічні декларації про джерела своїх доходів.  

Греція 

Депутатський мандат є несумісним з посадою члена правління, голови 
правління або генерального директора підприємства, яке отримує субсидії з 
державного бюджету або має спеціальні пільги. Члени парламенту не 
зобов’язані подавати щорічні декларації про джерела своїх доходів. 

Ізраїль 

З 1996 року членам Кнесету після закінчення шестимісячного строку з дня 
набуття повноважень заборонено займатись будь-якою оплачуваною 
діяльністю. Також забороняється займатись будь-якою неоплачуваною 
діяльністю, яка може сприяти отриманню членом Кнесету переваг порівняно з 
іншими громадянами або призвести до конфлікту інтересів з його 
депутатською діяльністю. Члени Кнесету зобов’язані подавати щорічні 
декларації про джерела своїх доходів. 

Індія 
Депутату заборонено виступати стороною в цивільно-правових угодах з 
Урядом. Члени парламенту не зобов’язані подавати щорічні декларації про 
джерела своїх доходів. 

Ірландія 

Депутатам заборонено обіймати оплачувані посади у виконавчих органах 
господарських товариств або мати будь-які фінансові інтереси, які вступають в 
конфлікт з повноваженнями члена парламенту. Члени парламенту також 
зобов’язані відображати у щорічних деклараціях відомості про паї та акції, 
вартість яких становить понад 13 000 євро, членство або приховане членство у 
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керівних органах підприємств. 

Італія 

Депутатський мандат є несумісним з обійманням посади у виконавчому органі 
державної компанії або компанії, яка отримує субсидії з державного бюджету, 
раді директорів банку (крім муніципальних банків). Членам парламенту 
заборонено бути радниками, консультантами або менеджерами компаній, які є 
стороною в угодах з Урядом.   

Канада 

Членам парламенту заборонено виступати стороною в контрактах з урядом. 
Крім того, член парламенту не може голосувати в парламенті з питань, які 
зачіпають його прямі фінансові інтереси (у випадку голосування голос не 
враховується). Сенаторам також забороняється брати участь у засіданні 
комітету, на якому розглядається питання, яке торкається його прямих 
фінансових інтересів. 

Малайзія 

Президент Сенату та спікер Палати Представників протягом 3 місяців після 
обрання на посаду зобов’язані звільнитись з посади в підприємстві, установі 
або організації незалежно від того, чи отримує він винагороду за здійснення 
повноважень, чи ні, припинити підприємницьку діяльність. Відповідне 
обмеження не поширюється на діяльність, пов’язану з обійманням посад в 
благодійних або громадських організаціях, за умови, що Президент Сенату або 
спікер Палати Представників не отримує будь-якої винагороди або 
матеріальних вигод від обіймання посади у такій організації. Обов’язкове 
подання депутатами щорічних декларацій про джерела свої доходів 
законодавством Малайзії не передбачене. 

Німеччина 

В Німеччині не існує спеціальних вимог щодо несумісності депутатського 
мандата з іншими видами діяльності, однак у щорічній декларації про джерела 
своїх доходів члени парламенту зобов’язані подавати інформацію про посади, 
які вони обіймають у виконавчих або наглядових органах підприємств, паї і 
акції у статутних фондах господарських товариств, якщо частка у статутному 
капіталі товариства дозволяє впливати на його економічну діяльність.  

Нова 
Зеландія 

Перед обговоренням та прийняттям рішень з питань, які торкаються 
фінансових або матеріальних інтересів окремого члена парламенту, такий член 
парламенту повинен заявити про наявність відповідного інтересу. Порушення 
цієї норми вважається образою парламенту і тягне юридичну відповідальність. 
Члени парламенту зобов’язані подавати щорічні декларації про джерела своїх 
доходів. 

Перу 

Мандат члена парламенту є несумісним з обійманням посад в органах 
управління, володінням контрольним пакетом акцій в підприємствах, які 
уклали контракти з Урядом, або використовують кошти державного бюджету, 
або надають управлінські послуги. Члени парламенту не зобов’язані подавати 
щорічні декларації про джерела своїх доходів. 

Угорщина Наявність конфлікту інтересів встановлюється 2/3 від складу парламенту. 
Встановлення наявності конфлікту інтересів є підставою для дострокового 
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припинення повноважень депутата.  

Франція 

Депутатська діяльність є несумісною з обійманням керівних посад (члена 
правління або члена ревізійної комісії) в державних підприємствах та 
підприємствах, які отримують пільги або субсидії з Державного бюджету, 
фірмах, що здійснюють торгівлю нерухомістю. Це обмеження не поширюється 
на депутатів, які обіймають неоплачувані керівні посади підприємствах, які 
діють з метою забезпечення регіональних та місцевих інтересів. Члени 
парламенту зобов’язані подавати щорічні декларації про джерела своїх доходів.  

