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АНОТАЦІЯ

Марченко М.В.  Конституційно-правове регулювання  участі глави

держави  у  законодавчому  процесі. –  Кваліфікаційна  наукова  праця  на

правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

за  спеціальністю  12.00.02  «Конституційне  право;  муніципальне  право».  –

Київський  національний  університет  імені  Тараса  Шевченка,  Міністерство

освіти і науки України, Київ, 2018.

Підготовка  дисертаційного  дослідження  здійснювалася  у  Київському

національному  університет  імені  Тараса  Шевченка.  Захист  відбудеться  у

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Дисертація  є  однією з  перших  у  вітчизняній  юридичній  науці  спроб

здійснити  комплексне  дослідження  участі  глави  держави  у  законодавчому

процесі, визначити його місце і роль на кожній стадії законодавчого процесу.

У роботі ґрунтовно досліджуються конституційно-правові засади участі

глави держави у законодавчому процесі.

Суттєво  удосконалено  наявний  категоріальний  апарат,  зокрема

запропоновано  авторське  розуміння  таких  дефініцій  як  «законотворчий

процес»,  «законодавчий  процес»,  «правозастосовчий  (імплементаційний)

процес» тощо. У вузькому розумінні законодавчий процес – це впорядкована

конституційно-правовими  нормами  послідовність  юридично  значимих  дій

(процедур)  спеціально  уповноважених  суб’єктів  з  внесення,  розгляду

(обговорення),  прийняття  закону  та  надання  йому  загальнообов’язкової

юридичної  сили (чинності).  Крім того,  наповнено змістом абсолютно нові,

досі невідомі вітчизняній юридичній науці, правові категорії – «ветувальний

акт» та «законодавча контрасигнація».

Визначено,  що  основними  критеріями  класифікації  сучасного

законодавчого  процесу  виступають:  суб’єкти  законодавчого  процесу;  його

предмет; тривалість окремих стадій й процесу загалом.
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Доведено, що законодавчий процес у більшості країн світу складається

з чотирьох стадій та семи підстадій. Він розпочинається зі стадії здійснення

уповноваженим  суб’єктом  права  законодавчої  ініціативи  та  завершується

офіційним  оприлюдненням  закону.  Кожній  стадії  законодавчого  процесу

притаманна своя специфіка та законодавчо визначений порядок проходження

законопроекту. Як правило, ключові питання проходження законопроектів на

кожній  стадії  регулюються,  насамперед,  конституцією  та  регламентом

парламенту (регламентами палат парламенту).

Обґрунтовано,  що  участь  у  сучасному  законодавчому  процесі,  крім

парламенту і  парламентаріїв,  беруть й інші суб’єкти.  Одним з них є  глава

держави. При цьому його обов’язкова участь у законодавчому процесі наразі

є  характерною  ознакою  законодавчого  процесу  будь-якої  країни  світу.

Ступінь  його  участі  у  законодавчому  процесі  залежить  від  історичних

традицій, правової системи, яка панує в країні, форми державного правління

і вимог конституційного законодавства конкретної країни. Зазначається, що в

залежності від масштабів впливу глави держави як загалом на законодавчий

процес,  так  і  на  окремі  його  стадії,  усіх  глав  держав  умовно  можна

розподілити на дві групи: «сильних» та «слабких». Перші мають можливість

відчутно  впливати  на  вектор  розвитку  законодавчого  процесу,  другі  –

суттєво  обмежені  у  таких  можливостях.  Наголошується,  що  у  переважній

більшості країн глава держави належить до категорії «сильних». Подекуди,

маючи  досить  потужні  юридичні  інструменти  впливу  на  законодавчий

процес,  глава  держави  свідомо  не  використовує  їх  внаслідок  наявності

певних історичних домовленостей з парламентом та глибокими традиціями

державотворення.  Наразі  тріумвірат  можливостей  впливу  глав  держав  на

перебіг законодавчого процесу складають наступні їхні повноваження: право

законодавчої  ініціативи  (там,  де  воно  передбачено  конституційним

законодавством), право вето та право підписання й офіційного оприлюднення

закону.
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Проведено  ретельний  аналіз  зарубіжного  досвіду  конституційно-

правової регламентації окремих аспектів участі глав держав у законодавчому

процесі,  на  підставі  чого  зроблено  висновок  про  доцільність  чи  не

доцільність  його  імплементації  в  Україні  та  сформульовано  низку

відповідних пропозицій.

У роботі наголошується, що в Україні протягом усіх років незалежності

глава  держави  завжди  залишався  активним  учасником  законодавчого

процесу, який досить часто особисто визначав напрямок руху законодавчого

процесу. Зазначається, що роль Президента України як гаранта дотримання

Конституції  України та основних прав і  свобод людини і  громадянина має

зводитися,  передусім,  до  здійснення  функції  своєрідного  «фільтрування»

прийнятих  Верховною Радою України  законів  на  предмет  їх  відповідності

Основному Закону України, а також недопущення безпідставного обмеження

чи  звуження  змісту  і  обсягів  прав  і  свобод  громадян  України.  Відтак,

Президент  України  не  повинен  бути  модератором  внесення  законів  на

розгляд  українського парламенту,  тобто  бути  першим у  переліку  суб’єктів

права законодавчої ініціативи, встановленого чинною редакцією Конституції

України.  Врешті-решт,  це  не  відповідає  природі  та  духу  парламентсько-

президентської форми державного правління.

Доповнено  систему  принципів  застосування  Президентом  України

права  вето  (які  мають уточнити  межі  його  застосування)  чотирма новими:

формально-юридичної  визначеності,  об’єктивної  необхідності,

передбачуваності (прогнозованості) та необов’язковості застосування.

У  роботі  містяться  критичні  зауваження  до  наявного  конституційно-

правового  регулювання  повноважень  глави  Української  держави  у  рамках

законодавчого  процесу.  Констатовано  наявність  суттєвих  прогалин  у

конституційно-правовому  регулюванні  участі  Президента  України  у

законодавчому  процесі,  підтвердженнями  чому  служить  низка  рішень

Конституційного  Суду  України  з  цього  приводу.  Так,  наголошується  на

некоректності  визначення  порядку  офіційного  оприлюднення  законів
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підзаконним  актом  –  указом  Президента  України,  а  також  вказується  на

недосконалість  механізму підписання та  опублікування законів,  щодо яких

Верховною  Радою  України  було  подолано  президентське  вето.  Відтак,

обґрунтовано й сформульовано практичні рекомендації щодо вдосконалення

окремих аспектів  конституційно-правового  регулювання участі  Президента

України  у  законодавчому  процесі.  Зокрема,  запропоновано  доповнити

перелік актів Президента України ветувальним актом, а також надати главі

Української  держави  право  застосовувати  щодо  прийнятих  парламентом

законів вибіркового (часткового) вето.

Звертається  увага  українського  парламенту  на  нагальну  необхідність

прийняття  Закону  України  «Про  закони  та  законодавчу  діяльність»,

положення якого деталізували б окремі аспекти участі Президента України у

законодавчому процесі, насамперед на стадіях реалізації права законодавчої

ініціативи та набуття законом чинності (легалізації закону).

Ключові  слова:  закон,  законопроект,  законодавчий  процес,  суб’єкти

законодавчого  процесу,  стадії  законодавчого  процесу,  вето,  промульгація,

глава держави, Президент України, законодавча ініціатива.
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ANNOTATION

Marchenko  M.V.  Participation  of  the  Head  of  State  in  the  legislative

process. - Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.

Thesis  for  a Candidate  Degree in  Law, specialty  12.00.02 "Constitutional

Law; municipal law ". - Taras Shevchenko  National University of Kyiv, Ministry

of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018.

The  preparation  of  the  dissertation  was  carried  out  at  Taras  Shevchenko

National  University  of  Kyiv.  The protection  will  be  held  at  Taras  Shevchenko

National University of Kyiv.

The dissertation is one of the first attempts in the domestic legal science to

carry out a comprehensive study of the participation of the head of state in the

legislative process, to determine his place and role at each stage of the legislative

process.

The  thoroughly  investigated  the  constitutional-legal  and  normative-legal

principles of the participation of the head of state in the legislative process.
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The  existing  categorical  apparatus  has  been  substantially  improved,  in

particular  author's  understanding  of  such  definitions  as  "law-making  process",

"legislative  process",  "law-enforcement  (implementation)  process",  etc.  is

proposed.  In  the  narrow sense,  the  legislative  process  is  a  sequence  of  legally

significant actions (procedures) of specially authorized actors for the introduction,

consideration  (discussion),  adoption  of  the  law,  and  the  granting  of  a  legally

binding force (force) of the law by the constitutional and legal rules. In addition,

the content is filled with completely new, still unknown to domestic legal science,

legal categories - "veto" and "legal countercity".

It  is  determined that  the  main criteria  of  the classification  of  the modern

legislative process are: subjects of the legislative process; his subject; the duration

of individual stages and the process in general.

It  was  stated  that  the  legislative  process  in  most  countries  of  the  world

consists  of  four  stages  and  seven  sub-stages.  It  begins  with  the  stage  of

implementation by the authorized subject of the right of legislative initiative and

ends  with  the  official  promulgation  of  the  law.  Each  stage  of  the  legislative

process is characterized by its specific and legally defined procedure for passing

the bill. As a rule, the key issues of passing bills at each stage are regulated by us,

the constitution and the rules of  the parliament (regulations of  the chambers of

parliament).

It is noted that participation in the modern legislative process, in addition to

the parliament and parliamentarians, is taken by other subjects. One of them is the

head  of  state.  At  the  same  time,  his  mandatory  participation  in  the  legislative

process  is  currently  a  characteristic  feature  of  the  legislative  process  of  any

country  in  the  world.  The degree  of  his  participation  in  the  legislative  process

depends on historical traditions, the legal system that prevails in the country, the

forms of government and the requirements of  the constitutional  legislation of  a

particular country. It is noted that depending on the magnitude of the influence of

the head of state as a whole on the legislative process, and on its separate stages,

all heads of state can be divided into two groups: "strong" and "weak". The former
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have the opportunity to significantly influence the development of the legislative

process, while the latter are substantially limited in such opportunities. It is noted

that in the vast majority of countries the head of state belongs to the category of

"strong". Somewhere, having quite powerful legal instruments of influence on the

legislative  process,  the head of  state  deliberately does  not  use  them due to  the

existence  of  certain  historical  agreements  with  the  parliament  and  the  deep

tradition of state-building. At the moment, the triumvirate of the possibilities for

the influence of the heads of state on the course of the legislative process consists

of the following powers: the right of legislative initiative (where it is provided for

by  constitutional  law),  the  right  of  veto  and  the  right  to  sign  and  officially

promulgate the law.

A thorough analysis of the foreign experience of the constitutional and legal

regulation  of  certain  aspects  of  the  participation  of  the  heads  of  state  in  the

legislative  process  was  carried out,  on the basis  of  which the conclusion about

expediency or inexpediency of its implementation in Ukraine was formulated and

a number of relevant proposals formulated.

The paper notes that in Ukraine during all years of independence, the head

of state has always remained an active participant in the legislative process, which

quite often personally defined the direction of the legislative process. It is noted

that  the  role  of  the  President  of  Ukraine  as  a  guarantor  of  observance  of  the

Constitution  of  Ukraine  and  the  fundamental  rights  and  freedoms  of  man  and

citizen should be reduced, first of all, to the function of a kind of "filtering" laws

passed by the Verkhovna Rada of Ukraine for their compliance with the Basic Law

of Ukraine, as well as the prevention of unjustified restrictions or narrowing the

content and scope of the rights and freedoms of Ukrainian citizens. Therefore, the

President  of  Ukraine  should  not  be  a  moderator  for  introducing  laws  for

consideration  by the  Ukrainian  parliament,  that  is,  to  be  the  first  in  the  list  of

subjects of the right of legislative initiative, established by the current version of

the Constitution of Ukraine. In the end, this does not correspond to the nature and

spirit of the parliamentary-presidential form of government.
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The system of principles for  applying the President's  right to veto (which

should clarify the scope of its application) is supplemented with four new ones:

formal legal certainty, objective necessity, predictability (predictability) and non-

applicability.

The paper contains critical remarks on the existing constitutional and legal

regulation of the powers of the head of the Ukrainian state within the framework

of  the  legislative  process.  It  is  stated  that  there  are  significant  gaps  in  the

constitutional and legal regulation of the participation of the President of Ukraine

in  the legislative  process,  which is  confirmed by a  number  of  decisions  of  the

Constitutional  Court  of  Ukraine  in  this  regard.  Thus,  the  incorrectness  of  the

definition of the procedure for the official publication of laws by a decree - the

decree of the President of Ukraine, as well as the imperfection of the mechanism

for  signing  and  publishing  laws,  on  which  the  Verkhovna  Rada  of  Ukraine

overcame a presidential veto, is noted. Therefore, practical recommendations for

improving  certain  aspects  of  the  constitutional  and  legal  regulation  of  the

participation of the President of Ukraine in the legislative process are substantiated

and formulated. In particular, it is proposed to supplement the list of acts of the

President of Ukraine with a veto, and also to give the head of the Ukrainian state

the right to apply selective (partial) veto laws adopted by parliament.

The attention of the Ukrainian parliament is drawn to the urgent need for the

adoption  of  the  Law  of  Ukraine  "On  Laws  and  Legislative  Activity",  the

provisions  of  which  would  detail  certain  aspects  of  the  participation  of  the

President  of  Ukraine  in  the  legislative  process,  especially  at  the  stages  of  the

implementation of the right of legislative initiative and the enactment of the law

(legalization of the law).

Key words: law,  draft  law, legislative process,  subjects  of  the legislative

process,  stages  of  the  legislative  process,  veto,  promulgation,  head  of  state,

legislative initiative, publication, publication, signing.
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ВСТУП

Актуальність  теми.  Євроінтеграційні  та  трансформаційні  процеси  в

Україні  вимагають  нових  інституційних  підходів  до  визначення  правового

статусу вищих органів та посадових осіб держави. Особливої уваги потребує

дослідження  конституційно-правового  статусу  глави  держави  в  контексті

принципу розподілу влади та особливостей його місця в системі стримування

та  противаг.  Це  зумовлює  необхідність  комплексного  дослідження

повноважень  глави  держави,  у  тому  числі  у  законодавчій  сфері.  Оскільки,

наразі  у вітчизняній науці конституційного права проблематика повноважень

глави  держави  у  законодавчій  сфері  досліджуються  дещо  «механічно»  та

«стереотипно» і сьогодні в науці конституційного права відсутнє комплексне

дослідження  усіх  важливих  аспектів  участі  глави  держави  у  законодавчому

процесі.  Натомість  особливий конституційно-правовий статус  глави держави

зумовлює  необхідність  надання  йому  конституціонодавцем  спеціальних

інструментів  для  реалізації  цього  статусу.  Змістовний  аналіз  конституційно-

правового статусу  глави  держави  в  низці  країн  дозволяє  вважати  такими

спеціальними інструментами право законодавчої ініціативи, право підписання

прийнятого парламентом закону та право вето глави держави. 

Варто також відзначити, що актуальність роботи визначається, по-перше,

слабкою  та  недостатньо  правовою  регламентацією  участі  глави  Української

держави у законодавчому процесі. Відсутність рамкового Закону України «Про

закони  і  законодавчу  діяльність»,  наявність  широких  дискреційних

повноважень,  невнормованість  значної  частини  механізму  реалізації

Президентом України права законодавчої ініціативи, права промульгації закону

та права вето стали підґрунтям для ситуаційного прийняття главою держави

рішення  стосовно  ухваленого  парламентом  закону,  виходячи  з  політичних,

особистих  або  інших  кон’юнктурних  міркувань,  часто  без  урахування

нагальних потреб держави та суспільного інтересу.
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По-друге,  наразі  наявні  численні  наукові  дослідження  окремих аспектів

участі  Президента України у законодавчому процесі,  відображені у наукових

працях  вітчизняних  та  зарубіжних  дослідників  не  можуть  надати  цілісне

уявлення  про  участь  Президента  України  у  законодавчому  процесі  на

сучасному етапі,  особливо в умовах трансформації України з президентсько-

парламентської у парламентсько-президентську республіку.

Відтак, обрана тематика дисертаційного дослідження є вкрай актуальною

як з точки зору теорії конституційного права, так і з позиції практичної участі

глави Української держави у законодавчому процесі.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.

Дисертаційна  робота  виконана  в  рамках  наукової  теми  «Доктрина  права  в

правовій системі України: теоретичний і практичний аспект» (№ 11БФ042-01,

номер державної реєстрації 0111U008337), яка досліджувалася на юридичному

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1

січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р. і «Теорія та практика адаптації законодавства

України  до  законодавства  ЄС»  (№  16БФ042  -01),  яка  досліджується  на

юридичному факультеті  Київського  національного  університету  імені  Тараса

Шевченка  у  період  2016–2018  рр.  Тему  дисертаційної  роботи  затверджено

вченою радою юридичного факультету Київського національного університету

імені Тараса Шевченка 22 грудня 2014 року (протокол № 4).

Мета  і  завдання  дослідження.  Мета  дисертаційної  роботи  полягає  у

визначенні поняття,  сутності  й особливостей законодавчого процесу та форм

участі глави держави на його різних стадіях. Це дасть змогу обґрунтувати низку

теоретичних  положень,  сформулювати  висновки  та  надати  практичні

рекомендації  й  пропозиції  стосовно  вдосконалення  конституційних  та

законодавчих  норм,  що  регламентують  перебіг  законодавчого  процесу  в

Україні та участі в ньому глави Української держави.

Для  досягнення  поставленої  мети  в  дисертації  поставлено  й  вирішено

наступні основні завдання:
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- визначити  поняття,  зміст  законодавчого  процесу  та  основні  критерії

його класифікації;

- розкрити структуру законодавчого процесу;

- визначити  зміст  основних  форм  участі  глав  сучасних  держав  у

законодавчому процесі;

- розкрити систему суб’єктів права законодавчої ініціативи;

- проаналізувати  досвід  зарубіжних  країн  у  сфері  конституційно-

правового регулювання форм участі глави держави у законодавчому процесі та

з’ясувати  доцільність  і  прийнятність  його  імплементації  в  законодавство

України;

- дослідити сучасний стан конституційно-правового регулювання участі

Президента України у законодавчому процесі та виявити наявні прогалини та

юридичні колізії;

- сформулювати  низку  системних  пропозицій  стосовно  подолання

прогалин та усунення юридичних колізій у механізмі конституційно-правового

регулювання участі Президента України у законодавчому процесі.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у законодавчій сфері.

Предметом  дослідження є  конституційно-правове  регулювання  участі

глави держави у законодавчому процесі.

Методи  дослідження.  Методологічну  основу  дослідження  складають

загальнонаукові й спеціальнонаукові методи, застосування яких обумовлюється

комплексним підходом, що, врешті-решт, дало змогу дослідити актуалізовані

проблеми в діалектичній єдності їх соціального змісту і юридичної форми. Під

час  розв’язання  поставлених  завдань  застосовувалися  наступні  спеціальні

методи  наукового  дослідження:  гносеологічний,  формально-логічний,

структурно-функціональний,  системно-структурний,  порівняльно-правовий,

аналітичний,  формально-юридичний,  індуктивний  та  дедуктивний  методи,

теоретико-прогностичний тощо. Гносеологічний метод дослідження дав змогу

визначити  поняття,  природу  та  зміст  законодавчого  процесу  (підрозділ  1.1).

Формально-логічний  дав  можливість  виявити  недосконалість  чинного
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правового  регулювання участі  Президента  України  у  законодавчому  процесі

(підрозділи 3.1; 3.2; 3.3), а у поєднанні з індуктивним та дедуктивним методами

–  охарактеризувати  стадії  законодавчого  процесу  (підрозділи  1.2;  2.1).  За

допомогою  структурно-функціонального  та  системно-структурного  методів

визначено систему суб’єктів законодавчої ініціативи, узагальнено їх внесок на

початковій стадії законодавчого процесу (підрозділ 2.1). Порівняльно-правовий

метод  покладено  в  основу  виявлення  відмінностей  та  співвідношення

«сильного»  та  «слабкого»  глави  держави  у  законодавчому  процесі,  а  також

компартивістського аналізу  відповідних норм вітчизняного  та  європейського

права (підрозділи 2.1; 3.1; 3.2). Формально-юридичний та аналітичний методи

застосовувалися для аналізу змісту та узагальнення чинного конституційного

законодавства, що регулює законодавчий процес в Україні (підрозділи 3.1; 3.2;

3.3).  Результатом  застосування  теоретико-прогностичного  методу  стало

обґрунтування  та  формулювання  пропозицій  і  рекомендацій  щодо

вдосконалення  категоріального  апарату  науки  конституційного  права  з

досліджуваної проблематики (підрозділи 1.1; 1.2). 

Інформаційний базис роботи становлять Конституція та закони України,

інші  нормативно-правові  акти  України,  які  прямо  або  опосередковано

регламентують участь Президента України у законодавчому процесі, а також

конституційне  законодавство  зарубіжних  країн  у  цій  сфері.  Емпіричну  базу

дослідження становлять офіційні статистичні дані про законодавчу діяльність

Президента  України,  Верховної  Ради  України,  Кабінету  Міністрів  України,

Національного банку України, а також рішення та висновки Конституційного

Суду України.

Нормативною  основою дослідження  стали  Конституція  та  закони

України,  рішення  Конституційного  Суду  України,  національні  нормативно-

правові  акти  підзаконного  характеру,  конституції,  закони  та  підзаконні

нормативно-правові акти зарубіжних країн, що регулюють питання участі глави

держави у законодавчому процесі. 
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Теоретичною основою роботи є праці вітчизняних та зарубіжних вчених-

правників:   А.С.  Багряка,  М.О. Баймуратова,  О.В.  Батанова,  Я.О. Берназюка,

О.В. Богачової, А.Ш. Будагова, О.П. Васильченко, Ю.О. Волошина, Г.І. Дутка,

Н.Ю. Задираки, Д.С. Ковриженка, А.М. Колодія, Д.М. Кордика, І.С. Куненка,

Л.М.  Легін,  Дж. Локка,  Д.В. Мазура,  Б.В.  Малишева,  В.В.  Маклакова,

О.В. Марцеляка,  П.Т. Манюк,  О.М.  Мироненка,  Н.А.  Мяловицької,

Л.М. Олуйка,  В.Ф. Погорілка,  О.І. Радченка,  Ж.-Ж.  Руссо,  О.В.  Совгирі,

С.Г. Серьогіної,  О.Ф.  Скакун,  С.В. Скіць,  В.Е.  Чиркіна,  Р.В.  Чорнолуцького,

В.М. Шаповала, О.І. Ющика та ін.