Чехія 

Депутату на весь строк здійснення своїх повноважень заборонено 
використовувати свій статус для отримання будь-яких переваг, порівняно з 
іншими громадянами Чехії, для себе або інших осіб. Зокрема, забороняється 
вести будь-які переговори з державними компаніями, або компаніями, 
управління якими здійснюється державою, обіймати оплачувані посади в 
органах управління, наглядових та ревізійних органах компаній з суттєвою 
часткою державної власності (винагорода за здійснення відповідних функцій 
не може бути виплачена і після припинення депутатських повноважень). На 
засіданнях органів державної влади, на яких розглядаються питання, вирішення 
яких може призвести до отримання депутатом або членом його сім’ї вигод 
майнового характеру, депутат в процесі дебатів, внесення пропозицій, але 
перед прийняттям рішення з відповідного питання, зобов’язаний повідомити 
присутніх про наявність власного інтересу щодо відповідного питання.  

Чилі 

Депутатам заборонено бути стороною в контрактах з Урядом, обіймати посади 
голів правління банків або будь-яких державних компаній. Обов’язкове 
подання депутатами щорічних декларацій про джерела свої доходів 
законодавством Чилі не передбачене. 

Японія 

Президенту та віце-президенту Палати радників заборонено обіймати 
оплачувані посади у виконавчих органах комерційних компаній (крім випадків, 
коли розмір оплати не перевищує 1 000 000 єн в рік, або коли відповідна 
посадова парламенту обіймає керівну посаду у власній компанії). Головам 
парламентських комітетів заборонено обіймати керівні посади в підприємствах 
та організаціях, діяльність яких підпадає під юрисдикцію відповідного 
парламентського комітету. 

 

 
4. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ІНДЕМНІТЕТ 

 

У більшості країн світу на законодавчому рівні за членами законодавчих органів 
закріплено депутатський індемнітет та імунітет. Суть індемнітету полягає у тому, що депутат 
не несе відповідальності за свої висловлювання і голосування в процесі здійснення 
депутатських повноважень, суть імунітету – у захисті від арешту або інших процесуальних 
дій, пов’язаних з обмеженням особистих прав і свобод, а також судового переслідування. 
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Хоча інститут депутатського індемнітету закріплений законодавством практично всіх 
країн світу (як правило, на конституційному рівні), предмет і межі індемнітету у кожній 
державі визначаються по-різному. Зазначене, однак, дозволяє виявити певні особливості цієї 
складової статусу парламентаря, які є характерними для більшості держав. 

По-перше, у більшості країн світу індемнітет має персональний характер – від 
відповідальності за свої висловлювання і голосування звільняються виключно члени 
парламенту, а не, наприклад, посадові особи органів виконавчої влади, службовці апаратів 
парламентів та учасники парламентських розслідувань. Виняток з цього правила складають 
лише декілька країн, наприклад – Великобританію, Швейцарію, Канаду, Нідерланди, Замбію, 
Кенію та деякі інші. Щоправда, протягом останніх десятиліть спостерігається тенденція до 
надання парламентського індемнітету не лише парламентарям, але й інших особам. Так, у 
Франції з 1984 року від відповідальності за свої висловлювання звільняються свідки, які 
дають свідчення у парламентських комітетах та слідчих комісіях. Аналогічне положення з 
1997 року включено до законодавства Ірландії. Основною причиною цих нововведень стало 
прагнення законодавця надати захист від протиправного тиску з боку виконавчої влади на 
учасникам парламентських розслідувань, забезпечити ефективність парламентських 
розслідувань та підвищити результативність контрольної діяльності парламенту в цілому. 

По-друге, принцип індемнітету у більшості країн не має абсолютного характеру. 
Обмеження індемнітету визначаються місцем виголошення висловлювань (в багатьох 
країнах депутат не несе відповідальності лише за висловлювання, виголошені в парламенті 
або його органах), їхнім змістом (в ряді держав депутати на загальних підставах несуть 
відповідальність за наклеп або образу; в деяких країнах забороняється висловлювати критику 
або звинувачення на адресу глави держави або суддів); способом виголошення (в деяких 
країнах депутати не несуть відповідальність за висловлювання виголошені з парламентської 
трибуни, однак можуть бути притягнені до відповідальності за ті ж самі висловлювання, але 
виголошені на прес-конференціях або в інтерв’ю для преси); часом виголошення (в ряді 
країн на висловлювання, виголошені у міжсесійний період, парламентський індемнітет не 
поширюється). 

Ще однією характерною ознакою депутатського індемнітету є те, що він захищає 
депутата від всіх видів юридичної відповідальності висловлювання. Винятками з цього 
загального правила є невелика кількість країн, зокрема – Нова Зеландія, Індія, Словенія. 

Основні обмеження принципу депутатського індемнітету розкрито у нижчеподаній 
таблиці. 

 
Таблиця 3. Парламентський індемнітет: особливості правового регулювання 
 

ЗАКРІПЛЕННЯ ІНДЕМНІТЕТУ 

Закріплено в Конституції Більшість країн 

Закріплено в законі Російська Федерація, Шрі-Ланка, Нова Зеландія 

Не закріплено взагалі Великобританія, Канада 
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ПРИНЦИПИ ІНДЕМНІТЕТУ 

“ratione personae”  

Лише члени парламенту Білорусь, Буркіна Фасо, Чилі, Колумбія, Кіпр, Данія, 
Єгипет, Естонія, Фінляндія, Габон, Німеччина, Гвінея, 
Угорщина, Італія, Кувейт, Хорватія, Австрія, Польща, 
Російська Федерація, Румунія, Швеція 

Члени парламенту і міністри Бельгія, Гвінея, країни, в яких депутатський мандат є 
сумісним з посадою міністра 

Всі учасники парламентських 
дебатів і парламентських 
розслідувань 

Великобританія, Швейцарія, Канада, Нідерланди, Нова 
Зеландія, Кенія 

Службові особи апаратів 
парламентів 

Намібія, Шрі-Ланка, Замбія, Бангладеш, Кенія 

Помічники членів парламенту Філіппіни 

“ratione temporis”  

З моменту обрання депутата, за 
умови, що вибори не визнано 
недійсними 

Бельгія, Чилі, Данія, Єгипет, Естонія, Фінляндія, 
Франція, Габон, Греція, Угорщина, Італія, Кувейт, Малі, 
Польща, Румунія, Словенія, Таїланд, Чехія, Швеція 

З моменту складання присяги 
новообраним депутатом 

Аргентина, Бангладеш, Чилі, Кіпр, Філіппіни, Індія, 
Малайзія, Монголія, Мозамбік, Намібія, Корея, 
Нідерланди, Австрія, Шрі-Ланка, Уругвай, Замбія, 
Швейцарія,  

З першого засідання 
новообраного парламенту 

В усіх країнах, в яких депутати користуються даним 
привілеєм виключно під час засідань 

Привілей поширюється лише 
на час парламентських 
засідань 

Великобританія, Австралія, Канада, Чилі, Єгипет, 
Філіппіни, Македонія, Малайзія, Мозамбік, Нова 
Зеландія 

Привілей поширюється на весь 
час здійснення депутатом своїх 
повноважень 

Данія, Фінляндія, Габон, Греція, Гвінея, Італія, Кенія, 
Кувейт, Хорватія, Малі, Монголія, Норвегія, Австрія, 
Польща, Румунія, Російська Федерація, Словенія, 
Іспанія, Шрі-Ланка, Швейцарія, Таїланд 

“ratione loci”  

Незалежно від місця 
висловлювань депутата 

Аргентина, Австралія, Білорусь, Бельгія, Буркіна Фасо, 
Колумбія, Хорватія, Данія, Габон, Греція, Італія, Кувейт, 
Малі, Монголія, Мозамбік, Нова Зеландія, Польща, 
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Португалія, Чехія, Румунія, Словенія, Шрі-Ланка, 
Швейцарія,  

Принцип індемнітету 
стосується лише висловлювань 
в парламенті та його органах 

Німеччина, Австрія, Бангладеш, Кіпр, Єгипет, Естонія, 
Фінляндія, Індія, Кенія, Малайзія, Намібія, Норвегія, 
Філіппіни, Великобританія, Замбія 

Виключно в залі засідань 
парламенту 

Таїланд, Малайзія 

Виключно в парламентських 
комітетах 

Бангладеш, Замбія 

Виключно щодо питань, 
пов’язаних з виконанням 
повноважень депутата 

Франція (принцип індемнітету не поширюється на 
інтерв’ю для радіо та телебачення) 

Принцип індемнітету не 
поширюється на 
висловлювання, виголошені в 
парламенті, за умови, що вони 
в подальшому були повторені 
перед ЗМІ 

Австрія, Білорусь, Бельгія, Канада, Єгипет, Естонія, 
Габон, Індія, Кенія, Малайзія, Намібія, Нова Зеландія, 
Норвегія, Нідерланди, Польща, Чехія, Великобританія, 
Шрі-Ланка 

Принцип індемнітету 
поширюється на 
висловлювання, виголошені в 
парламенті і потім повторені 
перед ЗМІ 

Австрія, Буркіна Фасо, Хорватія, Греція, Гвінея, 
Угорщина, Італія, Малі, Мозамбік, Португалія, Румунія, 
Словенія, Уругвай 

ПРЕДМЕТ І МЕЖІ ІНДЕМНІТЕТУ 

Виступи з трибуни або з місця в 
парламенті, комітетах 

Всі країни 

Законопроекти і проекту 
постанов (резолюцій) 

Всі країни 

Голосування Всі країни 

Письмові та усні запитання, 
інтерпеляції (запити)  