Наукова  новизна  одержаних  результатів полягає  в  тому,  що  дане

наукове  дослідження  є  одним  з  перших  у  вітчизняній  юридичній  науці

конституційного  права  комплексним  дослідженням  основних  аспектів

теоретико-правового обґрунтування залучення глави держави до законодавчого

процесу та конституційно-правового регулювання участі Президента України у

ньому.  У  результаті  здійсненого  дослідження  сформульовано  низку

принципових наукових положень, висновків та пропозицій:

уперше:

- сформульовано  визначення  поняття  ««усічений»  (за  скороченою

процедурою)  законодавчий  процес»,  коли  проект  закону  проходить  певну

стадію класичного законодавчого процесу за скороченою процедурою;

- обґрунтовано  необхідність  запровадження  механізму  законодавчої

контрасигнації  проектів  законів,  які  вносяться  на  розгляд  Верховної  Ради

України  Президентом  України,  тобто  скріплення  проектів  законів,  що

подаються главою держави у порядку законодавчої ініціативи, підписом глави

уряду  та  керівника  міністерства,  до  завдань  і  компетенції  якого  належить

виконання такого закону;

-  запропоновано  доповнити  перелік  актів  Президента  України

ветувальним  актом,  який  має  стати  офіційною  формою  реагування  глави

держави на прийнятий Верховною Радою України закон;
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-  здійснено  класифікацію  права  законодавчої  ініціативи  залежно  від

категорії  проектів  законодавчих  актів,  які  може  вносити  від  свого  імені  її

суб’єкт на абсолютне та вибіркове (обмежене);

- доведено необхідність надання Президентові України права часткового

ветування прийнятого парламентом закону;

удосконалено:

- визначення  поняття  «законодавчий  процес»  як  упорядкованої

конституційно-правовими  нормами  послідовності  юридично  значимих  дій

(процедур)  спеціально  уповноважених  суб’єктів  з  внесення,  розгляду

(обговорення),  прийняття  закону  та  надання  йому  загальнообов’язкової

юридичної сили (чинності);

- наявну у науковій літературі систему критеріїв класифікації сучасного

законодавчого процесу, до якої входять суб’єкти законодавчого процесу, його

предмет та тривалості окремих стадій й процесу загалом;

- наукові  підходи  щодо  розуміння  структури  законодавчого  процесу,

який складається з наступних стадій та підстадій: 1) здійснення уповноваженим

суб’єктом права законодавчої  ініціативи; 2) попередній розгляд внесеного до

парламенту  законопроекту;  3)  легітимізація;  4)  набуття  законом  чинності

(легалізація);

- визначення поняття суб’єкта права законодавчої  ініціативи, під яким

варто розуміти орган публічної влади (його посадову особу), який наділений

конституційним правом вносити від свого імені на розгляд парламенту проекти

законодавчих  актів  з  подальшим  обов’язковим  їх  розглядом  у  межах

законодавчого процесу;

- наукові  позиції  стосовно  класифікації  вето  глави  держави  за

критеріями можливості  подальшої легітимізації  законопроекту,  предметом та

видом закону, що ветується;

- визначення понять «оприлюднення закону», під яким мається на увазі

доведення  до  загального  відома  всіх  суб’єктів  права  змісту  прийнятого

парламентом  та  підписаного  главою  держави  закону  у  будь-який  спосіб  та
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«опублікування закону», яке передбачає дії  уповноваженого суб’єкта влади з

доведення  змісту  прийнятого  парламентом  та  підписаного  главою  держави

закону до загального відома шляхом його відображення у друкованих засобах

масової інформації, яким в установленому порядку надано статус офіційних;

- вироблену  науковцями-правниками  систему  спеціальних  принципів

застосування  Президентом  України  права  вето,  додавши  до  неї  принципи

формально-юридичної  визначеності,  об’єктивної  необхідності,

передбачуваності (прогнозованості) та необов’язковості застосування;

набули подальшого розвитку:

- конституційна  теорія  сутності  законодавчого  процесу  у  контексті

доктрини народного суверенітету;

- наукові підходи щодо конституційних інститутів «народна законодавча

ініціатива» та «народне вето»;

- рекомендації  щодо  імплементації  позитивного  досвіду  правового

регулювання  форм  (способів)  участі  глави  держави  зарубіжних  країн  у

законодавчому процесі у національне право;

- пропозиції стосовно вдосконалення конституційно-правових норм, що

регламентують  окремі  аспекти  участі  Президента  України  у  законодавчому

процесі,  та  містяться  у  Конституції  України  та  Регламенті  Верховної  Ради

України;

- розуміння  змісту,  правових  наслідків,  а  відтак  і  впливу  рішень

Конституційного  Суду  України,  у  яких  здійснено  офіційне  тлумачення

положень  конституційно-правових  актів  та/або  встановлено  факт  їх

конституційності  чи  неконституційності  на  нормативне  регулювання

законодавчого процесу в Україні.

Практичне  значення  одержаних  результатів  дисертаційного

дослідження полягає у тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і

практичний інтерес і можуть бути використані у:
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- науково-дослідній  сфері  –  для  подальших  досліджень  теоретичних  і

практичних  проблем  конституційно-правового  регулювання  статусу

Президента України та його повноважень у законодавчій сфері; 

- правотворчості  –  для  підготовки  та  внесення  змін  до  низки

законодавчих  та  підзаконних  нормативно-правових  актів  у  сфері  правової

регламентації  законодавчого  процесу  в  Україні  та  участі  у  ньому  глави

Української  держави  (Акт  впровадження  результатів  дисертаційного

дослідження Марченка М.В. у законотворчу діяльність від 05.04.2018 р. № 04-

29/15-781 (72006), підписаний главою Комітету з питань правової політики та

правосуддя Верховної Ради України Р.П. Князевичем);

- навчальному  процесі  –  під  час  підготовки  підручників,  навчальних

посібників,  навчальних  програм,  інших  навчально-методичних  матеріалів  із

дисциплін  «Конституційне  право»,  «Конституційне  право  України»,

«Конституційне (державне) право зарубіжних країн», «Парламентське право»,

«Конституційне  порівняльне  право»,  інших  дисциплін  конституційно-

правового спрямування, спеціальних курсів з питань законодавчої діяльності. 

Апробація  результатів  дослідження.  Основні  положення  й  висновки

дослідження  систематично  обговорювалися  на  засіданнях  кафедри

конституційного  права  Київського  національного  університету  імені  Тараса

Шевченка.  Теоретичні  аспекти  роботи  використовувались  автором  у

практичній роботі в рамках навчального процесу.

Також,  основні  положення,  висновки,  пропозиції  та  рекомендації,

сформульовані  у  дисертації,  неодноразово  доповідалися  на  національних  і

міжнародних  наукових  та  науково-практичних  конференціях  з  подальшою

публікацією у наступних збірниках: «Норми права: соціологічні та філософські

проблеми конституційної реформи» (м. Київ, 16 листопада 2015 р.), «Актуальні

проблеми  державотворення  в  Україні»  (м. Київ,  20 травня  2016  р.),  «Історія

вітчизняного та європейського адміністративного права та процесу» (м. Київ, 6

жовтня  2016 р.  та  м.  Львів,  11  листопада 2016 р.),  «Правоохоронна функція

держави»  (м.  Харків,  25 листопада  2016 р.),  «Актуальні  проблеми
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державотворення  в  Україні»  (м. Київ,  19 травня  2017 р.),  «Сучасні  проблеми

виборчого права і методологія його викладання в вищих навчальних закладах

України» (м. Київ, 22-23 червня 2017 р.), «Парламентські читання» (м. Київ 26-

27 травня 2017 р.).

Публікації. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження

опубліковані  у  п’яти  статтях  у  наукових  фахових  виданнях  (одна  з  яких  у

науковому  виданні  іноземної  держави),  затверджених  Вищою  атестаційною

комісією України та  Міністерством освіти і  науки України,  та  у  семи тезах

доповідей на науково-практичних конференціях, зокрема, у п’яти зі статусом

міжнародних.

Структура  та  обсяг  дисертації.  Робота  складається  зі  вступу,

3 розділів,  які  містять  7  підрозділів,  висновків  та  списку  використаних

джерел,  що  налічує  173  найменування.  Загальний  обсяг  дисертації

становить 206 сторінок, з яких основний текст займає 185 сторінки.
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РОЗДІЛ 1. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАКОНОДАВЧОГО

ПРОЦЕСУ

1.1. Поняття і правова природа законодавчого процесу як одного з

напрямів функціонування сучасної держави

Сучасний  парламент  можна  вважати  чи  не  найбільшим  надбанням

людства  у  сфері  управління  державними  і  суспільними  справами.  Він

зародився у Х столітті  в Ісландії як станово-представницький колегіальний

орган  прийняття  рішень  з  найбільш  важливих  питань  державного  і

суспільного життя. Подальший розвиток парламентаризму мав місце в Англії

і  припав на ХІІ-ХІІІ  століття.  Саме англійський парламент можна вважати

прабатьком  парламентів  сучасних  країн.  Багатосторічні  традиції  та  досвід

функціонування цього державного інституту в Англії став фундаментом, на

який  спирається  будь-яка  сучасна  цивілізована  країна  у  своєму  намаганні

побудувати  справді  демократичну  і  правову  державу.  Сам  термін

«парламент» походить від англійського «Parliament», який, у свою чергу, від

французького дієслова parler і означає «говорити». Проте, у дореволюційній

Франції парламентом (parlement) називався суд провінційного рівня, і лише

згодом цей термін став еквівалентом англійського його розуміння.

У  теорії  конституційного  права  вже  давно  панівною  є  думка  про

чотирьохскладову  функціональну  характеристику  сучасного  парламенту.

Серед  основних  напрямків  його  роботи  традиційно  виокремлюють

представницьку, законодавчу, установчу та контрольну функції.  Інколи цей

перелік  доповнюють  деякими  іншими  функціями,  наприклад  гласності  і

легітимності [91, с. 491].

І  все  ж  таки,  діяльність  сучасного  парламенту  доцільно  розглядати

крізь призму діяльності самої держави, оскільки, він є одним з ключових її

інститутів.  І  хоча  парламент  з’явився  дещо  пізніше,  іншого,  не  менш
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важливого  державного  інституту,  –  глави  держави  (монарха)  –  наразі

переоцінити його роль і вплив на стан суспільних справ у державі важко.

Сучасна  держава  є  поліфункціональним  організмом-системою,  який

покликаний впоратися з багатьма викликами сьогодення. Проте, науковці по-

різному  підходять  до  питання  виокремлення  основних  напрямків  її

діяльності. Так, М.В. Цвік залежно від того, в чиїх соціальних інтересах вони

здійснюються, серед функцій держави розрізняє загально-соціальні і функції

захисту групових інтересів. Функції держави також можна поділити залежно

від  її  типу.  Подібна  класифікація  залежить  від  того,  за  яким  критерієм

виокремлюється  сам  тип  держави  –  формаційним  чи  цивілізаційним.  Так,

наприклад, взявши за основу формаційну ознаку, можна виокремити функції

рабовласницької,  феодальної,  буржуазної,  соціалістичної  держави.  За

ступенем соціальної значущості в суспільному житті функції держави можна

поділити на головні і похідні. За часом їх дії функції держави поділяються на

постійні  і  тимчасові.  Спрямованість  діяльності  держави  на  вирішення

внутрішніх чи зовнішніх завдань служить критерієм поділу функцій на внут-

рішні і зовнішні [24, с. 93-95].

Більш розгорнуту класифікацію функцій держави надає С.С. Алєксєєв.

Так,  за  джерелами  -  він  виокремлює  функції  держави,  що  випливають  з

класових суперечностей та функції,  що випливають з потреб суспільства у

цілому;  за  спрямованістю  -  зовнішні  та  внутрішні.  Серед  останніх

С.С. Алєксєєв розрізняє блок охоронних функцій, до яких відносить функції

охорони  чинних  форм  власності,  забезпечення  (охорона)  правопорядку,

охорона  природи  й  навколишнього  середовища,  економічну,  соціально-

культурну та інші [140, с. 65].

Проте,  більш  раціональну,  на  нашу  думку,  класифікацію  основних

напрямків  діяльності  держави  навели  Н.М.  Крестовська  та  Л.Г.  Матвєєва,

класифікуючи їх за наступними чотирма критеріями:

1)  залежно  від  принципу  розподілу  влади  розрізняють  законодавчу,

виконавчо-розпорядчу, судову, контрольно-наглядову функції;
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2) залежно від тривалості дії розрізняють постійні та тимчасові функції

держави;

3)  залежно  від  значення  розрізняють  головні  та  другорядні  функції

держави;

4) залежно від сфери прикладання розрізняють внутрішні та зовнішні

функції держави [58, с. 55].

Варто відзначити,  що налагодження відповідного правового поля для

належного  функціонування  усіх  суб’єктів  суспільних  відносин  є  однією  з

магістральних  функцій  сучасної  держави.  Вочевидь,  що  від  імені  держави

таку  функцію здійснює  парламент,  на  який  вона  покладається  насамперед

конституцією.  Серед інших функцій законодавча  функція  держави відіграє

базову, фундаментальну роль, чому сприяє низка факторів. Будь-яка система

(і  держава не є  винятком) може повноцінно функціонувати лише за умови

чітко  визначених  правил.  Останні  містяться  у  положеннях  конституції  та

інших  законодавчих  актів  держави.  Результатом  втілення  законодавчої

функції  у  повсякденне  життя  є  упорядкування  суспільних  відносин,

приведення їх у відповідність до встановлених вимог і правил, збалансування

та врівноваження такої складної системи як держава.

Діяльність  законодавчої  влади  має  пріоритетний  характер  у

функціонуванні сучасної держави. У цьому контексті видається актуальною

політико-правова  теорія  поділу  державної  влади,  запропонована  видатним

англійським мислителем Дж. Локком. Він одним з перших надав остаточної

класифікації  трьом  основним  функціям  державної  влади:  видання  законів,

виконання законів та здійснення правосуддя. У главах ХІ-ХІІІ другої книги

праці під назвою «Два трактати про державне правління» він викладає тезу

про  універсальний  характер  зазначених  функцій  та  обґрунтовує  не  лише

необхідність поділу державної влади на три гілки,  але й демонструє,  яким

чином  єдина  влада  народу  розвивається  в  систему  взаємодії  трьох

самостійних  влад.  Дійсно,  основою  державної  влади,  відповідно  до

викладеної  ним  концепції,  є  ніщо  інше  як  народний  суверенітет,  який
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делегується його носієм – народом – державі. Але вже сам факт делегування

суверенітету  означає  наділення  державної  влади  функцією  впорядкування

суспільних  відносин.  Дж. Локк  вважав  відносинами,  які  мають  бути

впорядкованими,  насамперед  відносини  власності,  а  також  забезпечення

особистої  і  колективної  безпеки  громадян.  Таке  впорядкування  має

відбуватися шляхом прийняття законів. Таким чином, видатний англійський

мислитель  робить  цілком  логічний  висновок  про  необхідність  існування  в

державі  такого  органу,  який  би  виконував  функцію  законотворення  і

уособлював  в  собі  законодавчу  владу  як  «владу,  що  має  право  вказувати,

яким  чином  повинна  застосовуватись  сила  держави  для  збереження

спільноти та її членів» [65, с. 346].

Майже  аналогічної  думки  дотримувався  й  відомий  французький

філософ  епохи  Просвітництва  Ж.-Ж.  Руссо.  На  його  думку,  суверенітет

народу виявляється у здійсненні ним законодавчої влади. Призначення уряду

втілювати  в  життя  закони  і  підтримувати  належний  правопорядок.  У  разі

невиконання  делегованих  повноважень  уряд  волею  народу  усувався.  Він

цілком слушно зауважив: «Якби паралітик хотів побігти, а людина, що має

прудкі ноги, ні, то обоє так і не зрушили б з місця. Політичне тіло має такий

самий  рушій:  в  ньому  також  розрізняють  силу  і  волю,  остання  має

назву влади  законодавчої, перша  –  влади  виконавчої. Ніщо  у  політичному

тілі  не  відбувається  чи  не  повинне  відбуватися  без  їхнього

схвалення» [23, с. 68].

Практика  застосування  запропонованої  Дж.  Локком та  вдосконаленої

Ж.-Ж. Руссо концепції розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу

і судову в її сучасній інтерпретації свідчить, як правило, про беззаперечний

факт пріоритетності  законодавчої  влади.  Підтвердженням висловленої  тези

може слугувати статистика: більшість країн Європи за формою правління є

парламентськими республіками або монархіями. Провідну роль у країнах з

такою  формою  правління  відіграє  саме  законодавча  влада,  яку  уособлює

один з трьох найвищих органів державної влади – парламент. Більше того, у
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деяких  англомовних  країнах,  наприклад,  у  Великій  Британії,  Канаді,

Австралії,  Новій  Зеландії,  характер  здійснення  державної  влади

характеризується  режимом  парламентаризму,  специфічною  рисою  якого

можна  назвати  домінування  саме  законодавчого  органу  у  відносинах  з

урядом і особливо главою держави (президентом або монархом).

Особливе місце парламенту серед інших найвищих органів державної

влади  обумовлюється  його  поліфункціональним  призначенням.  У  науковій

літературі  виокремлюють  декілька  функцій  сучасного  парламенту,  а  саме

представницьку, законодавчу, установчу (як державотворчу або номінальну

чи  кадрову),  контрольну  (контрольно-наглядову),  владну,  бюджетно-

фінансову,  зовнішньополітичну,  а  також такі  дещо  екзотичні  (враховуючи

усталений  у  юридичній  науці  погляд  на  функції  парламенту)  функції  як

політичного  рекрутування  та  політичної  легітимації  [15]  або  гласності  і

легітимності  [91,  с. 491].  Натомість,  інші  вважають,  що  «поряд  із

законодавчою,  установчою,  контрольною,  як  головними  функціями

Верховної  Ради  України,  парламент  здійснює  чимало  інших  функцій.  Це

насамперед  об'єктні  функції,  які  поділяються  на  внутрішні  (політична,

економічна,  соціальна,  культурна,  екологічна)  та  зовнішні

(зовнішньополітична,  зовнішньоекономічна,  оборонна)»  [26,  с.  179].  Не

занурюючись  глибоко  у  дискусійне  питання  переліку  основних  напрямів

діяльності  парламенту,  можемо  констатувати,  що  на  думку  переважної

більшості  науковців  ключовими  серед  широкого  загалу  парламентських

функцій  є  чотири:  представницька,  законодавча,  установча  та  контрольна.

Дехто  з  дослідників  наголошує  на  винятковості  установчої  функції

парламенту,  розглядаючи її  як  продовження установчої  влади народу [133,

с. 54].  Інші  наполягають  на  пріоритетності  законодавчого  напрямку

діяльності  парламенту [79, с. 174; 153, с. 172].  Виходячи  з  юридичної

природи  парламенту,  історії  його  появи  та  подальшого  еволюціонування,

саме останню можна визнати такою, що посідає провідне місце серед інших

напрямків  його  діяльності  і  відіграє  вирішальну  роль  у  конституюванні
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парламенту  саме як  вищого  органу  законодавчої  влади,  а  часто  і  єдиного.

Саме  таку  роль  відводить  парламенту  Конституція  України,  у  ст.  75  якої

зазначається  наступне:  «Єдиним  органом  законодавчої  влади  в  Україні  є

парламент – Верховна Рада України» [52]. Іншими словами, Верховна Рада

України  має  виняткове,  так  би  мовити,  ексклюзивне,  право  приймати

нормативно-правові  акти,  що  мають  силу  закону.  Жоден  інший  орган

державної влади не має права видавати закони чи інші акти, що мають силу

закону.  Проте,  можна  навести  випадки,  коли  нормативно-правові  акти

приймаються  не  тільки  парламентом.  Так,  ст.  38  Конституції  Франції

передбачає  право  парламенту делегувати  законодавчі  повноваження уряду,

але  тільки  з  конкретних  питань  і  тільки  на  обмежений  термін.  У  цьому

випадку  Уряд  має  право  видавати  ордонанси,  які  потім  надходять  на

підписання до Президента республіки [56, с. 54]. Ордонанси Ради міністрів

Франції, прийняті з делегованих питань, набувають юридичної сили закону, і

змінити  їх  у  подальшому  можна  буде  тільки  за  допомогою  закону.  Після

закінчення  терміну,  на  який  передано  повноваження,  уряд  втрачає  право

видавати  ордонанси  з  делегованих  питань.  В.Є.  Чіркін  стосовно  актів

президента  Французької  Республіки  стверджує,  що  це:  «...  самостійні

нормативні  правові  акти,  які  відіграють  у  регулюванні  окремих  сфер

суспільних  відносин  таку  саму  роль,  що  і  закон»  [153,  с.  563].  Однак,

системний  аналіз  сучасного  конституційного  законодавства  багатьох  країн

світу  дає  підстави  стверджувати,  що  розпорошення  законодавчої  функції,

тобто  здійснення  її  не  лише  парламентом  країни,  є  скоріше  винятком  із

загального правила, а не самим правилом. Саме законодавча функція, її зміст

і  межі,  є  наразі  базовою  характеристикою  парламентів  у  всьому  світі  і

безпосередньо  віддзеркалює  сутність  цього  державного  органу,  його

призначення і  місце в системі  вищих органів державної  влади.  Аналогічна

думка знаходить свою підтримку й серед інших науковців [25, с. 13].

Прийняття  парламентом  закону  є  логічним  результатом  певного

юридичного процесу. Останній є явищем багатогранним, багаторівневим, яке
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охоплює  комплекс  теоретичних  та  практичних  знань  і  положень,  що

стосуються  всіх  без  виключення  галузей  права  [64,  с.  104].  У  широкому

розумінні  юридичний  процес  розглядають  не  тільки  як  юрисдикційну

діяльність, а й як будь-яку іншу, включаючи правотворчу діяльність суб’єкта

зі  створення  норм  права.  Юридичний  процес, як  правова  категорія, являє

собою  послідовність  дій,  що  складається  з  елементів,  які  постійно

перебувають  у  русі  і  спрямовані  на  досягнення  певного  результату.  Його

змістом є діяльність, що регулюється процесуальними нормами, пов’язана з

вирішенням  юридичних  справ,  має  свідомий  характер,  метою  якої  є

отримання  певного  юридичного  результату  та  передбачає  офіційне

закріплення  за  допомогою  відповідних  правових  актів  [125,  с.  22].

Враховуючи  вищесказане,  не  можемо  не  погодитися  з  висновками

C.Я. Лихової  та  Т.Р.  Мінязєвої,  які,  характеризуючи  юридичний  процес,

наголошують  на  тому,  що  він  становить  основу  правової  політики

держави [64, с. 107].

Одним  з  різновидів  юридичного  процесу  є  правотворчий  процес.

Правотворчий  процес  можна  визначити  як  систему  взаємопов’язаних  і

взаємозалежних процедур (стадій) під час ухвалення, зміни як законів, так і

підзаконних актів. Стадії правотворчого процесу, у свою чергу, можуть бути

розбиті  на низку етапів.  За своєю суттю  правотворчість –  це  оформлена у

нормативно-правову  форму  воля  держави.  Н.А. Дубина  цілком  слушно

визначає  спрямованість  правотворчості  як  діяльності  (тобто  процесу  –

прим. авт.)  на створення правових норм [20,  с.  10].  Інколи  замість терміну

«правотворчість» використовують синонімічну дефініцію «правоутворення»

[24, с.  175]. На наше глибоке переконання, суттєвих, принципових з точки

зору  теорії  права,  відмінностей  між  ними  не  існує.  Принаймні,  знайти  у

сучасній науковій юридичній літературі обґрунтоване спростування цієї тези

наразі  не  вдалося.  Окремі  фахівці  в  галузі  права  характеризують

вищезазначений процес формування права як нормотворчість  [141, с.  210].