Всі країни 

Поширюється на заяви 
фракцій 

Білорусь, Бельгія, Буркіна Фасо, Німеччина, Габон, 
Греція, Гвінея, Угорщина, Македонія, Монголія, 
Португалія, Румунія, Росія, Уругвай 

Не поширюється на заяви 
фракцій 

Австралія (крім діяльності, пов’язаної з діяльністю 
фракції в парламенті), Бангладеш, Чилі, Естонія, 
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Фінляндія, Філіппіни, Франція, Ірландія, Кенія, Хорватія, 
Корея, Малайзія, Непал, Нідерланди, Нова Зеландія, 
Норвегія, Австрія, Польща, Словенія, Іспанія, Шрі-
Ланка, Таїланд, Великобританія, Замбія, ПАР, 
Швейцарія 

Поширюється на участь 
депутатів у телевізійних 
дебатах і дебатах на радіо 

Білорусь, Буркіна Фасо, Німеччина, Єгипет, Габон, 
Греція, Гвінея, Угорщина, Кенія, Монголія, Румунія, 
Росія, Уругвай 

Не поширюється на участь 
депутатів у теле - і радіо - 
дебатах 

Австралія, Бангладеш, Бельгія, Чилі, Естонія, Філіппіни, 
Франція, Ірландія, Хорватія, Корея, Македонія, 
Малайзія, Намібія (крім випадків, коли дебати 
проводяться за ініціативою парламенту), Непал, 
Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Австрія, Польща 
(крім випадків, коли проведення дебатів не пов’язане з 
парламентською процедурою), Словенія, Іспанія (крім 
випадків, коли дебати проводяться стосовно питань, які 
були предметом обговорення на парламентських 
засіданнях), Шрі-Ланка, Таїланд, Чехія, Великобританія, 
Замбія, ПАР, Швейцарія, Фінляндія, Японія 

Поширюється на інтерв’ю Білорусь, Буркіна Фасо, Габон, Греція, Гвінея, 
Угорщина, Італія (якщо інтерв’ю стосується 
парламентської діяльності депутата), Монголія, Румунія, 
Росія, Уругвай 

Не поширюється на інтерв’ю Австралія, Бангладеш, Бельгія, Чилі, Німеччина, Єгипет, 
Естонія, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Ірландія, Японія, 
Кенія, Хорватія, Корея, Македонія, Малайзія, Намібія, 
Непал, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Австрія, 
Польща, Словенія, Іспанія, Шрі-Ланка, Таїланд, 
Великобританія, Замбія, ПАР, Швейцарія 

ОБМЕЖЕННЯ ІНДЕМНІТЕТУ 

Забороняється образлива 
критика глави держави 

Австралія, Білорусь, Кіпр, Єгипет, Малайзія, Малі, 
Непал, Нова Зеландія, Канада (щодо британської 
королівської родини) 

Забороняється критика органів 
судової влади і окремих суддів 

Австралія, Великобританія, Білорусь, Канада, Єгипет, 
Малайзія, Непал, Нова Зеландія, ПАР 

Забороняється наклеп і образа Всі країни  

ЗАХИСТ ВІД КРИМІНАЛЬНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЗА ВИСЛОВЛЮВАННЯ 

Захист від всіх видів Бельгія, Канада, Данія, Німеччина, Єгипет, Угорщина, 
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переслідування Франція, Італія, Монголія, Португалія, Великобританія, 
Швейцарія 

Захист від цивільного (але не 
кримінального) переслідування 

Нова Зеландія, Індія 

Захист від кримінального, але 
не цивільного переслідування 

Гвінея, Словенія 

ЗНЯТТЯ ІНДЕМНІТЕТУ 

За рішенням парламенту Переважна більшість держав, зокрема – Білорусь, 
Угорщина, Хорватія, Малі, Монголія, Намібія, Мозамбік, 
Уругвай 

Не допускається взагалі Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Словенія, 
Іспанія, Шрі-Ланка, ПАР 

Зняття індемнітету 
допускається за власним 
рішенням члена парламенту 

Канада, Гвінея 

Зняття індемнітету 
допускається лише за 
рішенням парламенту за 
наявності згоди депутата 

Греція 

 

5. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ІМУНІТЕТ 
 

Як і парламентський індемнітет, парламентський імунітет у більшості зарубіжних країн 
не має абсолютного характеру. При цьому протягом останніх десятиліть підходи до 
визначення меж парламентського імунітету зазнають постійних змін. Так, держави 
Центральної та Східної Європи, в яких розбудова демократичних інститутів розпочалась на 
початку 90-х років, закріпили в конституціях розширений підхід до визначення змісту 
парламентського імунітету – депутат не може бути заарештований, затриманий, або підданий 
іншим заходам, що обмежують його свободу, без отримання згоди парламенту (як правило, 
за єдиним винятком – затримання на місці вчинення злочину – in flagrante delicto). 
Парламенти окремих з цих держав (див. нижчеподану таблицю) пішли навіть далі і 
заборонили не лише застосування до депутата заходів, які обмежують його особисту 
свободу, але і можливість порушення кримінальної справи, проведення слідчих та 
процесуальних дій тощо. На перших етапах розвитку демократії, особливо в умовах 
намагання публічної адміністрації посилити свою роль в системі органів державної влади, 
поставити парламент у залежне становище, застосування такого підходу може вважатись 
виправданим. 

Натомість в європейських державах з усталеною демократією спостерігається 
протилежна тенденція, яка полягає у звуженні змісту парламентського імунітету. Наприкінці 
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ХХ століття суттєвого звуження зазнали парламентські імунітети в Австрії, Великобританії, 
Італії, Франції. В окремих європейських країнах, наприклад, в Нідерландах, депутатської 
недоторканості не існує взагалі – депутати користуються лише парламентським 
індемнітетом. Подібна еволюція в підходах до розуміння парламентського імунітету, з нашої 
точки зору, пояснюється високим рівнем правової і політичної культури, усталеністю 
демократичних традицій, а також тенденцією до забезпечення рівності всіх громадян перед 
законом, незалежно від їхнього статусу, походження і т.д. 

 
Таблиця 4. Обсяг парламентського імунітету в різних зарубіжних країнах 
 

Країна Обсяг імунітету 

Австралія 
Члени парламенту не мають депутатського імунітету, однак не можуть 
бути викликані до суду під час проведення засідань парламенту або 
заарештовані у зв’язку з розглядом цивільних справ 

Аргентина Член парламенту не може бути заарештований без згоди парламенту. В 
усіх інших випадках він не має імунітету. 

Бельгія 
Для арешту члена парламенту або його переслідування в порядку 
цивільного судочинства необхідно отримати згоду парламенту, обшук 
житла члена парламенту здійснюється в присутності спікера парламенту. 

Болгарія 
Член Національних зборів не може бути заарештований або підданий 
кримінальному переслідуванню без згоди парламенту, крім випадку 
затримання на місці вчинення тяжкого злочину. 

Великобританія Члени парламенту не мають депутатського імунітету, однак не можуть 
бути заарештовані у зв’язку з розглядом цивільних справ 

Ірландія Член парламенту не може бути заарештований під час поїздки до 
парламенту та в приміщенні парламенту 

Іспанія 
Члени парламенту не мають депутатського імунітету, однак розгляд 
кримінальних справ про злочин, вчинений членом парламенту, має 
здійснюватись Верховним Судом.  

Канада Члени парламенту не мають парламентського імунітету, однак не можуть 
бути викликані до суду в якості свідка протягом парламентської сесії 

Колумбія Члени парламенту не мають депутатського імунітету, але дозвіл на арешт 
депутата надається Верховним Судом. 

Латвія 
Член Сейму не може бути притягнений до кримінальної відповідальності, 
заарештований, підданий обшуку або іншим обмеженням особистої 
свободи без згоди Сейму.  
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Литва 

Член Сейму не може бути притягнений до кримінальної відповідальності, 
заарештований або підданий іншим обмеженням свободи без згоди 
Сейму, крім випадків, коли його було затримано на місці вчинення 
злочину (in flagrante delicto).  

Малайзія Імунітет відсутній 

Молдова 

Депутат не може бути затриманий, заарештований, підданий обшуку, 
притягнений до кримінальної або адміністративної відповідальності без 
попередньої згоди парламенту, крім випадку його затримання на місці 
вчинення злочину. 

Німеччина 

Депутат не може бути заарештований, притягнений до кримінальної 
відповідальності, іншим чином обмежений в особистій свободі без згоди 
Бундестагу, крім випадку затримання його на місці вчинення злочину або 
затримання протягом наступного дня після його вчинення 

Намібія Імунітет відсутній 

Нідерланди Імунітет відсутній 

Нова Зеландія 
Члени парламенту не мають депутатського імунітету, однак не можуть 
бути викликані до суду під час проведення засідань парламенту або 
заарештовані у зв’язку з розглядом цивільних справ 

Норвегія Член парламенту не може бути заарештований під час поїздки до 
парламенту та в приміщенні парламенту 

США 

Конгресмен або сенатор не може бути заарештований під час сесії 
відповідної палати, або по дорозі для участі у сесії палати або назад, крім 
випадків вчинення державної зради або інших тяжких злочинів, 
порушення громадського порядку 

Угорщина 

Член парламенту не може бути притягнений до кримінальної 
відповідальності, заарештований або підданий іншим обмеженням 
свободи без згоди парламенту, крім випадків, коли його було затримано 
на місці вчинення злочину (in flagrante delicto).  

Фінляндія Члени парламенту не можуть бути заарештовані або іншим чином 
обмежені у свободі пересування без згоди парламенту. 

Франція 

Член парламенту не може бути заарештований або підданий іншим 
обмеженням особистої свободи без згоди Бюро Національних Зборів, крім 
випадків затримання на місці вчинення злочину або вчинення тяжкого 
злочину. 