Вважаємо таке формулювання дещо некоректним, оскільки кінцевою метою,
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результатом такої діяльності органів публічної влади є продукування права

як  універсального  регулятора  суспільних  відносин.  Норми  права  у  такому

випадку  можуть  розглядаються  лише  як  структурні  елементи  складної  і

багатогранної системи, якою наразі є право. Згодом право, що складається з

відповідних норм, наділяється, або так би мовити вдягається, у певну форму

–  основного  закону,  ординарного  закону  чи  підзаконного  нормативно-

правового акту, а у деяких випадках і судового прецеденту.

Окремі  фахівці  у  галузі  конституційного  права  взагалі  ототожнюють

правотворчий процес навіть не з законотворчим, а із законодавчим процесом

[61,  с.  232-233].  Такий  підхід  взагалі  не  витримує  жодної  критики  й,

вочевидь,  неабияк  дисонує  з  усталеною  практикою  чіткого  розмежування

вищезгаданих правових категорій.

В окремих випадках діяльність певних суб’єктів з підготовки проектів

законів  позначають  схожим  терміном  –  «законопроектування».  Воно  як

стрижневий  елемент  законотворчого  процесу,  що  підпорядковується  його

загальній  меті  та  має  визначальний  вплив  на  ефективність,  є  окремою

системою  з  власними  цілями  та  завданнями,  яка  відтворює  специфічну

діяльність уповноважених суб’єктів,  спрямовану на отримання конкретного

результату,  самостійною,  завершеною  процедурою,  яка  реалізується

послідовно  (постадійно)  та  характеризується  внутрішнім  розвитком в  його

підпорядкуванні завданням досягнення кінцевої мети [144, с. 64]. Зауважимо,

що кінцевою метою законопроектування варто вважати підготовку проекту

закону,  а  не  остаточне  його  прийняття  парламентом  та  набуття  ним

юридичної  чинності  як  у  випадку  із  законотворчим  та  законодавчим

процесами.

Цілком слушною в аспекті даного дисертаційного дослідження є думка

О.І.  Ющика,  який  характеризує  гносеологічний  зв'язок  між  юридичним  і

законодавчим  процесами,  зауважуючи,  що  «вихідне  уявлення  про

законодавчий  процес  пов’язується  з  юридичним  процесом  як  іманентним

способом  реалізації  державного  управління  суспільством;  змістом  даного
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процесу  є  юридична  діяльність  державного  апарату,  підпорядкована

здійсненню  законодавчої,  адміністративної  та  правоохоронної  функцій

держави. Специфіка названих функцій зумовлюється існуванням юридичного

процесу  в  різних  формах,  його  видова  диференціація  на  законодавчий,

адміністративний  та  правоохоронний  процеси,  що  включають  у  себе

різноманітні юридичні процедури (законодавчі, судові тощо). Законодавчим

процесом є юридичний процес, підпорядкований виробленню законодавства»

[165, с. 32-33].

Правотворчий процес можна розглядати як процедуру створення права,

впорядковану систему стадій діяльності по встановленню, застосуванню чи

скасуванню правових норм. Проте, подекуди, правотворчий і законотворчий

процес ототожнюють [142, с. 360]. Цього не можна робити, у зв’язку з чим

ми цілком поділяємо думку  О. Богачової, яка  зазначає, що «правотворчість»

не  можна  зводити  до  «законотворчості»,  що  є  виключною  монополією

представницьких вищих органів держави або народу в передбачених законом

випадках.  Вона  є  складовою  частиною  правотворчості  або  її  видом  (і

визначається при цьому як правотворчість вищих представницьких органів –

парламентів, у процесі котрої видаються нормативні акти вищої юридичної

сили  –  закони)  [5,  с.  15].  Законотворчий  процес  слід  відрізняти  від

правотворчого  та  законодавчого.  На  відміну  від  правотворчого  процесу

предметом  законотворення  є  виключно  закон  [163].  Н.Ю. Задирака  вважає

законотворчість видом правотворчості, що реалізується у формі специфічної

нормотворчої  діяльності  компетентних  уповноважених  представницьких

органів  держави з  метою закріплення  об’єктивної  дійсності  в  нормативно-

правових актах [25, с. 10].

Більш  вузькою  за  змістом  правовою  категорією  є  законотворчий

процес.  Очевидно,  його  варто  досліджувати  винятково  крізь  призму

правотворчої функції держави.

О.В.  Богачова  під  законотворчим  процесом  розуміє  цілеспрямовану

поступову  діяльність,  яка  складається  з  взаємообумовлених  і
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взаємопов’язаних стадій (етапів), і спрямована на врегулювання суспільних

відносин шляхом пізнання та оцінки правових потреб суспільства і держави,

створення системи законодавства [6, с. 14].

Натомість, О. Фатхутдінова пропонує розглядати законотворчий процес

як  систему  взаємопов’язаних  інститутів,  що  забезпечують  змістовну

підготовку  законів,  як  демократичну  форму  відображення  й  реалізації

суспільної  думки  та  народного  волевиявлення,  а  також  як  застосування

різних  форм  діяльності  вищих  органів  влади  в  процесі  створення  та

прийняття  закону [150,  с.  16].  У  свою  чергу,  Л.М.  Легін  зауважує,  що

законотворчий процес – це суспільна діяльність, спрямована на формування

системи  законодавства  держави  та  підтримання  її  в  стані,  що  відповідає

наявним  суспільним  відносинам,  яка  охоплює  законопроектний  процес  та

умови (діяльність), що йому передують, законодавчий процес і процес оцінки

ефективності прийнятих законодавчих правових механізмів [63, с. 18]. Більш

слушною  нам  видається  думка  Б.О. Страшуна,  який  стверджує,  що

законотворчість  охоплює  діяльність,  яка  не  регулюється  правом  і  не

вичерпується  власне  створенням  закону,  а  передбачає  оцінку  його

ефективності  й  можливе  подальше  коригування.  У  цій  діяльності  беруть

участь  також суб’єкти,  які  жодними спеціальними правами в  цій  сфері  не

наділені («групи тиску», дослідницькі центри тощо) [7, с. 90]. У будь-якому

випадку  наведені  визначення  дають  підстави  констатувати,  що

законотворчість як певний процес формалізовано державою лише частково, а

ключовим  його  учасником  виступають  суспільство  в  особі  його  окремих

інститутів.  Аналогічну позицію обстоює український учений В.М.  Олуйко,

який  вказує,  що  законотворчість,  окрім  нормативно  регламентованої

сукупності  дій  щодо  творення  закону,  передбачає  дії,  які  не  закріплені

правовими нормами, тобто містять також нерегламентований блок створення

закону [78, с. 216].

Дещо  під  іншим  кутом  досліджує  законотворчу  діяльність

(законотворчість)  А.А.  Лопушанський.  На  його  думку,  законотворчу
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діяльність (законотворчість) варто розглядати не лише як правовий процес,

але й як процес управління, складовими якого є: суб’єкт управління – органи

державної влади, що координовано здійснюють управління законотворенням;

об’єкт  управління  –  діяльність  суб’єктів  та  учасників  законотворчої

діяльності,  яка  потребує  цілеспрямованого  впливу  на  етапах  розроблення,

розгляду,  прийняття  законів  і  введення  їх  у  дію;  мета  управління  –

налагодження  ефективного  та  самокерованого  механізму  законотворення;

результат управління (управлінське рішення) – закон; зв’язки між суб’єктом

та  об’єктом  (прямі  та  зворотні);  засоби  і  технології  управління  (наукове,

інформаційне, кадрове, фінансове, правове забезпечення тощо); планування,

координація  і  контроль  у  процесі  здійснення  законотворчої

діяльності [66, с. 156].  Таке  визначення  хоча  й  охоплює  максимальну

кількість  характеристик  законотворчої  діяльності,  проте  на  практиці  є

складним  для  сприйняття,  подекуди  заплутаним  та  виглядає  занадто

перевантаженим уточнюючими елементами.

Окремі  дослідники  наполягають  на  необхідності  розрізнення  понять

«законотворчість» і  «законотворчий процес». Так,  А.М. Ришелюк зазначає,

«…що  дії,  з  яких  складається  законотворча  діяльність,  можуть  мати  як

формальний,  так  і  неформальний  характер.  Дії  формального  характеру

регулюються  приписами  законодавства  і  зазвичай  мають  здійснюватися  з

додержанням  певного  порядку.  Законотворчі  дії  неформального  характеру

здійснюються  довільно  і  в  юриспруденції  зазвичай  розглядаються  лише  з

точки  зору  їх  доцільності,  ефективності,  можливості  використання  певних

прийомів і  засобів,  спрямованих на створення і  «легітимізацію» законів  та

забезпечення їх високої якості» [110, с. 156]. На нашу думку, дійсно, деякі,

але  не  принципові,  відмінності  між  зазначеними  дефініціями  все  ж  таки

мають  місце.  Законотворчість  характеризує  власне  діяльність  суб’єкта,

спрямовану  на  створення  закону  без  поділу  на  певні  етапи.  Натомість,

законотворчий процес характеризує ту ж саму діяльність, тільки з розбивкою

її на етапи (стадії), передбачаючи їхню послідовність.
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Наразі  у  юридичній  літературі  подекуди  мають  місце  спроби

ототожнення  понять  «законотворчий  процес»  і  «законодавчий  процес»,  з

нашої  точки зору є  неприпустимим.  Насправді,  як цілком слушно зазначає

Н.А. Дубина,  зазначені  поняття  мають  низку  змістовних  відмінностей:

законотворчий процес охоплює діяльність, пов’язану зі встановленням тих чи

інших правовідносин, обговоренням законопроектів громадськістю, оцінкою

ефективності  чинних  законів  тощо.  Тож,  на  відміну  від  законодавчого

процесу,  який  характеризується  лише  процесом  подання,  розгляду

законопроектів і прийняття законів, законотворчий процес охоплює комплекс

дій  суб’єктів  законотворення,  які  передують  офіційній  реєстрації

законопроекту в парламенті; між законотворчим та законодавчим процесами

є  різниця  ще  й  за  суб’єктним  складом.  На  відміну  від  останнього,  коло

суб’єктів законотворчого процесу є значно ширшим. Прикладом можуть бути

громадські  організації,  які  брали  участь  у  розробці  проекту  до  його

реєстрації у парламенті; ще однією відмінною ознакою між законотворчим та

законодавчим  процесами  є  ступінь  юридичної  регламентації.  Процедура

законодавчого  процесу  та  дії  кожного  його  суб’єкта  чітко  регламентовані

Конституцією,  законами,  Регламентом  Верховної  Ради  України  та  іншими

нормативно-правовими  актами.  Натомість,  законотворчий  процес

характеризується свободою дій суб’єктів на окремих етапах законотворення,

особливо  на  стадіях,  що  передують  моменту  офіційної  реєстрації  в

парламенті [20, с.9-10]. Наукову позицію про те, що законотворчий процес є

ширшим за змістом поняттям,  ніж законодавчий процес,  наразі  обстоюють

переважна більшість як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців. Таким чином,

ми  цілком  поділяємо  висновки  Л.М.  Легін  та  інших  науковців  стосовно

твердження  про  те,  що  законодавчий  процес  є  складовою  законотворчого

процесу  [63,  с.  15].  Вони  відрізняються за  кількістю  стадій,  суб’єктним

складом  і  ступенем  юридичної  регламентації.  У  свою  чергу,  законодавчу

діяльність  слід  розглядати  як  офіційну  частину  законотворчої  діяльності,

суб’єктний  склад,  стадії  та  процедура  якої  чітко  регламентуються  чинним
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законодавством  [84,  с.  109].  Відмінна  риса  останнього  –  це  максимальний

ступінь  формальної  визначеності.  У  рамках  законотворчого  процесу

громадськість  може  впливати  на  зміст  і  загальну  спрямованість

законопроекту,  таким чином беручи активну участь  у його підготовці.  Під

поняттям  «участь  громадськості  у  законодавчому  процесі»  варто  розуміти

«процес безпосереднього або опосередкованого залучення однієї або більше

фізичних чи юридичних осіб,  їх об’єднань, організацій або груп, які  діють

відповідно  до  національного  законодавства  або  практики,  до  процесу

підготовки,  обговорення  та  прийняття  законів».  У  правовому  полі,  яке

регламентує  процес  опосередкованого  залучення  громадськості  до

законодавчого  процесу,  більш  доцільно  вживати  термін  «зацікавлена

громадськість»,  тобто  громадськість,  на  яку  справляє  або  може  справити

вплив процес прийняття відповідного рішення або яка має зацікавленість у

цьому процесі [149, с. 43].

Проте, такий вплив має й зворотній бік. Рівень знань і фахової правової

підготовки  далеко  не  всіх  членів  суспільства,  причетних  до  підготовки  й

обговорення законопроекту, дозволяє належним чином визначити його зміст.

Як  наслідок,  майбутній  закон  може  знаходитися,  так  би  мовити,  в

небезпечній  зоні  його  деюридизації,  потенційно  може  стати

розбалансованим,  нераціональним,  а  подекуди  відверто  популістським.

Натомість, законодавчий процес нівелює зазначені недоліки, проте продукує

появу  нових  проблемних  питань.  Так,  одним  з  них  є  обмеження  участі

громадськості у законодавчому процесі як під час внесення законопроекту до

законодавчого органу в порядку реалізації права законодавчої ініціативи, так

і  під  час  його  подальшого  розгляду  парламентом  в  межах  законодавчого

процесу. Одним з варіантів вирішення цього проблемного питання могло б

стати  запровадження  інститутів  народної  законодавчої  (правотворчої)

ініціативи  та  народного  вето.  Під  першою  розуміють  форму  вираження

безпосередньої  волі  народу  через  ініціювання  у  встановленому  порядку

перед  законодавчим  органом  прийняття  закону,  внесення  змін  до  чинного
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закону або його скасування за умови зібрання необхідно кількості підписів

громадян, які мають право голосу. Відповідно право народної законодавчої

ініціативи можна визначити як  окреслене конституцією та  законами право

народу самостійно й безпосередньо розробляти або брати участь у розробці

проектів  законів  та  ініціювати  перед  парламентом  або  на  референдумі  їх

обов’язковий  розгляд  [131,  с.  181].  Розширення  кола  суб’єктів  права

законодавчої  ініціативи  за  рахунок  носія  суверенітету  –  народу  –  через

процедуру народної законодавчої ініціативи, вочевидь, позитивно відіб’ється

на легітимності майбутнього закону, а відтак і на ступені імплементації його

положень,  втілення  його  у  життя.  Натомість,  народне  вето  –  це  форма

безпосередньої участі народу як носія суверенітету і джерела публічної влади

у  реалізації  законодавчої  функції  держави  шляхом  відхилення  (або

заперечення)  законопроекту (закону),  попередньо прийнятого парламентом.

По суті, у другому випадку мова йде про виконання народом однієї з функцій

глави держави. При цьому народне вето апріорі не може бути відкладальним,

а є виключно абсолютним (адже народ, у даному випадку, розглядається як

остання інстанція).

Подекуди  трапляються  випадки,  коли  законотворчий  процес

розглядають  як  більш  вузьку  юридичну  категорію  у  порівнянні  із

законодавчим процесом, по суті включаючи його до складу останнього. Деякі

автори,  визначаючи  правове  становище  парламенту  і  парламентаріїв  та

характеризуючи  їхню  діяльність,  паралельно  використовують  обидва

терміни, не наводячи при цьому визначення жодного з них [109, с. 154, 173].

Це дає підстави зробити висновок про те, що у такому випадку дослідник не

вбачає суттєвих відмінностей між ними.

Натомість,  С.В.  Сорока  наполягає  на  тому,  «…що  законотворча

діяльність – це основна складова законодавчої діяльності, частина загальної

системи законодавчого процесу, відповідних етапів і процедур з підготовки

(розроблення)  законопроекту»  [135,  с.  7].  Такий  підхід  вважаємо  дещо

хибним і  некоректним,  оскільки  двома  ключовими критеріями розрізнення
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вищезгаданих  понять  є  коло  учасників  кожного  з  них  та  місце,  де  вони

відбуваються, мова про що йшла вище.

Не можемо не погодитися з думкою Н.В. Лебедь, який зазначає, що «у

кожній державі законотворчість має свої власні особливості, але скрізь вона

направлена на створення і вдосконалення єдиної, внутрішньо узгодженої та

несуперечливої системи норм, які регулювали б багатоманітність суспільних

відносин» [62, с. 2].

У  будь-якому  випадку,  з  одного  боку,  законодавчий  процес  є  більш

вузьким  поняттям,  складовою  законотворчого  процесу,  а  з  іншого  –  його

характерною  властивістю  можна  вважати  більш  високий  рівень,  так  би

мовити,  фаховості,  що  виявляється  в  кінцевому  результаті  –  відповідному

законі. Це відбувається за рахунок меншого кола суб’єктів, які беруть участь

у підготовці законопроекту. За його межами залишаються учасники, які  не

мають, як правило, відповідних фахових знань у сфері законотворення та не

володіють  відповідною  юридичною  технікою.  Мова  йде  про  пересічних

громадян, активістів громадських організацій і політичних партій. Натомість,

підвищення рівня фаховості  законодавчого  процесу за  рахунок скорочення

кола причетних до розробки законопроекту має й свій зворотній, негативний

бік.  Виявлятися  це  може у  ризику ймовірного  зменшення рівня підтримки

майбутнього  закону  з  боку  громадськості,  суспільства,  тобто  зменшення

ступеню  його  легітимності.  Як  наслідок  може  виникнути  ситуація,  коли

прийнятий парламентом закон буде характеризуватися як нелегітимний. Це,

у свою чергу, потенційно може створити додаткові перепони у процесі його

імплементації. Держава, вочевидь, не може дозволити собі ігнорувати даний

фактор як з позиції забезпечення режиму законності всередині країни, так і з

точки  зору  гарантування  власної,  національної  безпеки  та  нівелювання

впливу зовнішніх чинників на формування її правової системи та державного

механізму. Кінцевою метою законодавчого процесу є не прийняття закону як

такого,  а  його  впровадження  в  життя  з  метою  належного  упорядкування

відповідних  суспільних  відносин.  Іншими  словами,  можемо  констатувати:
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логічним  продовженням  законодавчого  процесу  варто  визнати

правозастосовчий  (імплементаційний)  процес.  Останній  характеризує

порядок  (механізм)  застосування  закону  правозастосовними  органами

держави,  громадянами  та  іншими  суб’єктами  конституційно-правових

відносин.  Натомість,  передує  законодавчому  процесу  законопроектний

процес,  під  час  якого  відбувається  робота  з  розробки  (підготовки)

законопроекту. Таким чином, законодавчий процес можна розглядати у двох

розуміннях або вимірах: вузькому і широкому. Перший – це, власне кажучи,

сам процес підготовки й прийняття закону в установленому конституцією та

регламентами  парламенту  (палат  парламенту)  порядку  в  стінах

законодавчого органу. У широкому розумінні законодавчий процес містить

дві складові: перша – це розробка, обговорення, прийняття закону; друга –

його  імплементація.  Без  правозастосовної  (імплементаційної)  складової

законодавчий  процес  можна  вважати  таким,  що  не  представляє  жодної

практичної  цінності  для суспільства,  є суто формальним, який не досягнув

своєї кінцевої мети, а саме врегулювання певного кола суспільних відносин

за  допомогою  прийнятого  закону.  Нарешті,  він  втрачає  свою  практичну

значимість та користь для суспільства і держави у цілому.

Наразі  саме  законодавчий  процес  можна  визнати  ключовою  фазою

правотворчої діяльності,  її  фінальним етапом. Окремі його аспекти ставали

предметом  численних  наукових  досліджень.  Так,  О.І.  Ющик  під

законодавчим процесом розуміє явище правової реальності, яке належить до

сфери  юридичного  процесу,  як  діяльності  державного  апарату,

підпорядкованої  здійсненню  державного  управління  суспільством.

Законодавчий процес спрямований на формування системи законів держави

шляхом вироблення особливих управлінських рішень – законодавчих актів,

первинних нормативно-правових актів (“джерел права”),  у яких втілюється

юридичний закон як система санкціонованих державою в якості необхідних

правил поведінки, структурованих в юридичні норми [165, с. 4]. 
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Д.В. Слинько визначає законодавчий процес як діяльність, спрямовану

на  вироблення  системи  законодавчих  актів,  що  становлять  основу

законодавства  держави,  яка  здійснюється  уповноваженими  органами  та

посадовими особами [126, с. 19]. Проте, таке визначення є дискусійним. По-

перше, недоречним по відношенню до законодавчих актів застосування слова

«вироблення»,  яка  характеризує  певний  процес,  що  має  місце  у

матеріальному  світі.  По-друге,  у  законодавчому  процесі  беруть  учать

державні  органи –  парламент,  глава  держави,  уряд  тощо.  Окремі  посадові

особи,  наприклад,  керівник  законодавчого  органу,  підписуючи  прийнятий

парламентом правовий акт діє не від себе особисто, а як представник певного

державного органу, де він обіймає відповідну посаду.

На думку Б.О.  Страшуна – до речі  прихильника широкого розуміння

поняття «законодавчий процес» – законодавчий процес як юридичне поняття

необхідно  строго  відмежовувати  від  загальносоціального  поняття

законотворчості.  Законодавчий  процес,  як  і  будь-який  юридичний  процес,

має  два  значення:  1)  порядок діяльності  (в  даному випадку –  зі  створення

закону) і 2) сама ця діяльність. Вона здійснюється законодавчим органом –

парламентом  і  главою  держави  при  можливому  в  певних  випадках  участі

уряду  або,  в  окремих  випадках,  –  за  допомогою  процедури

референдуму [7, с. 314].

Так само, як і правотворчий процес, законодавчий процес здійснюється

на основі відповідного регламенту і  розглядається як різновид юридичного

процесу,  оскільки  регламент  містить  процесуальні  норми,  що  регулюють

порядок законодавчої діяльності [139, с. 164].

Подекуди  у  зарубіжній  науковій  літературі  можна  зустріти  й  цілком

екзотичні  для  вітчизняної  юридичної  науки  терміни,  що  характеризують

законодавчий  процес  і  розкривають  його  зміст.  Зокрема,  В.Є.  Чіркін,

характеризуючи  процес  прийняття  законів,  законодавчий  процес  та  інші

форми  роботи  парламенту,  наголошує,  що  основною  формою  роботи
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парламенту є «законодательствование».  При цьому він також використовує

альтернативний термін «процес законодавства» [156, с. 194].

Нарешті,  Є.О.  Піскунова  визначає  законодавчий  процес  у  суб’єктах

Російської  Федерації  як  діяльність  визначених  законодавством  Російської

Федерації,  регіональним  законодавством  суб'єктів,  пов'язана  з  реалізацією

права  законодавчої  ініціативи,  обговоренням,  у  тому  числі  із  залученням

громадськості,  прийняттям,  підписанням  і  офіційним  опублікуванням,

зміною та скасуванням законів суб'єктів Російської Федерації [87, с. 39-40].

Інколи у науковій літературі поруч з терміном «законодавчий процес»

використовується  схожа  за  змістом  дефініція  «законодавча  процедура».

Академічний  тлумачний  словник  (1970-1980) визначає  зміст  терміну

«процедура» як  офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення,

виконання  або  оформлення  чого-небудь  [129].  Натомість,  під  «процесом»

розуміють послідовну зміну станів або явищ, яка відбувається закономірним

порядком;  хід  розвитку  чого-небудь  [130].  Етимологічний  аналіз  значення

цих термінів дає підстави наполягати на їхньому синонімічному характері.

Іншими словами, ці два терміни варто розглядати як синоніми, допускаючи

паралельне їх застосування.

Ще одним синонімом вищезазначених термінів можна вважати слово

«порядок».  Все  той  самий  Академічний  тлумачний  словник  (1970-1980)

наводить  одне  з  наступних  значень  цього  слова:  правильне  або  звичне

розташування, розміщення чого-небудь [128]. Таким чином, у юриспруденції

слова «процедура», «процес» і «порядок» логічно вважати синонімами, які не

мають принципових розбіжностей у своєму значенні.

Проте, наразі не всі науковці поділяють саме такий підхід синонімічних

якостей  вищезазначених  слів.  Так,  В.В.  Маклаков  наполягає  на  існуванні

певних  відмінностей  у  значеннях  термінів  «законодавча  процедура»  і

«законодавчий  процес»,  яких,  на  його  думку,  достатньо  для  того,  аби

стверджувати про відсутність тотожності згаданих дефініцій [69, с. 638-639].

http://sum.in.ua/
http://sum.in.ua/
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Л.М.  Легін  також  наголошує  на  необхідності  відмежування  поняття

«законодавчий процес» від поняття «законодавча процедура» [63, с. 15].

Таку наукову позицію окремих дослідників все ж таки варто вважати

скоріше  винятком,  аніж  сталим  загальновизнаним  правилом.  Звичайно,

можна  наповнювати  різним  змістом  вищезазначені  поняття,  однак  це,

вочевидь, стане предметом жвавої наукової дискусії у середовищі правників-

теоретиків  і  правників-конституціоналістів.  З  нашої  точки  зору  таке,  до

певної  міри  штучне,  розрізнення  дефініцій  «законодавчий  процес»  і

«законодавча  процедура»  не  буде  мати  жодного  практичного  значення  і  є

алогічним.

Схожих до наших висновків дотримуються й деякі вітчизняні вчені, які

у  своїх  наукових  роботах  одночасно  використовують  обидва  терміни,  не

розрізняючи  їх.  Так,  О.М.  Мироненко,  досліджуючи  процес  створення  й

прийняття  законів  в  Українській  державі  часів  гетьманату  Павла

Скоропадського,  використовує  паралельно  як  термін  «законодавча

процедура»,  так  і  термін  «законотворчий  процес»,  наводячи  при  цьому

власне розуміння лише першого [74, с. 221]. Такий підхід, у свою чергу, дає

підстави  зробити  висновок  про  те,  що  він  не  бачить  жодних,  принаймні

принципових,  суттєвих  відмінностей  між  ними  й  використовує  їх  як

абсолютні синоніми. Аналогічні висновки можна зробити з аналізу й інших

наукових праць [18, с. 86].

У вітчизняній  юридичній науці  де-факто триває  робота  з  наповнення

змістом терміну  «законодавчий процес».  Під  ним розуміють  передбачений

законом  порядок  здійснення  законодавчої  функції  органом  законодавчої

влади та реалізації ним своїх законодавчих повноважень [13, с. 129]. Досить

часто  законодавчий  процес,  а  точніше  його  зміст,  визначають  через

сукупність  складових  його  стадій,  кожна  з  яких  має  свої  особливості,

завдання,  суб’єктів  і  спрямована  на  вирішення  конкретних  цілей,  успішне

досягнення  яких  є  необхідною  умовою  і  обов’язковою  передумовою  для
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переходу до наступного етапу законотворчості  та,  зрештою, для ухвалення

закону [57, с. 12-13].

Більш  глобально  в  контексті  доктрини  народного  суверенітету

тлумачить  поняття  законодавчого  процесу  Т.В.  Черпак,  який  вона  називає

процесом  прийняття  законів  парламентом.  Останній  розглядається  нею  як

акт  трансформації  народної  волі  у  загальнодержавну,  акт  відображення  та

регламентації потреб суспільного розвитку. Таким чином, воля усього народу

набуває  загальнообов’язкового  характеру,  що  забезпечує  її  обов’язкову

реалізацію [154, с. 37].

Цікавим видається класовий підхід (притаманний скоріше радянським

класикам державного права у дусі панівної на той час політико-ідеологічної

доктрини  марксизму-ленінізму)  відомого  українського  вченого-правника

О.І. Ющика щодо розуміння юридичної  природи законодавчого  процесу та

його суті і призначення. У своїх наукових працях він приходить до висновку

про  те,  що  «законодавчий  процес  є  необхідним  продуктом  класового

суспільства,  що передбачає функціонування юридичного права та держави,

як необхідної форми організації політичної влади в класовому суспільстві».

У  рамках  вищезазначеного  розуміння  природи  законодавчого  процесу

О.І. Ющик дає «узагальнене визначення (дефініцію) законодавчого процесу

як діяльності повноважних органів і посадових осіб держави, спрямованої на

вироблення  системи  законодавчих  актів,  котрі  становлять  основу

законодавства  держави,  охоплюючи  цей  феномен  як  деяку  цілісність,  є

вихідним  пунктом  рефлексії,  зверненої  до  осягнення  його

сутності» [165, с. 34].

О.В. Богачова визначає законодавчий процес  (законодавчу діяльність)

як  нормативно-регламентований  порядок  послідовно  здійснюваних  дій,

пов’язаних  з  поданням  до  законодавчого  органу  проекту  закону,  його

розглядом, прийняттям, набранням законом чинності через його підписання

та  оприлюднення,  внесенням  змін,  припиненням  чинності,  а  також

формуванням єдиної системи законодавства України [6, с. 14].



45

О.О. Ющенко вважає, що законодавчий процес України – це сукупність

конституційних  правовідносин  щодо  виявлення  суспільних  відносин,  що

потребують  законодавчого  врегулювання,  розробки  і  розгляду

законопроекту, прийняття закону та набрання ним чинності [164, с. 203].

Досить  розгорнуте  визначення  дефініції  «законодавчий  процес»  дає

Ю.М. Перерва,  яка  розуміє  під  ним  нормативну  (юридизовану)  частину

законотворчості,  що  являє  собою  послідовність  логічно  і  змістовно

пов’язаних  між  собою  проваджень  та  окремих  процедур  щодо  створення

нормативно-правових актів найвищої юридичної  сили [85,  с.  14].  У цілому

погоджуючись  із  запропонованим  визначенням,  хотілося  б  зауважити,  що

результатом  законодавчого  процесу  є  прийняття  не  лише  актів  найвищої

юридичної сили, якими є конституції, а й актів вищої юридичної сили, тобто

законів.

Схоже визначення  законодавчого  процесу  пропонує  Л.М.  Легін.  Так,

останній  вона  розглядає  як  нормативно  визначену  та  регульовану

послідовність  дій  уповноважених  суб’єктів,  спрямовану  на  розгляд,

прийняття (зміну,  скасування)  та промульгацію нормативно-правових актів

вищої юридичної сили [63, с. 15].

Майже  аналогічне  або  тотожне  розуміння  законодавчого  процесу

пропонуються  навіть  стосовно  квазідержавних  одиниць,  утворених

відповідно  до  багатосторонньої  міжнародної  угоди.  Так,  законодавчий

процес у межах Європейського Союзу (далі – ЄС) визначають як сукупність

визначених  в  установчих  договорах  процедур  прийняття  деякими

інститутами ЄС рішень нормативного та рекомендаційного характеру  [168,

с . 80].

Існують  й  більш  лаконічні  визначення  законодавчого  процесу.  Так,

І.С. Куненко  вважає  його  юридичним  процесом  вироблення  законів

держави [61, с. 233].

Деякі  науковці  взагалі  розглядають  законодавчий  процес  у  двох

розуміннях  (вимірах):  з  одного  боку  як  процедуру  проходження
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законопроекту в  найвищому представницькому органі  влади,  послідовність

рішень,  що  ухвалюються  цим  органом  державної  влади;  з  іншого  як

законодавчу  діяльність,  що виявляється  в  ухваленні  нових,  скасуванні  або

зміні  чинних  законів  відповідно  до  інтересів  суб’єктів  державного

управління [135, с. 4].

Відтак, на нашу думку, у вузькому розумінні законодавчий процес – це

упорядкована  конституційно-правовими  нормами  послідовність  юридично

значимих  дій  (процедур)  спеціально  уповноважених  суб’єктів  з  внесення,

розгляду  (обговорення),  прийняття  закону  та  надання  йому

загальнообов’язкової юридичної сили (чинності) [72, с. 55].

Законодавчий  процес  є  формально-юридичним  вираженням

законотворчої  функції  держави  і  визначає  технологію  створення

закону [82, с. 74].

Багатогранність  законодавчого  процесу  як  політико-правового

феномену проявляється у його ознаках. Саме останні дозволяють виокремити

його серед інших різновидів юридичного процесу та наочно демонструють

його  специфіку.  Наразі  науковці  вказують  на  наступні  основні  ознаки

законодавчого процесу:

1) здійснюється спеціально уповноваженими владними суб’єктами;

2) спрямований на вироблення системи законів держави;

3) здійснюється виключно в порядку, визначеному законом, і має свої

стадії  (законодавча  ініціатива  і  підготовка  законопроекту,  внесення

законопроекту  до  парламенту,  розгляд  і  обговорення  законопроекту,

прийняття  закону;  підписання,  опублікування  і  введення  в  дію

закону) [61, с. 233].

Інші  наводять  більш  розгорнуту  характеристику  законодавчого

процесу,  виокремлюючи  наступні  його  ознаки:  законодавчий  процес  є

різновидом  правотворчого  юридичного  процесу;  законодавчий  процес

спрямований на прийняття, зміну чи скасування нормативно-правових актів

вищої  юридичної  сили – законів – для формування,  вдосконалення (зміни)
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чинного  законодавства;  основою  законодавчого  процесу  є  стійка

зацікавленість  верховної  державної  влади  у  законодавчій  діяльності  по

конкретному законодавчому акту; законодавчий процес – це регламентована

Конституцією,  законами  та  іншими  нормативно-правовими  актами

сукупність  послідовно  здійснюваних  дій;  це  завжди  активна  діяльність

компетентних  державних  органів,  посадових  осіб,  яка  полягає  в  розробці,

прийнятті  та  введенні  в  дію  нормативно-правових  актів;  законодавчий

процес  має  свою  структуру  і  складається  зі  стадій  (етапів),  які  в  цілому

становлять систему (порядок) створення законів [63, с. 15].

Це  основні  ознаки  законодавчого  процесу,  тому  зазначений  перелік,

вочевидь,  є  неповним.  Характеризуючи  даний  феномен,  не  можемо  не

згадати  й  про  інші  його  риси,  зокрема  такі,  як  професійний  (фаховий)

характер законодавчого процесу та строковість.

Професійний  (фаховий)  характер  вказує  на  визначене  коло  його

учасників  та  володіння  ними  певними  фаховими  здібностями  у  сфері

законотворення  (суб’єкти  законодавчої  ініціативи,  парламент,

парламентський служби та експерти, науковці тощо).

Строковість законодавчого процесу полягає  у тому,  що законодавчий

процес має чітко визначені часові межі здійснення. Тривалість кожної стадії

регламентується чинним конституційним законодавством.

В Україні, так само як і в багатьох зарубіжних країнах, законодавчий

процес  умовно  можна  поділити  на  два  підвиди:  у  залежності  від  його

суб’єктів та предмету.

Залежно від суб’єктів законодавчий процес доцільно поділити на:

• народний (рефередний або позапарламентський) законодавчий процес

стосовно  актів,  які  приймаються  всеукраїнським  референдумом

(регламентується  Конституцією  та  Законом  «Про  всеукраїнський

референдум»);

• парламентський законодавчий процес стосовно законів,  які  приймає

Верховна  Рада  України.  Такий  законодавчий  процес  регулюється
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Конституцією  України,  Бюджетним  кодексом,  розділами  IV-V  Регламенту

Верховної Ради України, Положенням про порядок роботи у Верховній Раді

України із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради України,

затвердженим розпорядженням Голови Верховної  Ради України № 428 від

22 травня  2006  року,  зі  змінами від  1  червня  2010  року;  Положенням про

порядок  роботи  з  документами  у  Верховній  Раді  України,  затвердженим

розпорядженням  Голови  Верховної  Ради  України  №  448  від  25  травня

2006 року, зі змінами від 21 червня 2007 року [19, с. 5]. Вочевидь, кожен з

них,  маючи  однакову  основу,  у  той  самий  час  буде  характеризуватися  й

певними особливостями стосовно наповнення кожної зі стадій, що випливає

як із специфіки нормативно-правового акту, що приймається, так і зі статусу

суб’єктів законодавчого процесу.

Існують й інші підходи до класифікації законодавчого процесу. Так, у

спеціалізованій  науковій та навчально-методичній літературі  можна знайти

поділ  законодавчого  процесу  на  два  види:  1)  конституційний  –  порядок

внесення  змін  до  конституції;  2)  звичайний  –  порядок  прийняття,  зміни,

скасування  законів  або  призупинення  їх  дії [44,  c. 436].  М.О. Теплюк,

враховуючи особливості суб’єктного складу, окрім названих, виокремлює ще

один вид законодавчого процесу – субститутний (делегований) [167,  c.170].

Не  можемо  не  погодитися  з  висновками  Ю.М.  Перерви,  яка  стосовно

вищезазначеної  класифікації  законодавчого  процесу  цілком  слушно

зауважує, що процедуру здійснення делегованих законодавчих повноважень

не  можна ототожнювати  із  законодавчою діяльністю парламенту,  оскільки

вони суттєво різняться як змістом проваджень, так і за юридичною природою

нормативних актів, що приймаються [86, с. 30].

За  предметом  сучасний  законодавчий  процес,  на  наше  глибоке

переконання, цілком логічно було б класифікувати наступним чином:

- ординарний, під час якого приймаються або скасовуються звичайні

(ординарні)  закони,  у  тому  числі  й  органічні,  вносяться  до  них  зміни  і

доповнення;
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- ревізійний,  результатом  якого  є  перегляд  окремих  положень

конституції шляхом прийняття відповідних конституційних законів;

- конституційний  (установчий),  внаслідок  якого  з’являється  новий

основний закон держави.

Крім  вищезазначеної  класифікації  сучасний  законодавчий  процес

можна поділити на види в залежності від тривалості його окремих стадій та

процесу загалом, а також послідовності стадій. Як відомо, зазвичай на стадії

легітимізації  законопроекту  відбувається  його  обговорення  і  прийняття

упродовж  трьох  читань.  Натомість,  у  деяких  випадках,  наприклад,

допускається скорочена процедура розгляду проекту закону лише в одному

читанні.

Ще одним особливим варіантом перебігу законодавчого процесу можна

вважати повторне проходження законопроектом попередньої  стадії.  Це має

місце, наприклад, коли глава держави застосовує відкладальне (суспензивне)

вето та спрямовує законопроект на повторний розгляд до парламенту.

Таким  чином,  вищезазначені  нюанси  законотворення  дають  підстави

для наступної класифікації сучасного законодавчого процесу в залежності від

тривалості  його окремих стадій  та  процесу загалом,  а  також послідовності

стадій:

- звичайний (класичний),  коли законопроект  проходить усі  стадії  за

встановленою  (звичайною)  процедурою  без  застосування  главою  держави

права вето;

- усічений (скорочений), коли проект закону проходить певну стадію

в дещо усіченому вигляді, тобто за скороченою процедурою;

- повторний  (бланкетний),  коли  глава  держави  застосовує  до

прийнятого  парламентом  закону  право  вето  та  спрямовує  його  знову  до

парламенту для повторного розгляду.

На нашу думку, більшість нормативно-правових актів вищої юридичної

сили  мають  ухвалюватися  саме  в  рамках  звичайного  (класичного)

законодавчого  процесу.  Це  сприятиме  більш  ґрунтовному  аналізу  змісту
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основних положень проекту закону на всіх стадіях законодавчого процесу і,

як наслідок, сприятиме підвищенню якості кінцевого високоінтелектуального

продукту, яким є закон. Врешті-решт, закон у тій або іншій мірі стосується

юридичного статусу громадян, впливає на обсяг і зміст їхніх основних прав,

свобод і обов’язків.

Натомість,  усічений  (або  скорочений)  законодавчий  процес  є

доцільним у  випадку  наявності  потреби  оперативно,  невідкладно ухвалити

закон,  наприклад  в  умовах  запровадження  в  країні  воєнного  стану  (стану

оборони,  облоги)  чи режиму надзвичайної  ситуації  або якщо закон не має

принципового  значення  для  суспільства,  не  стосується  його  ключових

інтересів, тобто суттєво не вплине на обсяг і зміст основних прав, свобод і

обов’язків абсолютної більшості громадян держави.

Нарешті, повторний (бланкетний) законодавчий процес варто вважати

наслідком  неефективної  роботи  як  на  дозаконодавчих  стадіях  роботи  над

законопроектом,  так  і  під  час  роботи  над  ним  на  стадіях  законодавчого

процесу.  Відсутність  попереднього  погодження  законопроекту  між  усіма

учасниками законодавчого процесу, насамперед, між парламентом і главою

держави,  та  врахування  думок  і  пропозицій  кожного  з  них,  може  стати

підставою для  майбутнього  ветування  закону.  Загалом це  вказує,  з  одного

боку, на якість самого законодавчого процесу, а з іншого – на стан правової

культури політичних еліт  держави та  рівень  її  власної  цивілізованості.  Як

приклад можна навести ту ж саму Велику Британію, де монарх вже упродовж

понад  трьохсот  років  не  застосовує  формально  належне  йому  право  вето

щодо  прийнятих  британським  парламентом  статутів  (законів).  У

Федеративній Республіці Німеччині федеральні президенти досі лише вісім

разів  застосовували  право  вето  до  прийнятих  німецьким  парламентом

законів, починаючи з 1949 року, коли було схвалено чинний Основний закон

країни [151].
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1.2. Конституційно-правова природа стадій законодавчого процесу

Досліджуючи  зміст  однієї  з  ключових  засад  конституційного  ладу

сучасної  держави –  розподілу  державної  влади  на  три гілки  –  варто  чітко

усвідомлювати, що ставлення до простого поділу законодавчих, виконавчих і

судових  функцій  між  відповідними  видами  влади  є  надто  спрощеним,

оскільки  принцип  розподілу  влади  передбачає  не  лише  розмежування

повноважень  між  окремими  видами  державної  влади,  а  й,  водночас,  їхню

співпрацю  у  так  званих  «поділених»  сферах  їх  діяльності  [152,  с.  8].  До

останніх, цілком очевидно, можна віднести й законодавчу сферу. Це одна з

тих сфер, де за провідної ролі парламенту відбувається його тісна співпраця з

іншими  суб’єктами  публічно-владних  повноважень  в  рамках  певного

юридичного процесу.

Будь-який  юридичний процес  цілком  природно  складається  з  певних

стадій (етапів). Не є винятком і законодавчий процес. Він характеризується

як  процедура  прийняття  закону,  що  складається  з  певних  стадій  –

самостійних логічно завершених етапів і організаційно-технічних дій [82, с.

74]. Останні, по суті, визначають його внутрішнє наповнення, тобто зміст. Як

в  Україні,  так  і  в  зарубіжних  країнах  їх  перелік  і  послідовність  є  майже

однаковими. Таким чином, можемо говорити про сталу тенденцію глобальної

універсалізації сучасного законодавчого процесу.

Кожна  стадія  законодавчого  процесу  характеризується  комплексом

різних за змістом правових та організаційних правотворчих відносин. Зміст

кожної окремої стадії обумовлюється відповідною правотворчою діяльністю:

розробкою  та  поданням  законодавчої  ініціативи,  науковою  експертизою

законопроектів, їх обговоренням тощо. Сукупність стадій представляє собою

регламентовану за допомогою процесуальних норм процедуру підготовки і

видання (зміни, припинення чинності) правових норм [70].

У  вітчизняній  юридичній  науці  наразі  вже  сформувався,  за  деяким

виключенням,  більш-менш  сталий  підхід  до  розуміння  переліку  і  змісту
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стадій  законодавчого  процесу,  їх  кількості  та  послідовності.  Непринципові

відмінності стосуються лише авторської назви відповідної стадії. 

Найбільш  розлогий  зміст  законодавчого  процесу  відображено  у

наукових працях Л.М. Легін, яка виокремила наступні його стадії:

1) реалізація права законодавчої ініціативи;

2) розгляд законопроектів у законодавчому органі та його структурних

підрозділах;

3) підготовка законопроектів структурними підрозділами до розгляду їх

законодавчим органом;

4) розгляд законопроектів законодавчим органом;

5) прийняття закону законодавчим органом;

6) промульгація прийнятого закону: підписання закону, оприлюднення

закону [63, с. 16].

Не  ставлячи  до  певної  міри  під  сумнів  обґрунтованість

запропонованого переліку та зміст стадій законодавчого процесу, вважаємо

за необхідне конкретизувати формулювання назв деяких з них, які б більш

точно відображали зміст  тих організаційно-технічних і  юридичних дій,  які

відбуваються  на  кожній  з  них.  Так,  другу  стадію  доцільно  було

сформулювати  наступним  чином:  «попередній  розгляд  законопроектів  у

законодавчому  органі  та  його  структурних підрозділах».  Таке  уточнення  є

цілком  виправданим,  оскільки  природно  випливає  з  характеру  діяльності

органів  і  посадових  осіб  парламенту  на  цій  стадії  законодавчого  процесу.

Адже,  розгляд законопроекту на другій і  четвертій стадіях,  незважаючи на

схожість  формулювань,  мають  різні  правові  наслідки.  У першому випадку

ухвалюється  рішення  у  вигляді  рекомендації,  тобто  має  необов’язковий,

консультативний  характер,  наприклад,  коли  йдеться  про  схвалення  чи

відмову  підтримати  законопроект  відповідним  комітетом  (комісією)

парламенту  (палати  парламенту).  Іншими  словами  таке  рішення  має

попередній характер. У другому випадку ми маємо говорити про прийняття
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закону як кінцевий юридичний результат діяльності парламентаріїв на цьому

етапі законодавчого процесу і доконаний юридичний факт.

Промульгація  закону  передбачає  підписання  закону  главою  держави

(адже попередньо, після голосування в парламенті прийнятий закон підписує

його голова). Крім того, такий закон не просто підлягає оприлюдненню, а має

бути  офіційно  оприлюднений  у  відповідних  засобах  масової  інформації.

Тому  ця  стадія  законодавчого  процесу  мала  б  називатися  «Промульгація

прийнятого  закону:  підписання  закону  главою  держави,  офіційне

оприлюднення закону».