Японія 
Члени парламенту не можуть бути заарештовані протягом сесії 
парламенту, крім випадку затримання на місці вчинення злочину. У той 
же час, заарештовані до відкриття сесії члени парламенту, на вимогу 
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парламенту мають бути негайно звільнені для участі у засіданнях палати 
на період сесії. 

 
Джерела: 
Bulgaria. Rules of Organization and Procedure of the National Assembly, 23 August 2005 

Hungary. Act LV of 1990 on the Legal Status of Members of Parliament 
Latvia. Rules of Procedure of Seima of Latvian Republic, 18 August 1994 

Lithuania. Statute of Seimas of the Republic of Lithuania, 17 February 1994 
Moldova. Закон о статусе депутата Парламента Республики Молдова 

R. Myttenaere. Immunities of Members of Parliament. – Moscow, 1998. 
Конституционное (государственное) право зарубежных стран: в 4 томах. Тома 1 –2. Часть 
общая. / Отв. ред. проф. Б.А.Страшун. – 3-е изд., обновл. и дораб. – М.: Издательство БЕК, 
2000. – 784 с. 

 

 
Відзначимо, що у різних країнах по-різному визначено межі парламентського 

імунітету (в ряді держав імунітет виключає лише кримінальне переслідування, в інших – 
також участь депутата в цивільному процесі, в багатьох країнах зміст імунітету полягає лише 
у забороні затримання або арешту депутата, в інших – також у забороні порушувати щодо 
депутата кримінальну справу, проводити слідчі дії), строк його дії (в окремих випадках 
строк дії імунітету прив’язаний до тривалості сесій, часу, необхідного для участі в 
засіданнях, в інших випадках – до строку повноважень парламенту), коло осіб, на яких 
поширюється дія імунітету (в одних країнах імунітети поширюються лише на членів 
парламенту, в інших – також на службовців парламентських апаратів, органів, які 
утворюються парламентом (наприклад, омбудсманів), будь-яких осіб, які беруть участь в 
парламентських та комітетських розслідуваннях в якості свідків. 

У той же час, можна виділити певні особливості інституту парламентського імунітету, 
які є притаманними для більшості зарубіжних країн. По-перше, у більшості країн 
парламентський імунітет, його обсяг і межі визначено на конституційному рівні. 

По-друге, характерною особливістю парламентського імунітету є його винятковість – у 
переважній більшості держав парламентським імунітетом наділено лише членів парламенту, 
і лише в деяких державах імунітетом можуть скористуватись терті особи. При цьому, навіть 
якщо імунітет поширюється на третіх осіб, конституціями і законами визначено вичерпне 
коло таких осіб, умови набуття і втрати ними імунітету. Так, з метою забезпечення 
незалежності Захисника народу – парламентського омбудсмана в Іспанії – законодавство 
закріплює за ним імунітет від кримінального переслідування в тих самих межах, що і 
стосовно членів палат іспанського парламенту. В країнах з англосаксонською системою 
(наприклад, в Австралії, Новій Зеландії, Кенії) парламентський імунітет надається особам, 
які дають свідчення слідчим комісіям парламенту – на весь період проведення 
парламентського розслідування. 
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По-третє, в більшості країн парламентський імунітет починає діяти з моменту набуття 
парламентом повноважень. При цьому, якщо кримінальне переслідування було розпочато до 
складання присяги членом парламенту (або, залежно від країни, до затвердження результатів 
парламентських виборів), кримінальне переслідування може продовжуватись лише згодою 
законодавчого органу. Винятки з цього правила складають лише Великобританія, Естонія, 
Фінляндія, Філіппіни та деякі інші країни, в яких слідчі дії щодо депутата можуть 
продовжуватись і після набуття ним повноважень. 

По-четверте, депутат може скористуватись парламентським імунітетом незалежно від 
того, де саме він вчинив правопорушення. Винятками з цього правила є лише країни з 
англосаксонською та скандинавською правовою традицією, в яких імунітет не поширюється 
на порушення, які були вчинені не на шляху до парламенту, в парламенті і по дорозі з 
парламенту. Іншими словами, якщо депутат вчинив порушення перебуваючи і відпустці, у 
період між сесіями або вдома після роботи, він не може скористуватись депутатською 
недоторканістю. 

По-п’яте, практично в усіх демократичних державах діє принцип flagrantе delicto, за 
яким депутат, затриманий поліцією на місці вчинення ним злочину, не може скористуватись 
депутатською недоторканістю. У цьому випадку депутат може бути заарештований, йому без 
згоди парламенту може бути пред’явлене звинувачення у вчиненні злочину, органи дізнання 
та попереднього слідства можуть проводити всі необхідні слідчі дії, притягти депутата до 
кримінальної відповідальності. 