Можна  цілковито  погодитися  з  висновками  К.В.  Манжул,  яка,

досліджуючи  стадії  законодавчого  процесу,  констатує:  «Традиційним  є

наступне розуміння стадій законодавчого процесу: 1) законодавча ініціатива;

2) обговорення  законопроекту;  3)  прийняття  закону  та  оприлюднення

закону» [70].  Подекуди останню стадію поділяють на дві  самостійні стадії:

перша  –  це  прийняття  закону,  друга  –  це  промульгація  й  видання

закону [155, с. 258; 22, с. 424].

Російський дослідник А.О. Мішин наполягає на поділі  законодавчого

процесу  на  більш  дрібні  стадії,  таким  чином,  збільшуючи  їхню  загальну

кількість.  Зокрема,  він  додатково  виокремлює  такі  стадії  як  з’ясування

необхідності  у  прийнятті  закону,  відмежувавши  її  від  здійснення

законодавчої  ініціативи, а  в  рамках розгляду законопроекту розрізняє його

розгляд  у  комітетах  парламенту  та  обговорення  на  пленарних  засіданнях

законодавчого органу [75, с. 225-239]. Нарешті, у деяких випадках останню

стадію поділяють на дві  окремі:  на першій відбувається підписання закону

або  його  відхилення  (застосування  главою  держави  права  вето  щодо

прийнятого парламентом закону); на другій – оприлюднення (опублікування)

закону  [16,  с.  4].  Схожої  думки  дотримується  й  О.М.  Перерва,  яка

обґрунтовує  поділ  законодавчого  процесу  на  п’ять  стадій:  1)  законодавча

ініціатива;  2)  розгляд  законопроекту;  3) прийняття  закону;  4)  підписання

закону  та  його  оприлюднення  (промульгація);  5)  введення  закону  в
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дію [86, с. 33].  На  нашу думку,  остання  із  запропонованих  стадій  у  цьому

переліку виокремлена дещо штучно та є зайвою, оскільки введення закону в

дію,  а  точніше  набрання  ним  чинності,  в  абсолютній  більшості  випадків

прив’язано до моменту оприлюднення закону. Тому цей юридичний факт –

набрання  законом  чинності  –  доцільно  розглядати  як  невід’ємну  складову

попередньої, четвертої стадії законодавчого процесу.

На  нашу  думку,  раціональним  можна  визнати  підхід,  відповідно  до

якого увага має фокусуватися на основних (ключових) стадіях законодавчого

процесу,  а  вже  в  рамках  останніх  доречно  виокремлювати  додаткові

(технічні)  стадії.  Дійсно,  по  суті,  в  межах законодавчої  діяльності  умовно

можна  виокремити  саме  чотири  основні  стадії.  Решта  етапів  законодавчої

діяльності не мають самостійного характеру, можуть вважатися додатковими

або мають технічний характер і реалізуються в рамках трьох вищезгаданих

стадій.  Виходячи  з  вищезазначеного,  наразі  законодавчий  процес  доцільно

розглядати як сукупність наступних стадій (етапів):

1) здійснення уповноваженим суб’єктом права законодавчої ініціативи;

2) попередній  розгляд  внесеного  уповноваженим  суб’єктом

законопроекту;

3) прийняття закону (законопроекту);

4) набуття законом чинності.

У  межах  другої,  третьої  та  четвертої  стадій,  вочевидь,  доцільно

додатково виокремити ще декілька стадій, які мають, насамперед, технічний

(допоміжний)  характер.  Умовно  їх  можна  вважати  підстадіями  основних

стадій.

Враховуючи  складність  і  багатоступеневість  законодавчого  процесу,

остаточно його структура повинна мати наступний вигляд: 

1) здійснення уповноваженим суб’єктом права законодавчої ініціативи;

2) попередній  розгляд  внесеного  уповноваженим  суб’єктом

законопроекту:
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2.1) надходження  законопроекту  до  керівника  парламенту  та

спрямування  його  до  відповідного  (профільного)

парламентського комітету (комісії);

2.2) попередній  (підготовчий)  розгляд  законопроекту

відповідним  (профільним)  парламентським  комітетом

(комісією);

3) легітимізація законопроекту:

3.1) розгляд  законопроекту  на  пленарному  засіданні

парламенту;

3.2) остаточне голосування за законопроект у цілому;

3.3) візування  (підписання)  закону  головою  парламенту  та

спрямування його на підпис главі держави;

4) набуття законом чинності (легалізація закону):

4.1) підписання  закону  главою  держави  чи  його  відхилення

(ветування);

4.2) офіційне оприлюднення (опублікування) закону.

Отже,  загалом  такий  політико-правовий  феномен,  яким  наразі  є

сучасний  законодавчий  процес,  складається  з  чотирьох  основних  та  семи

додаткових  (технічних,  проміжних)  стадій.  Саме  така  диференційована,

розгалужена структура дозволяє надзвичайно широко розкрити його природу

та максимально точно визначити його юридичний зміст.

Разом із спільними ознаками, кожна з основних стадій законодавчого

процесу у  сучасному парламенту характеризується  наявністю притаманних

лише їй особливостей і змісту, мова про які піде нижче.

На першій стадії  законодавчого процесу відбувається,  так би мовити,

його активація. Як слушно зауважує З.О. Погорєлова, законодавчий процес –

це  процес  прийняття  законів,  який  розпочинається  із  ініційованої

парламентом  законодавчої  ініціативи  або  внесення  законопроекту  до

парламенту,  охоплює  реалізацію  законодавчої  ініціативи  у  парламенті  і

завершується  введенням  в  дію  закону  [90,  с.  14].  Державний  орган  або
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посадова особа, який (яка) запускає, тобто ініціює від свого імені, зазначений

процес, у чинному законодавстві переважної більшості країн світу, зокрема й

України, та у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі відомий (відома)

як  суб’єкт  права  законодавчої  ініціативи.  Подекуди  поняття  «право

законодавчої  ініціативи»  та  «законодавча  ініціатива»  використовують  як

тотожні, підміняючи один іншим і навпаки [59, с. 3]. Вочевидь, таким чином

науковці  припускаються  достатньо  серйозної  логічної  помилки:  право

законодавчої  ініціативи  лише  надає  можливість  здійснювати  певну  дію,  а

законодавча  ініціатива – це  сама дія  (сукупність  дій),  яка  здійснюється на

основі реалізації даного права [86, с. 98].Саму законодавчу ініціативу можна

розглядати  як  інститут  конституційного  права,  що  є  системою

взаємопов’язаних  і  взаємозумовлених  норм  конституційного  права,  які

регулюють  відносини  у  сфері  формування  спеціально  уповноваженими

суб’єктами конституційного права законопроектів, законодавчих пропозицій

і поправок, що подаються на розгляд парламенту [160]. Право законодавчої

ініціативи  необхідно  розглядати  як  початкову  стадію  саме  законодавчого

процесу,  а  не нормотворчої  процедури інших органів державної  влади або

місцевого  самоврядування  [131,  с.  35].  Сам  термін  «право  законодавчої

ініціативи» можна визначити як право офіційного внесення законопроектів

суб’єктами  права  законодавчої  ініціативи,  визначених  конституцією,  до

парламенту [63, с. 15].

У  юридичній  літературі  можна  зустріти  два  основних  підходи  до

визначення  змісту  дефініції  «право  законодавчої  ініціативи».  Прибічники

першого  з  них (І.Д.  Левін,  Д.А.  Керімов,  І.П.  Трайнін,  Б.Н.  Топорнін)  під

правом законодавчої  ініціативи розуміють право уповноважених органів та

осіб  вносити  законодавчі  пропозиції,  законопроекти,  поправки,  що  є

обов’язковими  для  розгляду  законодавчим  органом.  Прихильники  другого

(А.І.  Денисов,  І.П. Ільїнський,  М.Г.  Кириченко)  наполягають  на  іншій

інтерпретації  зазначеного  терміну,  згідно  з  якою  право  законодавчої

ініціативи  вважається  абстрактним  правом  на  внесення  пропозицій
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законодавчого порядку до законодавчого органу. Відтак, у першому випадку

право законодавчої  ініціативи визначається як  суб’єктивне право,  тобто як

елемент  складу  правовідносин,  що  виникають  при  здійсненні  права

законодавчої ініціативи суб’єктами, які володіють таким правом. На відміну

від  цього,  у  другій  групі  право  законодавчої  ініціативи  розуміється  як

правоздатність, тобто як визнана позитивним правом абстрактна можливість

встановленого  кола осіб  вносити законопроекти,  законодавчі  пропозиції  та

поправки  до  законодавчого  органу  [31,  с.  42].  Ми схиляємося  до першого

варіанту  інтерпретації  права  законодавчої  ініціативи  як  такого,  що  більш

точно відображає сутність і природу досліджуваного явища, і саме в такому

розумінні будемо його використовувати у подальших дослідженнях.

У залежності від того, яку категорію проектів законодавчих актів може

вносити від свого імені суб’єкт, право законодавчої ініціативи можна умовно

поділити на абсолютне та вибіркове (обмежене). У першому випадку суб’єкт

може подавати  на  розгляд  парламенту  законопроект  з  будь-якого  питання.

Натомість, у другому випадку, він має право подавати законопроекти лише з

чітко визначеного кола питань, наприклад внесення змін до конституції, як

це має місце в Естонії та деяких інших країнах.

У  наукових  дослідженнях  вкрай  рідко  акцентують  увагу  на  одному

важливому  аспекті  законодавчої  ініціативи,  а  саме  на  тому,  що  остання

складається  з  двох  взаємопов’язаних  і  взаємообумовлених  елементів.  З

одного  боку,  вона  передбачає  можливість,  як  правило,  конституційно

визначеного  суб’єкта  подавати  від  свого  імені  на  розгляд  парламенту

законопроект.  А  з  іншого,  невід’ємною  її  складовою  є  конституційний

обов’язок законодавчого органу прийняти до розгляду такий законопроект та

розглянути його на пленарному засіданні, шляхом голосування визначивши

його  подальшу  долю,  тобто  або  підтримати,  або  відхилити.  По  суті,

парламент  позбавлений  можливості  відмовитися  від  розгляду  такого

законопроекту  чи  проігнорувати  його.  Така  двоскладова  структура

законодавчої  ініціативи  є  елементом  системи  стримувань  і  противаг  у
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здійсненні  державної  влади  та  ґрунтується  на  принципі  взаємозалежності

прав і обов’язків залучених до законодавчого процесу суб’єктів. Так, праву

суб’єкта права законодавчої ініціативи подати проект законодавчого акту до

парламенту кореспондує обов’язок останнього прийняти його до розгляду та

прийняти рішення по суті.

Наразі  ми не будемо детально зупинятися на характеристиці  системи

суб’єктів законодавчого процесу, їхній ролі у ньому тощо, оскільки зазначені

питання  є  предметом  розгляду  у  наступному  підрозділі  даного

дисертаційного  дослідження.  У  зв’язку  з  цим  лише  зауважимо,  що

конституційне законодавство багатьох країн світу відображає уніфікований

погляд  законодавця  на  встановлення  обмеженого  кола  суб’єктів  права

законодавчої  ініціативи. Саме в основному законі  зазвичай встановлюється

перелік  суб’єктів  права  законодавчої  ініціативи.  Як  правило,  найчастіше

таким правом наділяються уряд та парламентарії.  Подекуди воно надається

палатам  парламенту  (у  випадку  функціонування  в  країні  двопалатного

парламенту),  парламентським  комітетам  (комісіям),  групі  парламентаріїв,

главі держави, вищим судовим інстанціям, суб’єктам федерації, автономним

утворенням тощо. Існують й досить екзотичні носії цього права, наприклад

центральний банк країни. Так, в Україні з 1996 року по 2004 року та з 2010

по 2014 рік серед суб’єктів права законодавчої ініціативи був Національний

банк України. У таких країнах з різних континентів, як наприклад Бразилія,

Молдова, Румунія, Австрія, Швейцарія, Італія, Іспанія, США, Киргизстан та

інших,  де  запроваджено  й  активно  застосовується  інститут  народної

законодавчої  ініціативи,  до  суб’єктів  цілком  природно  належить  народ.

Вважаємо цілком слушною позицію М.М. Смука, який зауважує, що «…коло

суб’єктів  законодавчого  процесу  значно  ширше,  ніж  суб’єктів  права

законодавчої ініціативи» [131, с. 56]. Розвиваючи далі свою думку науковець

зазначає, що «…у законодавчому процесі беруть участь суб’єкти, які хоча й

не мають права законодавчої ініціативи відповідно до Конституції України,

однак без  їх  попереднього схвалення або безпосередньої  участі  в  розробці
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законопроектів  із  деяких  питань  суб’єкти  права  законодавчої  ініціативи

фактично не можуть реалізувати своє право.  Це є необхідним заходом для

забезпечення  дотримання  процедури  реалізації  права  законодавчої

ініціативи,  зокрема  в  частині,  що  стосується  вимог  до  законопроекту  та

супровідних  документів,  що  подаються  до  Верховної  Ради  України»  [131,

с. 45].  Вочевидь,  законопроект  може бути внесений також суб’єктом,  який

формально не має права законодавчої ініціативи, проте у такому випадку у

парламенту  буде  відсутній  обов’язок  розглядати  такий  законопроект  на

відміну від конституційного зобов’язання розглядати проекти законодавчих

актів,  внесених  на  його  розгляд  конституційно  визначеними  суб’єктами

права законодавчої ініціативи.

Реалізація  суб’єктом  належного  йому  права  законодавчої  ініціативи

відбувається  шляхом  звернення  до  парламенту  із  проханням  розглянути

підготовлений ним законопроект.  У цьому контексті  поняття  «законодавча

ініціатива» має тлумачитися дещо ширше, тобто охоплювати собою не тільки

внесення в законодавчий орган готових законопроектів, але й пропозицій про

видання,  зміну  чи  скасування  чинних  законів.  На  цій  стадії  відбувається

лише  внесення  суб’єктом  права  законодавчої  ініціативи  розробленого  ним

законопроекту до парламенту для подальшого його розгляду та прийняття.

Поза  цією  стадією  залишається  діяльність  зазначеного  суб’єкта  з

висловлення  бажання  підготувати  такий  законопроект,  власне

законопроектної  роботи  та  ухвалення  рішення  про  необхідність  його

внесення  до  парламенту.  Така  робота  передує  реалізації  законодавчої

ініціативи  і  має  розглядатися  як  стадія  законотворчого  процесу,  що  не

підпадає  під  нормативно-правове  рулювання  на  відміну  першої  стадії

законодавчого процесу.

Ключовим  питанням  механізму  реалізації  права  законодавчої

ініціативи  є  форма  її  реалізації.  Останню  Т.О.  Тополянська  тлумачить  як

нормативно визначений спосіб або порядок оформлення, внесення, подання,

висловлення пропозицій щодо законодавчого регулювання правовідносин у
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встановленій  нормативно-правовими  актами  формі.  Під  системою  форм

реалізації  права  законодавчої  ініціативи  вона  розуміє  проект  закону  або

законопроект  (ці  терміни  є  тотожними)  та  законодавча  пропозиція  як

самостійна  форма  реалізації  права  законодавчої  ініціативи  народним

депутатом України.  Проектом закону, на її  думку, є викладений відповідно

до  вимог  нормативно-правових  актів  структурований  текст,  що  містить

сформульовані у формі правових норм зміни у законодавчому регулюванні.

Нарешті,  законодавчу  пропозицію  Т.О.  Тополянська  визначила  як

обґрунтовану  пропозицію  у  письмовій  формі  про  необхідність  прийняття

нового закону, закону про зміну чи доповнення до чинного закону. Питання

про  прийняття  рішення  про  необхідність  розробки  проекту  закону  за

наслідками  розгляду  законодавчої  пропозиції  і  доручення  на  розробку

проекту  закону  розглядається  Верховною  Радою  України  після  ухвалення

висновку головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії [147, с. 16].

Загалом,  погоджуючись із  запропонованим Т.О.  Тополянською розумінням

вищезгаданих  правових  категорій,  що  характеризуюсь  початкову  стадію

законодавчого  процесу  –  здійснення  уповноваженим  суб’єктом  права

законодавчої  ініціативи,  –  хотілося  наголосити  на  деяких  нюансах.  По-

перше,  проект  закону  передбачає  зміни  не  просто  у  законодавчому

регулюванні,  а  в  законодавчому  регулювання  певної  групи  суспільних

відносин  в  різних  сферах  життя,  починаючи  з  політичної  і  закінчуючи

духовно-культурною. По-друге, говорячи про систему форм реалізації права

законодавчої ініціативи, мова, по суті йде, не про законодавчу пропозицію, а

про  обґрунтування  необхідності  прийняття  певного  закону.  У  ньому

відбувається  актуалізація  питання  щодо  нагальної  потреби  в  унормуванні

певної сфери суспільних відносин з метою їх упорядкування, стимулювання

до розвитку та усунення наявних прогалин у законодавчому регулюванні.

Варто  зауважити,  що не  завжди у  практиці  парламентаризму суб’єкт

права  законодавчої  ініціативи  власноруч  розробляє  законопроект.  Досить

часто  останній  є  продуктом  діяльності  інших  суб’єктів  конституційно-
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правових відносин – громадян, громадських організацій,  політичних партій

тощо. Оскільки вони формально позбавлені права від свого імені вносити на

розгляд  парламенту  підготовлені  ними законопроекти,  то,  по  суті,  єдиним

виходом  з  цієї  ситуації  є  звернення  до  суб’єкта  права  законодавчої

ініціативи,  визначеного  конституцією,  з  проханням  подати  його  до

парламенту. У такому випадку орган публічної влади чи посадова особа, що

вносить  вже  від  свого  імені  законопроект  до  парламенту,  є  номінальним

суб’єктом права законодавчої ініціативи, а громадяни, громадські організації,

політичні  партії,  а  подекуди і  державні  органи (як  наприклад  президент  в

США)  тощо доцільно  вважати  фактичними суб’єктами права  законодавчої

ініціативи.  Таким чином,  ми говоримо про етап,  що передує першій стадії

законодавчого процесу, на якому відбувається підготовка законів. Останню

можна  визначити  як  вид  юридичної  діяльності,  що  здійснюється

уповноваженими  на  те  суб’єктами,  які  мають  відповідні  спеціальні  та

практичні  знання.  Головним  завданням  укладача  проекту  має  стати

перенесення  наукової  концепції  у  площину  єдиної  системи  нормативних

правил [135, с. 8].

Важливою  ознакою  першої  стадії  законодавчого  процесу  є  те,  що

кожна дія,  кожен крок суб’єкта права  законодавчої  ініціативи регулюється

спеціальним нормативно-правовим актом – регламентом парламенту (палат

парламенту,  якщо  мова  йде  про  двопалатний  законодавчий  орган),  на

відміну, скажімо, від першої стадії законотворчого процесу. Звісно, засади і

правотворчого,  і  законотворчого,  і  законодавчого процесів встановлюються

основним законом. Це те, що їх єднає і вказує на спільну правову природу,

так  би  мовити,  на  спільні  корені  цих  процесів.  Натомість,  лише

законодавчому процесові і, зокрема його стадії реалізації права законодавчої

ініціативи,  притаманна  правова  регламентація  на  рівні  спеціального

парламентського акту статутного характеру. Стадії законотворчого процесу,

що передують першій стадії законодавчого процесу, можуть унормовуватися

як на рівні конституції і законів, так і на рівні підзаконних правових актів,
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насамперед суб’єктів права законодавчої ініціатив, а також інших учасників

законотворчого процесу (громадян, громадських організацій тощо).

Деякі  науковці  в  межах  першої  стадії  законодавчого  процесу  –

реалізації  права  законодавчої  ініціативи  –  виділяють  окремий  етап

(підстадію),  а  саме  попереднє  опрацювання  законопроекту,  на  якому

відбувається вивчення законопроекту, підготовка щодо нього висновків про

доцільність  внесення  до  порядку  денного  сесії  та  визначення  подальшої

роботи  над ним,  а  також підготовка  його  до розгляду  у  першому читанні.

Більше того, в рамках цього етапу (підстадії) вони розрізняють два підетапи:

перший  –  вивчення  законопроекту,  підготовка  висновків  про  доцільність

його внесення до порядку денного сесії та визначення подальшої роботи над

ним; другий – підготовка до розгляду на засіданні парламенту [86, с. 180]. На

нашу  думку,  така  диференціація  стадії  законодавчої  ініціативи  не  має  ані

практичного, ані науково-теоретичного сенсу, оскільки, як зазначалося вище,

парламент  у  будь-якому  випадку  зобов’язаний  прийняти  до  розгляду  та

обговорити на пленарному засіданні проект закону, поданий конституційно

визначеним суб’єктом права законодавчої ініціативи. Відтак, скільки б він не

опрацьовував  законопроект,  інакше  як  спрямувати  його  на  розгляд  до

сесійної  зали,  рано  чи  пізно  включивши  до  порядку  денного,  парламент

вчинити не може.

Друга стадія законодавчого процесу, яка має назву «попередній розгляд

внесеного  уповноваженим  суб’єктом  законопроекту»,  складається  з  двох

підстадій. Більшість дослідників її називають центральною, так як саме в її

межах забезпечується безпосередня підготовка до прийняття рішення щодо

проекту нормативного акту [70].

На першій підстадії внесений суб’єктом права законодавчої ініціативи

законопроект потрапляє на стіл керівника законодавчого органу або однієї з

палат  двопалатного  парламенту.  Відбувається  попереднє  ознайомлення  із

законопроектом,  після  чого  керівник  парламенту  (палати  парламенту)

визначається  з  належністю  законопроекту  до  сфері  відання  певного
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парламентського  комітету  (комісії)  (так  званого  профільного  комітету  чи

комісії)  та  надсилає  його  туди  для  здійснення  попереднього  розгляду  та

підготовку  експертного  (фахового)  висновку  щодо  доцільності  чи  навпаки

недоцільності його прийняття парламентом.

Очевидно,  що  у  даній  ситуації  роль  керівника  парламенту  (палати

парламенту)  зводиться  суто  до  вирішення питань  організаційно-технічного

характеру.  Адже,  фактично  він  не  може  відмовити  суб’єкту  права

законодавчої  ініціативи  у  подальшому  просуванні  його  законопроекту  в

стінах парламенту або заблокувати таке просування.

Варто  наголосити  на  виключній  ролі  робочих  органів  парламенту,

якими є його комітети (комісії), у законодавчому процесі. Як колись зазначив

28-й Президент Сполучених Штатів Америки (США) Вудро Вільсон: «...не

буде помилкою стверджувати, що Конгрес на сесії  – це Конгрес на параді,

тоді  як  Конгрес  у  кімнатах  своїх  комітетів  –  це  Конгрес  за  роботою».  Як

слушно зауважує Керол Харді Вінсент: «...життя i діяльність представницької

ланки американського уряду можна побачити саме в комітетах Конгресу. Їх

можна  визначити  як  «нервові  закінчення  Конгресу  –  тi,  що  збирають

інформацію,  відбирають  альтернативи,  викристалiзовують  законодавство»

[29].  На  важливість  цієї  ланки  законодавчого  процесу  вказує  розгалужена

система комітетів у парламентах різних країн, насамперед їх нижніх палатах

(у випадку функціонування в країні двопалатного парламенту). Так, у Сеймі

Національних зборів Республіки Польща їх налічується 28 [12]; у Бундестазі

Федеративної  Республіки  Німеччини  –  21  [9];  у  палаті  представників

Конгресу  США  –  24  [10];  у  Парламенті  Японії  –  17  [11].  Вони  не  тільки

здійснюють попередній розгляд законопроекту, але й аналізують його зміст,

сферу  та  наслідки  застосування,  готують  відповідні  пропозиції  для

парламенту,  які,  по  суті,  є  нічим  іншим  як  експертним  висновком.  Це

обумовлено  тією  обставиною,  що  на  практиці,  як  правило,  до  складу

комітетів (комісій) обираються парламентарії, які мають необхідні, профільні

фахові знання у сфері, якою опікується відповідний комітет (комісія). Відтак,
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попередній  розгляд  законопроекту  в  комітеті  (комісії)  можна  вважати

своєрідною  репетицією  перед  наступним  його  розглядом  на  пленарному

засіданні  парламенту.  За  результатами  розгляду  проекту  закону  у

відповідному  (профільному)  комітеті  чи  комісії  ухвалюється  рішення  з

рекомендаціями про доцільність прийняття, доопрацювання чи відхилення.

Відтак,  основне  призначення  комітетів  (комісій)  парламенту  полягає,

так би мовити, у «фільтруванні» законопроектів. Причому, в тих країнах, де

ці робочі органи парламенту позбавлені статусу суб’єкта права законодавчої

ініціативи,  вони  до  певної  міри  відіграють  пасивну  роль:  можуть  або

схвалити  його,  спрямувавши  на  розгляд  парламенту,  або  відхилити.

Натомість,  внести  зміни,  доповнення,  відкоригувати  його  зміст  вони  не

мають права, на відміну від парламентських комітетів (комісій) тих країн, де

їх  наділено  правом  законодавчої  ініціативи.  Заради  справедливості  варто

констатувати,  що  останні,  тобто  ті,  що  відіграють  більш  активну  роль  у

законодавчому процесі, все ж таки становлять меншість.

Як правило, законопроект спрямовується до постійного комітету, тобто

комітету,  який  створений і  працює на  постійній  основі.  Проте,  інколи для

попереднього  розгляду  певного  проекту  закону  парламент  може  ухвалити

рішення про  створення  окремого  тимчасового  комітету  чи  комісії,  єдиною

метою  функціонування  якого  (якої)  буде  обговорення  лише  цього

законопроекту.

Позиція  парламентського  комітету  (комісії)  має  суттєвий  вплив  на

подальшу долю законопроекту. У деяких випадках його (її) висновки можуть

мати вирішальне значення для парламентаріїв  у процесі  голосування щодо

нього на пленарному засіданні. Попередній розгляд законопроекту комітетом

(комісією), по суті,  є  першим кроком на шляху легітимації  проекту закону

парламентом,  його  офіційного  визнання  і  підтримки,  надання  йому

юридичної  сили.  До  позитивних  рис  цієї  стадії  можна  віднести  те,  що

відбувається  колегіальне  обговорення  внесеного  законопроекту,  під  час

якого висловлюються різні, інколи діаметрально протилежні, думки стосовно
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його  основних  положень  на  відміну  від  одноосібного  розгляду

законопроекту, наприклад керівником парламенту. З іншого боку, в умовах

відсутності консенсусу серед членів парламентського комітету (комісії) щодо

положень законопроекту, може виникнути ситуація, пов’язана із затримкою у

його  просуванні  до  наступної  стадії  законодавчого  процесу.  Особливо

актуальною така  проблематика  є  для  країн  з  двопалатними парламентами,

коли  в  нижній  і  верхній  палатах  більшість  мають  різні  політичні  партії  з

відмінними  поглядами  на  цінність  законопроекту  та  його  подальшу долю.

Так,  у  Палаті  представників  Конгресу  США  може  створюватися

конференційний  комітет  як  особливий  варіант  об’єднаного  комітету.  До

складу останніх входять члени обох палат Конгресу; ці комітети, як правило,

призначено для вивчення різноманітних питань або виконання внутрішньої

парламентської  роботи.  Конференційний  комітет  скликається  у  кожному

конкретному випадку для подолання розбіжностей у версіях законопроектів,

які було ухвалено Сенатом та Палатою представників. За регламентом обох

палат, кожен комiтет має абсолютне право отримувати на розгляд усi поданi

законопроекти,  що  перебувають  у  межах  його  юрисдикцiї.  Бiльше  того,

кожен комiтет практично сам визначає подальшу долю цих законопроектiв на

власний розсуд. Палати майже нiколи не вимагають вiд комiтетiв звiту про

проекти,  поданi  їм  на  розгляд.  Комiтети  можуть  (що  й  вiдбувається  у

бiльшостi випадкiв) просто iгнорувати законопроект, таким чином поклавши

край обговоренню даного питання. З iншого боку, звiльнити комiтет Палати

представникiв вiд розгляду якогось законопроекту дуже складно; для цього

необхiдно  зiбрати  пiдписи 218 членiв  Палати.  Намагання  зробити  це

зустрiчалися нечасто, а вдалi спроби можна перелiчити на пальцях. Усунення

сенатських комiтетiв вiд розгляду в принципi можливе, але справа до цього

майже нiколи не доходила.

Наступну, третю стадію законодавчого процесу напевно можна вважати

визначальною, яка відіграє ключову роль у долі законопроекту.  На ній,  по

суті,  відбувається  його  легитімізація  та  юридизація,  тобто  перетворення
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законопроекту  у  повноцінний  нормативно-правовий  акт  вищої  юридичної

сили  –  закон.  Тут  варто  зауважити,  легітимізація  законопроекту  й

перетворення  його  у  повноцінний  закон  у  різних  країнах  має  свої

особливості.  Так,  в  одних  країнах,  наприклад  США,  проект  білля  (тобто

закону) трансформується у повноцінній білль не після голосування у палатах

Конгресу,  а  лише  після  підписання  його  Президентом  США.  Натомість,  в

інших  країнах,  зокрема  й  Україні,  законопроект  набуває  статусу  закону

одразу після позитивного голосування у Верховній Раді України.

Зазначену  стадію  законодавчого  процесу  умовно  поділити  на  три

підстадії (етапи).

На першому етапі відбувається розгляд законопроекту на пленарному

засіданні парламенту. Насамперед, парламентарі визначаються з включенням

питання щодо законопроекту до порядку денного. Після цього розгортається

обговорення  законопроекту,  дебати  щодо  його  окремих  положень,

висловлення пропозицій і побажань щодо внесення до його змісту змін або

доповнень тощо. 

Обговорення  законопроекту  на  пленарних  засіданнях  парламенту

(палат  парламенту)  прийнято  називати  читаннями.  За  загальним  правилом

(яке  випливає  з  найбільш  поширеної  у  світі  практики)  проект  закону  має

пройти три читання. Зазначений термін можна вважати правовою категорію,

яка  прийшла  до  нас  з  минулого,  коли  текст  кожного  законопроекту

обов’язково зачитувався вголос, будь-яка фраза чи уривок ставав предметом

палкої  дискусії  парламентарів.  Оскільки  парламент  за  своїм  характером

вважається  інституцією  достатньо  консервативною,  то  згаданий  термін

прижився й активно використовується у законодавстві, що регулює статус і

діяльність сучасних парламентів багатьох країн світу. Насамперед, мова йде

про  регламенти  парламенту  (палат  парламенту).  Кожне  читання

завершується  голосуванням  і  ухваленням  певного  рішення.  Тут  варто

зауважити,  що  таке  рішення  матиме  процесуальний  характер,  оскільки
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ухвалюється  в  рамках  законодавчого  процесу  та  визначає  подальше

просування законопроекту наступними стадіями.

Сенс першого читання законопроекту полягає у тому, щоб вирішити, чи

потрібен  взагалі  такий  закон.  Парламентарі,  як  правило,  заслуховують

доповідь  ініціатора  законопроекту  і  повинні  визначитися  в  тому,  чи  існує

стосовно предмету законопроекту прогалина у законодавстві, чи має наявне

законодавче  регулювання  цього  предмету  якісь  дефекти,  які  спричиняють

негативні  наслідки.  крім  того,  необхідно  оцінити  основну  ідею  або,  ще

краще, концепцію законопроекту: чи вирішить майбутній закон і наскільки

вдало наявну проблему [34, с. 3]. За результатами розгляду проекту закону у

першому  читанні  парламент  може  проголосувати  й  ухвалити,  як  правило,

одне з наступних рішень: попередньо схвалити законопроект; відправити на

повторне  перше  читання;  відхилити  законопроект.  У  першому  випадку

проект  закону  береться  за  основу  та  спрямовується  до  відповідного

(профільного) комітету чи комісії для доопрацювання з метою підготовки до

другого  читання.  У цьому полягає  унікальність  даної  стадії  законодавчого

процесу  та  найбільш  яскраво  виявляється  її  безпосередній  зв'язок  з

передньою  стадією.  Адже,  по  суті,  законодавець,  ухвалюючи  зазначене

рішення, повертається до попередньої стадії законодавчого процесу, тобто до

повторного  розгляду  взятого  за  основу  законопроекту  у  відповідному

(профільному) комітеті чи комісії. У другому випадку відбуваються ті самі

дії,  що й у першому, за винятком того,  що проект закону так і  не набуває

статусу  прийнятого  за  основу.  Нарешті,  третій  варіант  рішення  означає

абсолютне  несприйняття  концепції  запропонованого  суб’єктом  права

законодавчої  ініціативи  законопроекту  та  передбачає  його  остаточне

відхилення  без  можливості  повторного  внесення  до  парламенту  під  тією

самою  назвою  (до  речі,  до  ухвалення  рішення  за  результатами  першого

читання, ініціатор законопроекту має можливість його відкликати).

Друге  читання  передбачає  обговорення  законопроекту  по  суті,

включаючи  будь-які  його  деталі.  Воно  відбувається  у  формі  доповіді
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комітету  (комісії),  що  працював  над  проектом  [34,  с.  3-4].  Поправки  до

законопроекту  подаються  депутатами  у  письмовій  формі  заздалегідь.  У

деяких  країнах,  зокрема  й  Україні,  допускається  усна  форма  внесення

поправок, тобто з голосу, під час обговорення законопроекту. Після такого

обговорення  відбувається  голосування,  результатом  якого  може  стати

ухвалення  парламентом  рішення  щодо  його  відхилення,  наслідком  чого  є

припинення  будь-якої  роботи  над  ним,  або  внесення  поправок  до  тексту

законопроекту та підготовка його до третього читання.

Нарешті,  під  час  третього  і  останнього  читання  відбувається

обговорення  законопроекту,  так  би  мовити,  у  завершеному,  цілісному

вигляді.  Внесення  жодних  поправок,  крім  редакційних,  як  правило,  не

допускається.  Парламент  на  цьому  етапі  може  як  схвалити  його,  так  і

відхилити. Якщо за результатами голосування за законопроект у цілому він

більшістю, визначеною конституцією та регламентом законодавчого органу,

голосів парламентарів буде підтриманий, то у такому випадку проект закону

вважатиметься  остаточно  прийнятим.  Натомість,  у  разі  відсутності

голосування  за  законопроект  у  цілому,  останній  може,  умовно  кажучи,

«перейти у спадок» наступному складу парламенту. Так, відповідно до ч. 2

ст. 106  Регламенту  Верховної  Ради  України  «прийняті  Верховною  Радою

попереднього скликання в першому чи наступних читаннях законопроекти,

але  не  прийняті  в  цілому,  готуються  і  розглядаються  Верховною  Радою

нового  скликання  за  процедурою  підготовки  до  другого  читання,

встановленою цим Регламентом» [105].

Варто  зауважити,  що у  деяких  країнах  (Україна,  Швеція,  Іспанія)  як

виняток допускається обговорення законопроекту лише в одному читанні.

Також, на третій підстадії відбувається підписання прийнятого закону

головою  парламенту.  У  такий  спосіб  він,  по  суті,  офіційно  засвідчує

відповідність прийнятого парламентом тексту закону тій його редакції,  яка

надійшла йому на підпис та згодом буде спрямована для промульгації главі

держави.  На  цій  стадії  керівник  законодавчого  органу  виконує  скоріше
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технічні  функції  редактора  (у  меншій  мірі)  та  нотаріуса  (у  більшій  мірі).

Очевидно,  що  перевірку  на  тотожність  текстів  закону  здійснює  не  він

особисто  (це  було  б  недоречно,  враховуючи  його  високий  конституційно-

правовий  статус  та  місце  у  системі  вищих  органів  державної  влади),  а

допоміжний  апарат,  який  функціонує  при  ньому.  Проте,  саме  керівник

парламенту, ставлячи свій підпис під текстом закону, що спрямовується до

офісу глави держави, несе повну юридичну й політичну відповідальність за

достовірність наданих останньому документів, насамперед тексту закону. У

деяких випадках члени парламенту (палати парламенту) мають можливість

тимчасово  заблокувати  процес  підписання  головою  парламенту  (палати

парламенту) прийнятого закону, посилаючись на його невідповідність тексту,

проголосованому під час розгляду у сесійній залі, або його фальсифікацію.

Світовій конституційно-правовій практиці відомі  випадки, коли глава

держави,  члени  парламенту  (палати  парламенту),  інші  суб’єкти  влади

ставили під  сумнів  ідентичність  тексту законодавчого  акту,  прийнятого на

пленарному засіданні  тому варіанту,  який  надійшов  на  підпис  керівникові

парламенту або вже підписаний ним. Це ставало підставою для відмови глави

держави  підписувати  такий  закон  або  скасування  чинного  закону  через

застосування інших юридичних механізмів, наприклад, процедури перевірки

«підробки»  на  відповідність  конституції.  Так,  відповідно  до  ч.  3  ст.  130

Регламенту  Верховної  Ради  України:  «у  разі  виявлення  порушень

законодавчої  процедури,  передбаченої  цим  Регламентом,  наслідком  чого

може бути скасування  результатів  голосування,  а  також у разі  подання  на

підпис Голові Верховної Ради України тексту закону, не ідентичного тексту

законопроекту,  прийнятого  Верховною  Радою,  народний  депутат  у

дводенний  строк  може  письмово  звернутися  до  Голови  Верховної  Ради

України з обґрунтованою пропозицією про внесення уточнень до прийнятого

закону. У цьому разі Голова Верховної Ради України не підписує закон без

розгляду  зазначених  пропозицій  Верховною  Радою  у  порядку,

передбаченому  цим  Регламентом»  [105].  Крім  того,  народний  депутат
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України має можливість призупинити процес підписання Головою Верховної

Ради  України  прийнятого  закону  шляхом  внесення  на  розгляд  парламенту

проекту постанови про скасування раніше ухваленого закону, обґрунтовуючи

такі  свої  дії,  зокрема  й  намаганням  не  допустити  підписання  головою

Верховної Ради України «сфальсифікованого» тексту закону.

Після  візування  (саме  такий  термін  вважаємо  більш  коректним,

оскільки  підписання  вказує  на  остаточність  певного  процесу,  у  даному

випадку  законодавчого)  прийнятого  парламентом  законопроекту  керівник

парламенту (палати парламенту) надсилає його на підпис главі  держави. У

такий  спосіб  розпочинається  наступна,  завершальна  стадія  законодавчого

процесу  –  набуття  законом чинності.  По  суті,  кінцевою метою будь-якого

законодавчого процесу є не стільки прийняття закону, скільки набуття ним

чинності  та  введення  в  дію  його  положень  з  метою  якнайшвидшого

врегулювання певного кола суспільних відносин.

Участь  глави  держави  на  фінальному  етапі  законодавчого  процесу  є

загальновизнаною  практикою,  тобто  такою,  що  застосується  у  переважній

більшості  країн  світу.  Вона  стала  свого  роду  класикою  діяльності  двох

найвищих державних органів  –  парламенту й  глави держави –  у напрямку

нормативного  впорядкування  взаємовідносин  у  всіх  сферах  у  трикутнику

«особа-суспільство-держава».

Промульгація закону главою держави також розглядається крізь призму

системи стримувань і противаг. Особливо такий підхід видається актуальним

для тих держав, де глава держави позбавлений можливості бути номінальним

суб’єктом  права  законодавчої  ініціативи.  На  теперішній  час  такі  держави

становлять більшість. Вочевидь, саме право підписати закон або застосувати

до нього вето дає главі держави можливість бодай у такий спосіб вплинути

на  процес  створення  парламентом  закону  та  набуття  ним  чинності.  Адже

зазначене  право  глави  держави  є  додатковим  застережним  механізмом  на

шляху прийняття законодавчим органом явно популістських або лобістських
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рішень чи рішень, що можуть зашкодити державі, насамперед в соціальній та

економічній сферах.

На цій стадії законодавчого процесу відбувається не тільки (у деяких

випадках  можливо  і  не  стільки)  підписання  главою  держави  прийнятого

парламентом закону, а й запускається механізм додаткової перевірки щойно

прийнятого  акту  вищої  юридичної  сили  на  предмет  його  відповідності

конституції,  уявленню глави  держави  про  предмет  правового  регулювання

закону та необхідності його прийняття, непорушенню прав і свобод людини

тощо.

Дана  стадія  законодавчого  процесу  умовно  складається  з  двох

підстадій.  Часто  цю  стадію  законодавчого  процесу  називають

промульгація [86, с. 179; 63, с. 15], що, з нашої точки зору, дещо звужує зміст

явищ,  які  відбуваються  на  цій  стадії.  Після  надходження  прийнятого

парламентом  законопроекту  до  глави  держави  активується  перша  його

підстадія.  Монарх  або  президент  (в  залежності  від  форми  державного

правління)  у такому випадку має дві  моделі  поведінки:  а) підписати закон,

таким чином погодившись з рішенням парламенту; б) відмовитись від його

підписання,  застосувавши  стосовно  нього  право  вето.  У  деяких  наукових

джерелах  підписання  главою держави  називається  санкціонуванням  [27,  с.

19].  Тут  варто  зауважити,  що  інколи  підписання  главою  держави  закону

також  ототожнюють  з  контрасигнацією.  Так,  у  ст. 82  Основного  закону

Федеративної  Республіки  Німеччини  зазначається:  «Закони,  які  набули

чинності на підставі приписів даного Основного закону, після контрасигнації

оформлюються  Федеральним  президентом  та  публікуються  в

«Bundesgesetzblatt»  («Федеральний  вісник  законів»)  [80].  Такий  підхід,

зокрема  німецького  законодавця,  вважаємо  дещо  некоректним.  Адже

механізм  контрасигнації  є  відображенням  взаємовідносин  глави  держави  з

урядом, а не парламентом, і стосується підзаконних актів.

Підписання главою держави закону, як правило, є свідченням того, що

під  час  його  підготовки  та  прийняття  парламент  активно  й  ефективно
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взаємодіяв  з  главою  держави.  У  зв’язку  цим  вважаємо  цілком  слушними

висновки О.М. Мудрої, яка зазначає, що прийняття якісного закону вимагає

взаємодії  і  співробітництва  усіх  учасників  законодавчого  процесу.  Адже,

конфронтація  між ними призводить до гальмування останнього,  прийняття

таких законодавчих актів,  які  набравши чинності,  одразу потребують змін.

Тому  слід  ввести  в  дію принцип  стримувань  і  противаг,  узгодити  дії  всіх

гілок  влади,  передбачити  правила  їх  взаємодії  [76,  с.  11].  Крім  того,

юридичне значення  підписання закону полягає  не  тільки в тому,  що глава

держави дає згоду на закон, але і в тому, що закон прийнятий відповідно до

встановленої процедури [63, с. 15].

Натомість,  свою  незгоду  з  прийнятим  парламентом  законом  глава

держави  може  показово  висловити  через  інститут  вето.  Наслідки

застосування останнього у залежності від різновиду вето можуть бути різні.

У  разі  застосування  абсолютного  вето,  яке  номінально  існує  в  Великої

Британії, Бельгії, Люксембурзі, Індії та низці інших країн — воно виступає

фактичним кінцем для перспектив законопроекту. Однак, на практиці глави

цих держав фактично ним не користуються внаслідок дії  певних обставин,

які  історично  виникли  у  взаєминах  між  ними  на  підставі  укладених

конституційних угод.

Застосовуючи  відкладальне  (суспензивне,  відносне  вето)  до  закону

глава держави спрямовує його назад до законодавчого органу для повторного

розгляду.  Таким чином,  він  повертає  законодавчий  процес  до  попередньої

стадії  (більш  детально  питання  вето  глави  держави  буде  розглядатися  у

наступних підрозділах даного дисертаційного дослідження).

Варто наголосити на тому, що особливість зазначеної підстадії полягає

у специфіці застосування права вето. Адже, не завжди президент чи монарх

не  погоджуються  з  рішенням  законодавчого  органу  і  відхиляють  закон.  У

деяких  випадках  ця  стадія  взагалі  може  існувати  лише  на  папері.  Так,  у

Великій  Британії,  не  зважаючи на  номінальне володіння монархом правом

вето  щодо  прийнятих  британським  парламентом  законів,  на  практиці,
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внаслідок укладання між ними конституційної (а по суті джентельменської)

угоди,  монарх  вже  упродовж  понад  трьохсот  років  цілком  добровільно

відмовився від його застосування. На цій стадії повноваження глави держави,

як бачимо, відзначаються досить високим ступенем дискреції.

Унікальність  цієї  підстадії  полягає  у  її  різновекторних  юридичних

наслідках.  У  разі  підписання  главою держави  закону  відбувається  перехід

законодавчого процесу на наступну підстадію – офіційне оприлюднення, що

фактично означає фіналізацію законодавчого процесу. Натомість, ветування

главою  держави  закону  означає  повернення  законодавчого  процесу  на

попередню стадію – легітимізацію законопроекту.

У результаті обговорення ветованого закону парламент може ухвалити

два  рішення:  або  погодитися  із  пропозиціями  глави  держави,  наприклад,

внісши  до  його  тексту  відповідні  зміни  і  доповнення,  або  спробувати

подолати  вето.  Внаслідок  першого  закон  повторно  проходить  усі  стадії

законодавчого  процесу,  починаючи  з  дебатів  у  сесійній  залі.  У  другому

випадку настає наступна підстадія останнього стадії законодавчого процесу.