Зрештою, парламентський імунітет у більшості країн не надає депутату абсолютної 
недоторканості від всіх видів юридичної відповідальності – у переважній більшості держав 
недоторканістю не можуть скористуватись депутати, які вчинили адміністративні або 
цивільні правопорушення; в ряді країн (США та інші країни з англосаксонською правовою 
системою) – також тяжкі злочини. 

Таблиця 5. Парламентські імунітети за кордоном: особливості правового регулювання 
 

НАЯВНІСТЬ ІМУНІТЕТУ 

„Класичний імунітет”, справи щодо 
депутатів розглядає Верховний Суд 

Румунія, Іспанія 

Лише щодо арешту на шляху до 
парламенту і назад 

Норвегія, Ірландія 

Лише щодо арешту в цивільних 
справах 

Австралія, Великобританія, Нова Зеландія 

Лише щодо виклику в якості свідка 
до суду 

Канада, Південно-Африканська Республіка 

Імунітет відсутній, справи щодо 
депутатів розглядає Верховний Суд 

Колумбія 

Імунітет відсутній взагалі Малайзія, Намібія, Нідерланди та деякі інші 
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країни 

ЗАКРІПЛЕННЯ ІМУНІТЕТУ 

Конституція, конституційні закони Більшість країн 

Закон Нова Зеландія, Швейцарія 

Закони і прецеденти Великобританія 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ІМУНІТЕТУ 

Запровадження імунітету або 
розширення його змісту 

Більшість постсоціалістичних країн Центральної 
та Східної Європи, Філіппіни (1987) 

Звуження змісту парламентського 
імунітету 

Більшість країн з усталеною демократією – 
Австрія (1979), Великобританія, Бельгія (1997), 
Італія (1993), Франція (1995) 

ПРИНЦИПИ ІМУНІТЕТУ 

„ratione personae”  

Лише щодо членів парламенту Більшість країн 

Члени федеральних представницьких 
органів 

Держави з федеративним устроєм – Бельгія, 
Німеччина 

Особи, які дають свідчення 
парламенту або комітету 

Австралія, Замбія, Індія, Кенія, Нова Зеландія 

Службові особи апаратів парламентів  Австралія, Бангладеш, Замбія, Індія, Південно-
Африканська Республіка 

Омбудсман Іспанія (Захисник Народу) 

Міністри Бельгія, Македонія, країни, в яких за міністрами 
зберігаються депутатські мандати 

„ratione temporis”  

З дня обрання депутата Країни з англосаксонською правовою системою 
(Австралія, Індія) 

З дня складання присяги або 
підтвердження мандату 

Окремі країни (Бангладеш, Хорватія, країни, в 
яких парламентська система побудована за 
французьким зразком) 

Імунітет діє протягом строку Більшість країн (Великобританія, Бельгія, 
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повноважень парламенту Франція та ін.)  

Імунітет діє протягом парламентської 
сесії 

Південна Корея, Таїланд, Філіппіни, Чехія, 
Швейцарія 

Кримінальне переслідування, що 
розпочалось до набуття імунітету, не 
зупиняється 

Великобританія, Естонія, Замбія, Філіппіни, 
Фінляндія, Шрі-Ланка  

Кримінальне переслідування, що 
розпочалось до набуття імунітету, не 
зупиняється, якщо парламентом не 
було прийнято рішення про його 
зупинення 

Польща 

Кримінальне переслідування 
зупиняється з моменту набуття 
імунітету і може бути продовжене 
лише за згодою парламенту 

Більшість країн (Данія, Єгипет, Греція, Мозамбік, 
Іспанія, Чехія, Угорщина, Німеччина тощо) 

„ratione loci”  

Місце вчинення правопорушення не 
має значення для застосування 
імунітету 

Більшість країн 

Імунітет поширюється лише на 
порушення, вчинені на шляху до 
парламенту або назад (як правило, 
щодо арешту) 

Країни з англосаксонською та скандинавською 
правової традицією 

„flagrante delicto”  

Імунітет не поширюється на випадки, 
коли депутата було затримано на 
місці скоєння злочину 

Більшість країн 

Імунітет не поширюється на випадки, 
коли депутата було затримано на 
місці скоєння лише тяжкого злочину 
або злочину, за який передбачено 
покарання у вигляді позбавлення волі 
на строк, що перевищує певну межу 

Болгарія, Греція, Македонія, Фінляндія, Філіппіни 
тощо 

Flagrante delicto застосовується, однак 
затримання депутата має 
затверджуватись парламентом 

Угорщина, Чехія, Швейцарія 

МЕЖІ ІМУНІТЕТУ 
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Абсолютний імунітет від 
кримінального, цивільного і 
адміністративного переслідування 

Виняткові випадки – Гвінея, Угорщина 

Імунітет не поширюється на 
цивільно-правову та адміністративну 
відповідальність 