Після  підписання  главою  держави  закону  відбувається  його

оприлюднення  (опублікування).  Останнє  можна  визначити  як  нормативно

визначений  порядок  та  спосіб  доведення  до  відома  «користувачів»  тексту

закону [63, с. 15]. Це вкрай важлива підстадія законодавчого процесу. Саме

на  цій  підстадії  у  повній  мірі  реалізуються  такі  принципи  законодавчого

процесу  як  гласність  та  відкритість.  Закон,  як  нормативно-правовий  акт

вищої  юридичної  сили,  у  більшій або меншій мірі  зачіпає  права  і  свободи

людини,  насамперед  ті,  що  мають  основоположний  характер.  Будь-який

закон вносить певні зміни у правове становище, як правило, невизначеного

кола  людей,  а  де-факто  -  кожного,  тобто  усіх  або  переважної  більшості

громадян  країни,  іноземців  та  осіб  без  громадянства,  що  перебувають  на

території  даної  країни.  Відтак,  кожна  особа,  вочевидь,  повинна  мати

можливість дізнатися про зміни у своєму статусі найбільш доступним для неї

способом,  тобто  за  допомогою  засобів  масової  інформації,  насамперед
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друкованих.  Саме в цьому полягає  зміст однієї  з  важливих конституційно-

правових гарантій сучасної цивілізованої демократичної правової держави –

знати  свої  права  і  обов’язки.  Це  один  з  критеріїв,  за  яким  визначають

цивілізованість  держави  та  її  відкритість  перед  людиною.  Закріплення

вимоги оприлюднення законів найчастіше відбувається на конституційному

рівні. Так, в одних країнах конституція хоча й не містить прямої вказівки на

необхідність,  але опосередковано передбачає таку необхідність.  Так,  у ч.  5

ст.  464 Конституції  Французької  Республіки  зазначається,  що  органічні

закони можуть бути оприлюднені тільки після оголошення Конституційною

Радою  про  їх  відповідність  Конституції  [56,  с. 56].  Натомість,  ст.  82

Основного  закону  Федеративної  Республіки  Німеччини  проголошує

наступне:  «Закони,  які  набули  чинності  на  підставі  приписів  даного

Основного  закону,  після  контрасигнації  оформлюються  Федеральним

президентом  та  публікуються  в  «Bundesgesetzblatt»  («Федеральний  вісник

законів»).  Правові  постанови  підписуються  органами,  які  їх  видали,

оформлюються  та,  якщо  інше  не  встановлене  законом,  публікуються  в

«Bundesgesetzblatt». 

У кожному законі та в кожній правовій постанові має бути вказана дата

набрання ними чинності.  За відсутності такої вказівки закони та постанови

набирають  чинності  на  чотирнадцятий  день  після  виходу  відповідного

номеру «Bundesgesetzblatt» [80, с. 102]. Схожу за змістом норму містить й ч.

3 ст. 73 Конституції Італійської Республіки, у якій зазначається, що закони

опубліковуються  невідкладно  після  їх  промульгації  і  вступають  в  силу  на

п’ятнадцятий  день  після  опублікування,  якщо інше  не  передбачено  самим

законом [48, с . 144].

Варто зауважити, що крім доведення до відома людей положень нового

закону, оприлюднення виконує ще одну важливу функцію: саме до моменту

офіційної  публікації  закону  прив’язано,  як  правило,  момент  набуття  ним

чинності.  По  суті,  публікація  закону  в  офіційному друкованому  виданні  є

відправною точкою у процесі його остаточної юридизації.
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Таким  чином,  офіційне  оприлюднення   прийнятого  парламентом  і

підписаного главою держави закону та набуття ним чинності є завершальною

фазою  сучасного  законодавчого  процесу.  Надалі  розпочинається  робота  з

впровадження  положень  остаточно  юридизованого  закону  у  повсякденне

життя  як  окремої  людини,  так  суспільства  та  держави  загалом,  тобто

активується  ще  один  різновид  юридичного  процесу  –  правозастосовчий

процес.

Варто  звернути  увагу  на  ще  одну  цікаву  особливість  перебігу

законодавчого  процесу  в  різних  країнах.  В  одних  країнах  підтриманий

парламентом  проект  закону  набуває  статусу  власне  закону  одразу  після

відповідного  голосування  у  парламенті,  як  це  має  місце  в  України,  і  на

підпис Президентові  України він надходить вже саме у такому офіційному

статусі – закону, що не набув чинності. Натомість, практика законотворення,

наприклад  Сполучених  Штатів  Америки,  засвідчує,  що  законопроект

перетворюється на юридично значимий нормативно-правовий акт лише після

його підписання главою держави.

Висновки до розділу 1

Підсумовуючи  дослідження  конституційно-правових  аспектів

законодавчого  процесу  та  практики  його  реалізації  у  світі,  ми  дійшли

наступних висновків:

1. Наразі законодавчий процес відображає головні аспекти діяльності

законодавчого органу та спрямований на досягнення кінцевого результату –

прийняття закону, за допомогою якого мають бути унормовані певні сфери

суспільного життя.

2. Участь  громадськості  у  створенні  закону можлива лише в  рамках

законотворчого  процесу  і  фактично  знаходиться  за  межею  формальної

визначеності з боку держави.

3. Основу законотворчого процесу складає законодавчий процес.
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4. В  Україні,  так  само  як  і  в  багатьох  зарубіжних  країнах,  одним  з

суб’єктів законодавчого процесу за певних обставин може виступати народ.

На  практиці  лише  в  небагатьох  країнах  функціонує  реальний  механізм

позапарламентського  прийняття  законів,  тобто  шляхом  проведення

загальнонаціонального референдуму (плебісциту).

3. У залежності від тривалості його окремих стадій та процесу загалом,

а  також  послідовності  стадій  законодавчого  процесу,  останній  можна

класифікувати наступним чином:

- звичайний (класичний),  коли законопроект  проходить усі  стадії  за

встановленою  (звичайною)  процедурою,  без  застосування  главою  держави

права вето;

- усічений,  коли  проект  закону  проходить  певну  стадію  в  дещо

усіченому вигляді, тобто за скороченою процедурою;

- повторний  (бланкетний),  коли  глава  держави  застосовує  до

прийнятого  парламентом  закону  право  вето  та  спрямовує  його  знову  до

парламенту для повторного розгляду.

4. Законодавчий  процес  за  структурою  є  складним і  багаторівневим

явищем.  На  кожному  такому  рівні  відбуваються  дії,  які  є  логічним

продовженням  роботи  суб’єктів  на  попередньому  етапі  законодавчого

процесу. Раціональним можна визнати підхід, відповідно до якого увага має

фокусуватися на основних (ключових) стадіях законодавчого процесу, а вже

в рамках останніх доречно виокремлювати додаткові (технічні) стадії.

5. Логічним  продовженням  законодавчого  процесу  варто  визнати

правозастосовчий  (імплементаційний)  процес.  Останній  характеризує

порядок  (механізм)  застосування  закону  правозастосовними  органами

держави,  громадянами  та  іншими  суб’єктами  конституційно-правових

відносин.

6. Варто  наголосити  на  тому,  що  особливістю  підстадії  ветування

главою  держави  прийнятого  парламентом  закону  є  те,  що  вона  має
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факультативний, тобто необов’язковий характер, а тому  не завжди присутня

у законодавчому процесі.
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РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ У ЗАКОНОДАВЧОМУ

ПРОЦЕСІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

2.1. Система суб’єктів права законодавчої ініціативи

Законодавчий  процес,  як  зазначалося  у  попередніх  розділах  даного

дисертаційного  дослідження,  є  частиною  більш  широкого  поняття,  а  саме

законотворчого процесу. Останній не можливо уявити без його учасників або

суб’єктів.  Так,  О.В. Богачова,  говорячи  про  суб’єктів  законотворчого

процесу,  має  на  увазі  орган  державної  влади,  посадову  особу  або  іншу

фізичну чи  юридичну особу,  що має  певні  права  та/або  обов’язки  в  сфері

прогнозування,  планування  законотворчої  діяльності,  розробки,  розгляду,

прийняття  та  набуття  законами  чинності  через  їх  підписання  та

оприлюднення, а також оцінки їх ефективності [5, с. 80].

Однією з ключових стадій сучасного законодавчого процесу, на нашу

думку, виступає стадія законодавчої ініціативи. Чому саме вона? Відповідь

на  це  питання  є  очевидною  й  лежить  на  поверхні.  Саме  на  цій  стадії

визначаються  основні  параметри  майбутнього  закону,  які  хоче  побачити

ініціатор  у  кінцевому  його  варіанті,  що  буде  прийнятий  парламентом,

зокрема  обґрунтування  необхідності  його  прийняття,  коло  суспільних

відносин,  на  які  будуть  поширюватися  норми  закону,  його  структуру  та,

врешті-решт,  його  ідеологічно-концептуальну  складову.  Як  правило,  ці

компоненти  залишаються  незмінними  протягом  всіх  стадій  законодавчого

процесу. І це не є чимось незвичайним, оскільки в іншому випадку суб’єкт

права  законодавчої  ініціативи  може  не  тільки  втратити  інтерес  до

запропонованого  ним  проекту  закону,  але  й  відкликати  його  або  в  разі

неможливості відкликання наполягати на його неприйнятті.

Виходячи  з  вищевикладеного,  насамперед  необхідно  визначитися  зі

змістом такої правової категорії як «суб’єкт права законодавчої ініціативи».
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Деякі  науковці  взагалі  обійшли  увагою  це  питання,  обмежившись  лише

з’ясуванням  змісту  таких  дефініцій  як  «законодавча  ініціатива»  і  «право

законодавчої  ініціативи»  [17,  с.  54-55].  Інші  під  суб’єктом  законодавчої

ініціативи  розуміють  чітко  визначених  законодавством  осіб,  наділених

правоздатністю  вносити  до  законодавчого  органу  документи  законодавчої

ініціативи [77, с.  13]. Ю.М. Перерва,  не наводячи формального визначення

поняття  «суб’єкт  права  законодавчої  ініціативи»,  називає  їх  «суб’єктами

законодавчої ініціативи» та поділяє на два види: суб’єкт права законодавчої

ініціативи  та  зобов’язаний  суб’єкт  [86,  с. 179].  Такий  підхід  науковця

викликає як мінімум одне зауваження. З нашої точки зору, у даному випадку

мова якраз йде про законодавчу ініціативу як суб’єктивне право, тобто про

можливість  певного  суб’єкта  бути  носієм  права  здійснювати  діяльність,

пов’язану  з  внесенням  від  свого  імені  на  розгляд  парламенту  проекту

законодавчого  акту.  Тому,  маємо  говорити  саме  про  суб’єкт  права

законодавчої ініціативи як ключового учасника законодавчого процесу. Тим

паче,  що  сама  Ю.М.  Перерва  чітко  розмежовує  поняття  «законодавча

ініціатива» та «право законодавчої ініціативи».

Враховуючи  вищезазначене,  найбільш  точним  і  коректним  вважаємо

наступне  визначення  суб’єкту  права  законодавчої  ініціативи:  це  орган

публічної  влади  (його  посадова  особа),  який  наділений  конституційним

правом вносити від свого імені на розгляд парламенту проекти законодавчих

актів  з  подальшим  обов’язковим  їх  розглядом  в  рамках  законодавчого

процесу.

Проте, у науковій літературі більш жвава дискусія все ж таки точиться

не  навколо  питання  стосовно  з’ясування  змісту  дефініції  «суб’єкт  права

законодавчої  ініціативи»  (через  відсутність  суттєвих  розбіжностей  серед

науковців  у  власних  поглядах  на  неї),  а  щодо  визначення  кола  таких

суб’єктів. І це не виглядає чимось незвичайним, оскільки від суб’єкта права

законодавчої  ініціативи,  як  зазначалося  вище,  насамперед  залежить

концепція майбутнього закону та його найбільш істотні риси.
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На  визначення  кола  суб’єктів  у  тій  або  іншій  країні  впливає  низка

факторів.  Виходячи  з  доктрини  народного  представництва,  яка,  зокрема,

передбачає  організацію  державного  апарату  на  принципі  поділу  влади  на

законодавчу, виконавчу і судову, цілком природним видається залучення до

процесу створення закону представників перших двох гілок державної влади.

Законодавець  приймає  закон,  виконавча  влада  зобов’язана  його  втілити  у

життя,  тобто  виконати  його  приписи.  Таким  чином,  обидві  згадані  гілки

державної  влади  зацікавлені  взяти  безпосередню,  активну  участь  у

законодавчому  процесі,  зокрема  на  його  першій  стадії.  Тому  серед  як

вітчизняних,  так  і  зарубіжних  науковців  не  існує  спору  навколо

парламентаріїв і уряду як суб’єктів права законодавчої ініціативи. У зв’язку з

цим,  у  деяких  країнах  від  того,  хто  саме  –  депутати  чи  уряд  –  вносить

законопроект  залежить  його  кваліфікація.  Так,  у  Франції  уряд  вносить  до

парламенту  законопроекти,  а  депутати  Національних  зборів  законодавчі

пропозиції.  До  речі,  аналогічну  кваліфікацію  форм  реалізації  права

законодавчої  ініціативи  залежно  від  носія  цього  права  обґрунтовано  й

вітчизняними науковцями [147, с. 16].

Натомість, у питанні щодо можливості інших носіїв державно-владних

повноважень  бути  суб’єктами  права  законодавчої  ініціативи  такої

одностайності немає. При цьому варто зазначити, що навіть форма держави у

даному випадку не є  визначальним фактором,  який впливає  на визначення

кола суб’єктів законодавчої ініціативи у певній країні.

Деякі  науковці  розглядають  одним  із  суб’єктів,  який  ініціює

законодавчий  процес,  депутатський корпус,  тобто  сукупність  усіх  обраних

парламентаріїв,  які  виступають як єдине ціле [86, с.  32]. З таким підходом

важко погодитися, оскільки насправді, у повсякденній діяльності парламенту

депутатський  корпус  вкрай  рідко  може  виступити  як  єдине  ціле  з  низки

причин об’єктивного і суб’єктивного характеру. Тим паче, важко уявити собі

ситуацію,  коли  депутатський  корпус,  тобто  всі  обрані  парламентарії

незалежно  від  їхніх  політичних  уподобань  і  партійно-фракційної
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приналежності,  перетворяться  на суб’єкта права законодавчої  ініціативи та

внесуть  від  свого  імені  на  розгляд  парламенту,  а  по  факту  самим  собі,

законопроект.  В  окремих країнах  світу  ініціювання  законопроекту  вимагає

підтримки  з  боку  декількох  парламентаріїв,  зокрема  у  Люксембурзі

щонайменше  п’яти,  у  Бельгії  та  Лівані  шести,  у  Лівії  та  Норвегії

десяти [83, с. 244].  Це  так  зване  колективне

внесення законопроектів [157, с. 169].

Однак, у світі існують країни, де можливість індивідуального внесення

членами  парламенту  власних  законопроектів  взагалі  не  передбачена.  Для

того, аби скористатися правом законодавчої ініціативи, члени парламенту в

цих країнах мають об’єднатися.  Так,  у Федеративній Республіці  Німеччині

для внесення законопроекту до нижньої палати парламенту – Бундестагу –

необхідно зібрати щонайменше 15 підписів депутатів, тобто такої ж кількості

членів  парламенту,  яка  дорівнює  кворуму  для  створення  парламентської

групи.  На практиці  маємо ситуацію,  коли,  по суті,  достатньо лише одного

підпису  керівника  відповідної  депутатської  групи.  В  австрійській

Національній раді з цією метою необхідно зібрати 8 підписів, у Ефіопії – 10,

а  в  Ірані  –  15.  В іспанських  кортесах  законопроект  повинен  бути

підписаний 50-ма  депутатами,  у  Японії  –  20-ма  депутатами  в  палаті

представників та 10-ма– у палаті радників.

Натомість,  інші  дослідники  вважають  за  необхідне  надати  право

законодавчої  ініціативи  парламентським  комітетам  [90,  с.  15].  Варто

зауважити, що у світі дійсно існує практика надання цим робочим органам

парламенту  можливості  бути  суб’єктами  права  законодавчої  ініціативи.

Зокрема,  саме  такий  підхід  реалізовано  у  Аргентині,  Бразилії,  США  і  на

Філіппінах, а також в Австрії, Люксембурзі, Ісландії та Японії. З нашої точки

зору,  надання  парламентським  комітетам  (комісіям)  права  законодавчої

ініціативи  навряд  чи  зможе  суттєво  вплинути  на  законодавчий  процес

загалом. Комітет має можливість внести законопроект через свого члена або

певної кількості своїх членів у порядку реалізації  ними права законодавчої
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ініціативи. За великим рахунком не має принципової різниці, хто саме внесе

законопроект  –  комітет  чи  окремий парламентарій-член  комітету  чи  група

парламентаріїв-членів  комітету.  Надання  парламентським  комітетам

(комісіям) права від свого імені вносити на розгляд парламенту законопроект

в  порядку  законодавчої  ініціативи  має  сенс  лише  в  тому  випадку,  якщо

подальший  його  розгляд  одразу  відбуватиметься  безпосередньо  в  сесійній

залі,  тобто  буде  пропущена  стадія  попереднього  розгляду  проекту  закону

відповідним  (профільним)  парламентським  комітетом  (комісією),  що

видається  цілком  логічним  кроком.  Така  раціоналізація  законодавчого

процесу може дещо скоротити шлях законопроекту у парламенті та сприяти

перспективі його більш швидшого перетворення на повноцінний закон.

Останнім часом у вітчизняному науковому середовищі дедалі більшою

популярністю  користується  ідея  надання  права  законодавчої  ініціативи

народу.  Так,  вона  знайшла  свою  підтримку  й  обґрунтування  у  наукових

працях  А.Л. Крутько,  М.М.  Смука,  І.Ю.  Средницької,  О.О.  Галуса,

О.В. Щербанюк, Є.Ф. Глухачова та деяких інших дослідників.

У  чому  ж  вона  полягає?  Насамперед,  хочемо  зауважити,  що  ідея

залучити  максимальну  кількість  громадськості,  тобто  народу,  до

законодавчого  процесу  не  така  вже  й  нова.  Цей  інститут  безпосередньої

демократії  був  відомий  ще  у  стародавніх  Афінах,  Спарті,  інших  грецьких

містах-полісах та Римі. Як стверджує А.Л. Крутько, певні зародки народної

законодавчої ініціативи мали місце і в Стародавній Русі, зокрема у Київській

Русі,  Псковській  та  Новгородській  республіках,  що  реалізовувалася  на

народних (вічових) зборах, де відбувалося безпосереднє обговорення законів

[60,  с.  67].  У  новітній  історії  її  розвиток  можна  поділити  на  три  основні

етапи: перший етап охоплює період з початку ХVIII ст. до 30-х рр. ХХ ст.,

коли  відбувалося  конституційне  закріплення  народної  законодавчої

ініціативи в Австрії, Латвії, Литві, Ліхтенштейні та на регіональному рівні в

США  та  Швейцарії;  другий  етап  –  період  від  закінчення  Другої  світової

війни до кінця 80-х рр. ХХ ст. пов’язаний із запровадженням цього інституту
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в Італії, Іспанії, Португалії, землях ФРН; третій – сучасний етап – охоплює в

основному процес утвердження народної законодавчої ініціативи на межі 90-

х  рр.  у  країнах Східної  Європи,  Центральної  Азії  та  Закавказзя  (Білорусь,

Румунія,  Чорногорія,  Словенія,  Сербія,  Польща,  Македонія,  суб’єкти

Російської  Федерації,  Киргизстан,  Грузія,  Азербайджан).  Сучасний  етап

наразі ще не завершився,  що переконливо вказує на визнану роль народної

законодавчої  ініціативи  у  Фінляндії  та  Нідерландах,  які  конституційно

запровадили  цей  конституційно-правовий  інститут  у  2006  та  2012  роках

відповідно [138, с. 181].

Не  зважаючи  на  наявність  численних  наукових  досліджень,  у  тому

числі  й  дисертаційного  рівня,  термінологічний  апарат  досі  перебуває  на

стадії  формування,  а  тому  наразі  не  існує  уніфікованого  тлумачення

відповідної  юридичної  дефініції.  Так,  М.М.  Смук  вважає,  що  народну

законодавчу  ініціативу  доцільно  розглядати  як  форму  вираження

безпосередньої  волі  народу  через  ініціювання  у  встановленому  порядку

перед  законодавчим  органом  прийняття  закону,  внесення  змін  до  чинного

закону або його скасування за умови зібрання необхідно кількості підписів

громадян,  які  мають  право  голосу  [132,  с.  12-13].  Його  колега

І.Ю. Средницька  визначає  народну  законодавчу  ініціативу  як  самостійну

форму  безпосереднього  народовладдя  і  безпосередній  спосіб  ініціювання

громадянами,  що  мають  право  голосу,  обов’язковий  розгляд  конкретного

акту  у  представницькому  органі  державної  влади  з  метою  забезпечення

формування  національної  законодавчої  бази  та  реалізації  суспільних

інтересів  [138,  с.  182].  Натомість,  деякі  дослідники  розглядають  народну

законодавчу  ініціативу  під  дещо  іншим  кутом,  асоціюючи  її  з  правом

визначеної  законодавством  кількості  виборців  внести  на  розгляд  до

представницького  органу  влади  законодавчу  пропозицію  або  розроблений

проект  закону  з  метою  прийняття  нового,  внесення  змін,  доповнень  чи

скасування  законів  або  окремих  їх  частин  та  обов’язок  парламенту

розглянути проект закону або законодавчу пропозицію, а у разі їх відхилення
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обґрунтувати  своє  рішення  [60,  с.  190].  Варто  зауважити,  не  всі  науковці

погоджуються з таким підходом. Так, М.М. Смук чітко розмежовує поняття

«народна  законодавча  ініціатива»  й  «право  народної  законодавчої

ініціативи».  Останнє  він  розуміє  як  окреслене  Конституцією  України  та

законами України право народу самостійно й безпосередньо розробляти або

брати  участь  у  розробці  проектів  законів  України  та  ініціювати  перед

парламентом  або  на  референдумі  їх  обов’язковий  розгляд  [131,  с.  181].

Вочевидь,  ці  два  поняття  дійсно  все  ж  таки  доцільно  розмежовувати  по

аналогії  з  парою  вищезгадуваних  дефініцій  «законодавча  ініціатива/право

законодавчої  ініціативи».

Близьким  до  вищенаведених  є  визначення  народної  законодавчої

ініціативи,  запропоноване  О.О.  Галус,  який  стверджує,  що  народну

законодавчу  ініціативу  варто  розуміти  як  форму  безпосереднього

народовладдя,  що  полягає  у  безпосередньому  волевиявленні  визначеної  у

Конституції  України  кількості  громадян  України,  які  мають  право  голосу,

шляхом  внесення  до  Верховної  Ради  проекту  закону,  який  підлягає

обов’язковому  розгляду  на  пленарному  засіданні  Верховної  Ради

України [14, с. 120].

Нарешті,  деякі  дослідники  кажуть  не  про  народну  законодавчу

ініціативу,  а  про  народну  правотворчу  ініціативу,  визначаючи  її  у  двох

варіантах розуміння: 

1) як інститут безпосередньої демократії;

2) як змішаний конституційно-правовий інститут.

У першому випадку під народною правотворчою ініціативою мається

на  увазі  сукупність  правових  норм,  що  регулюють  єдиний  законодавчий

процес,  який  здійснюється  громадянами  без  представницького  органу.  У

другому  випадку  маються  на  увазі,  з  одного  боку,  ініціативні  пропозиції

громадян  до  представницького  органу  державної  влади  для  їх  розгляду  та

прийняття, а з іншого їх розглядають як ініціативні пропозиції громадян, що

вносяться до парламенту, який їх розглядає та самостійно приймає по ним
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рішення [162, с. 98].  Така  інтерпретація  містить  певні  дискусійні  моменти.