Данія, Габон, Малі, Мозамбік, Португалія, 
Словенія, Південна Корея 

Імунітет не поширюється на 
цивільно-правову відповідальність, 
крім випадків затримання (арешту) 
особи у зв’язку з розглядом цивільних 
справ 

Країни англосаксонської правової системи – 
Великобританія, Австралія, Нова Зеландія тощо 

Дія імунітету припиняється у випадку 
вчинення депутатом тяжкого злочину 

Бангладеш, Білорусь, Ірландія, Кенія, Нова 
Зеландія, США, країни з англосаксонською 
правовою системою 

ЗНЯТТЯ ІМУНІТЕТУ 

Допускається Більшість країн 

Не допускається взагалі Поодинокі випадки (Македонія) 

Знімається парламентом Більшість країн 

Знімається Бюро парламенту 
(палати), спікером 

Буркіна-Фасо, Франція, Габон, Замбія (спікером 
парламенту) 

Знімається Верховним Судом або 
спеціальним судом 

Чилі (Tribunal de Alzada), Кіпр (Верховний Суд) 

Знімається за поданням прокурора, 
підтриманим апеляційним судом 

Габон, Малі, Німеччина, Польща, Франція 

Знімається за поданням Міністра 
юстиції 

Франція, Румунія, Буркіна-Фасо 

Знімається за поданням Верховного 
Суду або іншого суду 

Іспанія, Німеччина, Швейцарія, Уругвай 

Знімається за поданням будь-якого 
члена парламенту 

Буркіна-Фасо 

Знімається за ініціативою самого 
парламенту 

Австрія, Данія, Таїланд 

Знімається за поданням кредиторів Німеччина 
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Депутат сам може відмовитись від 
імунітету 

Греція, Польща, Хорватія, Таїланд 

Імунітет може бути знятий виключно 
за згодою самого члена парламенту 

Філіппіни 

  

6. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 
 

1. Практично у всіх країнах світу, за винятком КНР, КНДР, Куби, інших 
соціалістичних країн на рівні Конституції або спеціальних законів закріплено принцип 
вільного мандату члена парламенту. Вихід або виключення депутата зі складу фракції є 
підставою дострокового припинення його повноважень лише в одній країні – в Індії. 
Таким чином, вимоги української Конституції в частині запровадження імперативного 
мандату не відповідають загальносвітовим тенденціям правового регулювання 
природи депутатського мандату. 

2. Пропорційна виборча система з голосуванням за закриті партійні списки у 
єдиному загальнодержавному виборчому окрузі не є поширеною у світовій практиці і 
не забезпечує зв’язок обраних депутатів з виборцями. У зв’язку з цим існує потреба у 
подальшій персоніфікації українського варіанту пропорційної системи шляхом 
збільшення кількості виборчих округів і, відповідно, зменшення кількості мандатів, які 
перерозподіляються в них, запровадження преференційного голосування. 

3. У багатьох зарубіжних країнах законодавством забороняється висування на 
парламентських виборах кандидатів, які перебувають на військовій або публічній 
службі. Така практика, з одного боку, запобігає виникненню проблеми несумісності 
депутатського мандату з іншими видами діяльності  після обрання депутата, 
проведенню позачергових виборів у разі відмови депутата звільнитись із служби після 
його обрання, сприяє професіоналізації депутатської діяльності. Використання 
відповідного досвіду є доцільним і в Україні. 

4. Законодавством багатьох країн передбачено ряд механізмів, спрямованих на 
відмежування політики від комерційної діяльності. До основних таких механізмів слід 
віднести, зокрема: а) конкретизацію вимог до декларацій про доходи депутатів 
(передбачається розкриття інформації не лише про загальну суму і джерела доходів, але 
і розкриття відомостей про частки у статутних фондах підприємств тощо); б) 
встановлення заборони на участь у голосуванні та у розгляді питань, які можуть 
спричинити конфлікт інтересів між депутатською та комерційною діяльністю депутата; 
в) встановлення заборони на обіймання посад, у тому числі – на громадських засадах, у 
виконавчих та наглядових органах господарських товариств; г) встановлення заборони 
бути стороною в угодах з урядом або установами (організаціями), які фінансуються за 
рахунок бюджетних коштів. Відповідний досвід також може бути використаний в 
українських умовах. 

5.  На сьогодні в Україні дискутується питання про доцільність скасування 
депутатського імунітету. Відзначимо, що практика застосування абсолютного імунітету 
від всіх видів переслідування (кримінального, адміністративного та цивільно-
правового), як і практика повної відсутності у депутатів будь-якого імунітету, не є 
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поширеною і має місце лише в поодиноких країнах. У зв’язку з цим доцільно вести 
мову лише про конкретизацію змісту імунітету народних депутатів України, а не 
ліквідацію відповідного інституту взагалі. Зокрема,  доцільно передбачити, що 
парламентський імунітет не поширюється на випадки, коли депутата затримано на 
місці вчинення злочину („flagrante delicto”) тощо. 