Вочевидь,  що  відмінності  між  народною  правотворчою  ініціативою  і

народною  законодавчою  ініціативою  такі  ж  самі,  як  між  правотворчою

діяльністю  (процесом)  і  законодавчим  процесом.  У  контексті  дослідження

участі  народу  у  законодавчому  процесі,  зокрема,  як  суб’єкта  права

законодавчої ініціативи, на наше глибоке переконання, мову доцільно вести

саме про народну законодавчу, а не правотворчу ініціативу.

Підсумовуючи  запропоновані  вище  визначення  дефініції  «народна

законодавча  ініціатива»  та  враховуючи  юридичну  природу  та  зміст  цього

феномену  правової  дійсності,  її  можна  визначити  наступним  чином:  це

форма  безпосередньої  участі  народу  як  носія  суверенітету  та  джерела

публічної влади у реалізації законодавчої функції держави шляхом внесення

від свого імені законопроектів до парламенту з подальшим обов’язковим їх

розглядом законодавчим органом у першочерговому порядку.

На  нашу  думку,  не  можна  ставити  під  сумнів  можливість  громадян

країни брати пряму участь у розробленні та внесенні на розгляд парламенту

власних законопроектів.  Адже,  концепція  сучасної  демократичної  правової

держави  на  найвищому,  конституційному  рівні  визнає  саме  народ

першоджерелом влади в державі.  Інша справа,  що сама процедура,  за  якої

народ  виступатиме  як  суб’єкт  права  законодавчої  ініціативи  і  в  такому

статусі  братиме  участь  у  законодавчому  процесі,  вочевидь,  буде  значно

складнішою й тривалішою у порівнянні з механізмом участі інших суб’єктів

права законодавчої ініціативи у законодавчому процесі, зокрема його першій

стадії.

Наразі  цей інститут ще не здобув ознак масового поширення у світі.

Участь  народу  як  суб’єкта  законодавчої  ініціативи  передбачена

конституційним  законодавством  лише  деяких  країн  (Австрії,  Білорусі,

Бразилії,  Буркіна-Фасо,  Угорщини,  Іспанії,  Італії,  Польщі,  Швейцарії,

Філіппін).  У  інших,  як  правило  федеративних  країнах  (Німеччині,  США,

Швейцарії, а також Японії), цей інститут регламентується на рівні суб’єктів
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федерації  або/та  регіональному рівні.  Лише у  окремих зарубіжних країнах

ухвалено закони про народну законодавчу ініціативу (Австрія, Іспанія). Так,

в Іспанії  у 1984 році прийнято Органічний закон про народну законодавчу

ініціативу.  Згідно  з  його  нормами,  така  ініціатива  оформлюється  шляхом

подання сформульованого у вигляді статей законопроекту. До законопроекту

додається  мотивування  з  докладним  обґрунтуванням  причин,  за  якими

підписанти вважають за необхідне розгляд і прийняття палатами парламенту

законопроекту, а також список членів ініціативної комісії із зазначенням їх

особистих даних.

Кількість  громадян,  які  мають  підтримати  в  рамках  народної

законодавчої ініціативи відповідний законопроект, коливається від 1 тисячі у

Ліхтенштейні  до  50  тисяч  громадян  у  Білорусі,  Італії,  Литві,  Угорщині,

Швейцарії  або до 100 тисяч громадян в Австрії,  Польщі, або до 250 тис.  у

Румунії, чи до 500 тис. в Іспанії тощо. Наприклад, згідно зі ст. 65 Конституції

Латвійської Республіки 1922 р. у редакції від 1998 р.: «законопроекти можуть

вносити у Сейм ... одна десята частина виборців» [49]. У Бразилії суб'єктом

законодавчої  народної  ініціативи визнаються громадяни у кількості  одного

відсотка від виборчого корпусу, при цьому відповідні підписи повинні бути

зібрані  не  менше,  ніж у  п'яти  штатах;  на  Філіппінах  відповідно  -  12% і  в

кожному виборчому окрузі.  У  деяких  штатах  США,  для  того,  щоб внести

законопроект до законодавчих зборів штату, потрібно зібрати від 3 до 6 %

підписів  від  чисельності  населення  цього  штату.  Виняток  із  загального

правила становить хіба що Конституція Колумбії. Так, згідно з положеннями

ст.  155  Основного  закону  Колумбії,  проект  закону  або  конституційної

реформи може бути представлений громадянами в числі,  що дорівнює або

перевищує 5% загального числа виборців, зареєстрованих на відповідну дату,

або 30% радників  (членів  представницьких  органів  місцевого

самоврядування)  або  депутатів  країни.  Конгрес  Колумбії  розглядає  такі

проекти в терміновому порядку [171]. Причому громадяни, що виступили з

ініціативою  можуть  призначити  свого  представника,  який  буде
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заслуховуватися  Палатами  Конгресу  на  всіх  етапах  проходження

законопроекту.

Найбільш повно питання здійснення народної законодавчої ініціативи

унормовані  ст.  138  і  139  Конституції  Швейцарії  1999  року,  яка  регулює

питання  народної  ініціативи  «повного  і  часткового  перегляду  Союзної

конституції».  Так,  згідно  зі  ст.138  «Народна  ініціатива  повного  перегляду

Союзної конституції» Основного закону Швейцарії 100000 виборців можуть

запропонувати  повний  перегляд  Союзної  конституції.  Ця  вимога  має  бути

винесеною на голосування народу.

Ст.  139 Основного  закону Швейцарії  «Народна  ініціатива  часткового

перегляду Союзної конституції» передбачає наступне:   «1.  100000 виборців

можуть  вимагати  часткового  перегляду  Союзної  конституції.   2.  Народна

ініціатива  часткового  перегляду  Союзної  Конституції  може  мати  форму

загальної пропозиції або розробленого проекту. 3. Якщо ініціатива порушує

єдність  форми,  єдність  матерії  або  зобов'язань  відповідно  до  положень

міжнародного  права,  Союзні  Збори  оголошують  її  повністю  або  частково

недійсною. 4.  Якщо  Союзні  Збори  погоджуються  з  ініціативою  у  формі

загальної пропозиції, вони розробляють проект часткового перегляду в дусі

ініціативи та виносять його на голосування народу та кантонів. Якщо вони

відхиляють  ініціативу,  то  мають  винести  її  на  голосування  народу;  народ

вирішує,  чи  варто  давати  хід  ініціативі.  Якщо  він  голосує  позитивно,  то

Союзні  Збори  розробляють  відповідний  проект. 5. Ініціатива  у  формі

розробленого проекту виноситься на голосування народу та кантонів. Союзні

Збори  рекомендують  прийняти  або  відхилити  ініціативу.  Якщо  вони

рекомендують відхилити ініціативу, то можуть запропонувати їй зустрічний

проект. 6.  Народ  і  кантони  голосують  одночасно  як  щодо  ініціативи,  так

стосовно зустрічного проекту. Виборці можуть голосувати на користь обох

проектів.  Вони можуть вказати, якому з проектів віддають перевагу в разі,

якщо  обидва  будуть  прийняті;  якщо  при  цьому  один  з  проектів  отримує
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більше  голосів  народу,  а  інший  –  більше  голосів  кантонів,  то  жоден  з

проектів так і не набуває чинності» [136].

Варто  відзначити,  що  конституції  зарубіжних  країн  до  певної  міри

обмежують  коло  можливих  предметів  народної  законодавчої  ініціативи.

Наприклад, у ч. 2 ст. 73 Конституції Румунії зазначається: «не можуть бути

предметом  законодавчої  ініціативи  громадян  фіскальні  проблеми,  питання

міжнародного характеру, амністія і помилування» [39]. Згідно з приписами п.

3  ст.  87.1  Конституції  Іспанії  1947  р.  процедура  здійснення  народної

ініціативи за поданням законодавчих пропозицій також: «не застосовується

до  сфер,  урегульованих  органічним  законом,  податкових  питань,

міжнародних відносин, а також до питань, пов'язаних з помилуванням» [28].

У  Великій  Британії,  Нідерландах  та  Південно-Африканській  Республіці

виборці  через  петиції  можуть  внести  до  парламенту  біллі-законопроекти

особистого застосування або локальної дії. У Швейцарії у порядку народної

ініціативи  можуть  пропонуватися  лише  проекти  конституційних  поправок

[81, с. 186].

Взагалі хотілося б зауважити, що хоча народна ініціатива і закріплена у

законодавстві  низки  країн,  на  практиці  кілька  разів  вона  реалізовувалася

лише в Італії.  В Австрії  був тільки один подібний випадок у 1964 році.  У

Швейцарії  час  від  часу  такі  підписи  збиралися  й  проекти  вносилися,  але

жоден законопроект, що з'явився з ініціативи громадян, не був прийнятий.

Інші  варіанти  суб’єктів  права  законодавчої  ініціативи  не  набули

значного поширення, а відтак, і  визнання, у світі.  Так, у низці країн таким

правом  наділено  судові  органи.  Така  законодавча  ініціатива  називається

судовою ініціативою. Найбільш широке коло судових інстанцій як суб’єктів

права  законодавчої  ініціативою  передбачено  у  Росії.  Так,  відповідно  до

ст. 104 Конституції  Російської  Федерації  право  законодавчої  ініціативи

належить Конституційному Суду Російської Федерації та Верховному Суду

Російської  Федерації  [38].  Донедавна  (до  внесення  змін  до  чинного



89

основного  закону),  цим  правом  міг  також  скористатися  ще  й  Вищий

Арбітражний Суд Російської Федерації.

У  Китайській  Народній  Республіці,  на  Кубі  та  в  деяких  країнах

Латинської  Америки  право  законодавчої  ініціативи  належить  лише

Верховному Суду.

Проте,  як  показує  практика,  суди  не  надто  активно  користаються

наданим  їм  правом  законодавчої  ініціативи,  що,  вочевидь,  свідчить  про

недоцільність  включення  до  кола  суб’єктів  права  законодавчої  ініціативи

судових органів.  Все ж таки ключовою, а,  по суті,  єдиною функцією судів

має бути здійснення правосуддя. Участь судів у законодавчому процесі може

призвести до зниження ефективності роботи судів, адже частина їхніх зусиль

буде  спрямована  на  підготовку  законопроектів  та  подання  на  розгляд  до

парламенту.

Подекуди, насамперед в країнах з федеративним устроєм та країнах, до

складу  яких  входять  автономні  утворення,  правом  законодавчої  ініціативи

наділяються  органи,  які  представляють  інтереси  певних  територій.  Це

можуть  бути  законодавчі  органи  суб'єктів  федерацій  (законодавчі  органи

кантонів  Швейцарії,  законодавчі  збори  Мексики),  представницькі  органи

автономій, наприклад обласні ради (як в Італії),  або представницькі  органи

місцевого  самоврядування (як  у   Чехії).  Однак  коло  питань,  з  яких  вони

можуть вносити законопроекти в парламент всієї  країни, обмежений. Вони

можуть вносити пропозиції з питань, які належать тільки до їхньої власної

компетенції й пов'язані з їхніми місцевими проблемами.

Існують приклади дещо «нетрадиційних» суб’єктів права законодавчої

ініціативи. Так, у тій самій Китайській Народній Республіці зазначене право

надано,  окрім  вищезгаданих  суб’єктів,  Генеральній  прокуратурі  та

Центральній військовій раді; на Кубі – Центральному комітету профцентру

трудящих Куби та національним керівним органам громадських організацій з

питань їхньої компетенції.  В Італії  Національна рада економіки та праці за

рішенням  більшості  її  членів  може  внести  на  розгляд  парламенту

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F
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законопроект з питань, які належать до її компетенції. У Бразилії це право

надано іншим державним та громадським органам.

Напевно,  одним  з  найбільш екзотичних  суб’єктів  права  законодавчої

ініціативи,  що  мають  місце  у  сучасному  законодавчому  процесі,  можна

вважати  церков,  яку  наділено  зазначеним  правом  у  Фінляндії  та  Швеції.

Проте,  воно  обмежене  лише  питаннями  функціонування  церкви  й  не

поширюється на інші сфери життя суспільства. 

В  Україні  у  період  з  1996  по  2004  рік  та  з  2010  по  2014  рік  право

законодавчої ініціатив мав Національний банк. Так, за шість сесій Верховної

Ради України третього скликання (травень 1998 року – квітень 2002 року)

було розглянуто загалом 18 законопроектів, внесених Національним банком

України [88, с. 220], у порівнянні з декількома десятками і навіть сотнями,

поданими  іншими  суб’єктами  права  законодавчої  ініціативи.  При  цьому

більшість  пропозицій  Національного  банку  України  стосувалися  внесення

змін  до  Закону  України  «Про  банки  і  банківську  діяльність».  Відтак,  не

можемо погодитися з висновками О.М. Мудрої, яка наполягає, що в умовах

економічних  реформ  в  Україні  визнання  Національного  банку  України

суб’єктом  права  законодавчої  ініціативи  просто  необхідне,  але  варто

обмежити  його  законодавчу  ініціативу,  давши  можливість  реалізувати  її

лише  з  питань  відання  банку,  направивши  відтак  його  діяльність  у  сфері

законотворчості у відповідне русло [77, с. 14]. На нашу думку, законодавчий

процес  в  Україні  абсолютно  нічого  не  втратив  від  факту  виключення

Національного  банку  України  з  переліку  суб’єктів  права  законодавчої

ініціативи,  що  мав  місце  у  2014  році  під  час  відновлення  дії  Конституції

України у  редакції  від  8  грудня  2004 року.  Тому однозначно підтримуємо

позицію  Т.О.  Тополянської,  яка  наголошує  на  доцільності  позбавлення

Національного банка України права законодавчої  ініціативи [148, с. 56].  До

речі,  аналогічної або дуже близької думки дотримуються й інші вітчизняні

науковці,  зокрема  В.М. Шаповал,  В.І. Борденюк,  Г.С.  Журавльова  та  деякі

інші.
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Окремо  хотілося  зупинитися  на  такому  суб’єкті  права  законодавчої

ініціативи як глава держави.

Участь  глави  держави  у  законодавчому  процесі  є  чи  не

найдискусійнішим  серед  проблематики  сучасного  законодавчого  процесу.

Такому стану справ сприяє декілька речей.

По-перше, впливають історичні передумови, традиції державотворення

та  ментальні  особливості  суспільства  загалом  та  політичної  еліти  держави

зокрема. Якщо подивитися на мапу, яка ілюструє межі визнання за главою

держави  права  законодавчої  ініціативи,  то  можна  помітити  цікаву

закономірність:  переважна  більшість  країн,  де  запроваджено  цей  інститут,

розташовані  у  Центральній  і  Східній  Європі  та  на  теренах  колишнього

Радянського  Союзу.  Іншими  словами,  мова  йде  про  країни  колишнього

соціалістичного табору на чолі з СРСР, де майже повсюдно домінував культ

особистості  або  вождізм.  Тому  така  ситуація  є  цілком  закономірною  і

очікуваною.  Конституційній  практиці  країн  Західної  Європи,  де  глава

держави,  за  винятком,  напевно, Франції,  не є надто потужною політичною

фігурою, не притаманний такий підхід до розуміння його ролі в державному

механізмі, а по суті він є відверто чужорідним і неприйнятним. Адже, в разі

надання  главі  держави  такого  права  суттєво  посилювався  його  вплив  не

тільки в рамках законодавчого процесу, але й у взаємовідносинах у межах

владного  трикутника  (парламент-уряд-глава  держави).  Як  наслідок,  під

загрозою  опинився  б  баланс  державної  влади,  встановлений  системою

стримувань  і  противаг,  яка  формувалася  упродовж  не  одного  десятиліття.

Адже,  право  глави  держави  на  законодавчу  ініціативу  в  парламенті,  як

визнають науковці, об’єктивно посилює його статус [157, с. 235].

По-друге,  деякі  країни  категорично  заперечують  можливість  участі

глави держави у законодавчому процесі у ролі суб’єкта права законодавчої

ініціативи. Мова йде про країни з президентською формою правління (США,

Бразилія,  Мексика,  Аргентина).  В  основу  державотворчої  доктрини

зазначених  країн  покладено  конституційний  принцип  розподілу  державної
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влади в її найбільш жорсткому, безкомпромісному варіанті. Відтак, надання

главі держави права законодавчої  ініціативи може розглядатися ідеологами

президентської  республіки  (в  сенсі  форми  правління)  як  безпідставне,

необґрунтоване втручання виконавчої влади (а президент в державах з такою

формою  правління,  як  відомо,  очолює  вертикаль  виконавчої  влади)  у

діяльність  законодавчої  влади,  тобто  парламенту,  що  є  неприйнятним,  а

подекуди  і  небезпечним  з  точки  зору  забезпечення  належного  рівня

автономності  кожної  з  трьох  гілок  державної  влади.  Натомість,  потужний

вплив глави держави на  законодавчий процес через  механізм законодавчої

ініціативи  притаманний  державам  зі  змішаною  (президентсько-

парламентською або парламентсько-президентською), або як її ще називають

напівпрезидентською,  формою  правління.  При  цьому  глава  держави  може

реалізовувати  право  законодавчої  ініціативи  як  особисто  (Україна,  Росія,

Білорусь, Казахстан), так і з деякими нюансами через підконтрольний йому

уряд (Франція).

Зауважимо,  що  наразі  у  світі  кількість  країн,  де  глава  держави

наділений правом законодавчої ініціативи відносно невелика. У переважній

більшості  держав  таке  розширення  повноважень  глави  держави  у

законодавчій сфері вважають зайвим й навіть шкідливим.

І все ж таки, практика застосування главою держави належного йому

права  законодавчої  ініціативи  дає  підстави  стверджувати,  що  серед  інших

суб’єктів  права  законодавчої  ініціативи  участь  глави  держави  на  першій

стадії  законодавчого  процесу  має  субсидіарний,  доповнюючий  характер.

Адже, основний тягар за підготовку і проходження закону у парламенті, його

подальше  виконання,  насамперед,  в  частині  відповідальності  за  якісні

показники  впровадження  у  життя  його  положень  та  наслідки  дії  закону,

лежить,  переважно,  на  урядові,  який  очолює  вертикаль  виконавчої  влади

країни.

Найчастіше  реалізують  свою  законодавчу  ініціативу  далеко  не  всі  з

згаданих вище суб'єктів. Левова частка законопроектів зазвичай ініціюється



93

власне  парламентаріями  або  урядом.  Так,  у  зарубіжних  країнах,  зокрема

західноєвропейських  країнах,  частка  останніх  становить  близько  90%  від

загальної  кількості  поданих  на  розгляд  парламенту  законопроектів  [35,  с.

282].  Для  прикладу,  у  Німеччині  з  ініціативи  Федерального  уряду

приймається  80%  усіх  законів,  з  ініціативи  Бундесрату – 5%,  з  ініціативи

Бундестагу – 15%. Приблизно така сама кількість законопроектів вноситься й

французьким урядом [134, с. 187]. І це не є якоюсь несподіванкою, оскільки

саме  на  уряд  і  підзвітні  йому  інші  органи  виконавчої  влади  покладено

завдання  з  впровадження  (імплементації)  у  повсякденне  життя  прийнятих

парламентом  законів.  І  саме  уряд  несе  відповідальність,  насамперед

політичну,  за  невиконання  чи  неналежне  виконання  актів  чинного

законодавства. Для того, аби спростити собі роботу із застосування положень

прийнятих законів, уряд, будемо відверті, по суті, змушений брати найбільш

активну участь  у  підготовці  законопроектів  для подальшого подання їх на

розгляд законодавчого органу. Чи не найкраще таку можливість вплинути на

законодавчих  процес,  спрямувавши  його  у  позитивне  для  себе  русло,  і

відповідно  зміст  майбутніх  законів  уряд  має  саме  через  інститут

законодавчої  ініціативи.

Виходячи  з  вищевикладеного,  вважаємо  цілком  виваженою  й

обґрунтованою  власну  думку  стосовно  логіки  побудови  системи  суб’єктів

права законодавчої ініціативи у сучасному світі з  подальшим її  поділом на

певні  категорії.  Відтак,  з  нашої  точки  зору  вона  повинна  мати  наступний

вигляд:

1) за  місцем  і  роллю  у  законодавчому  процесі  його  суб’єкти

поділяються на:

- основні (домінантні) суб’єкти права законодавчої ініціативи. До них

належать уряд і парламентарії;

- другорядні (субсидіарні) суб’єкти права законодавчої ініціативи. До

їх числа доцільно віднести главу держави, парламентські комітети (комісії),

судові  органи,  органи  представництва  інтересів  територіальних  громад
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(суб’єктів  федерації,  автономних утворень,  адміністративно-територіальних

одиниць);

- нетипові  суб’єкти  права  законодавчої  ініціативи.  Цю  категорію

складають  усі  інші  суб’єкти,  які  не  увійшли  до  перших  двох  груп

(прокуратура,  економічні  і  соціальні  ради,  центральні  (національні)  банки,

церква тощо);

2) за  колом  питань,  які  можуть  порушувати  суб’єкти  у  своїх

законопроектах, умовно їх можна поділити на:

- суб’єктів із необмеженим правом законодавчої ініціативи;

- суб’єктів із обмеженим правом законодавчої ініціативи.

У  першому  випадку  він  може  вносити  законопроект  з  будь-якого

питання,  а  у  другому  лише  з  конституційно  визначеного  кола  питань,

наприклад,  щодо зміни конституції  (як це має місце,  зокрема,  в Естонії  та

деяких інших країнах).

Підсумовуючи  вищевикладене,  не  можемо  не  погодитися  з  думкою

Г.І. Дутки,  який  наголошує,  що  «право  законодавчої  ініціативи  не  є

всезагальним,  не  належить  всім  без  винятку  суб’єктам  –  громадянам,

державним  органам  чи  громадським  організаціям.  Це  особливе,  суворо

обмежене право» [21, с. 50].

2.2.  Місце  і  роль  глави  держави  у  законодавчому  процесі  в

зарубіжних країнах

Як  зазначалося  у  попередньому  підрозділі  даного  дисертаційного

дослідження,  місце  глави  держави  в  законодавчому  процесі  у  кожній

конкретній  країні  визначається  по-різному.  І  хоча  більшість  країн  не

практикують занадто активну участь глави держави у законодавчому процесі,

насамперед  на  стадії  реалізації  законодавчої  ініціативи,  ігнорувати  його

вплив на механізм творення законів недоречно. Адже, на це впливають низка

факторів об’єктивного характеру. В одних країнах президент або монарх має
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у своєму розпорядженні достатньо потужний юридичний інструментарій для

впливу на перебіг законодавчого процесу й остаточний результат. Натомість,

в інших глава держави позбавлений можливості бути активним, впливовим

учасником законодавчого процесу. Враховуючи вищезазначені обставини ми

дійшли  висновку,  що  за  критерієм  ролі  (участі)  глави  держави  у

законодавчому процесі усіх президентів і  монархів логічно об’єднати у дві

великі групи:

1) «сильний» глава держави;

2) «слабкий» глава держави.

Насправді  такий  поділ  є  достатньо  умовним  (власне  кажучи,  як  і

найменування  категорії)  і  пропонується  скоріше  з  метою  зробити

дослідження  місця  і  ролі  глав  сучасних  держав  у  законодавчому  процесі

більш  зручними  і  зрозумілими.  Віднесення  глави  конкретної  держави  до

категорії  «сильних»  чи  «слабких»,  вочевидь,  має  відбуватися  на  основі

аналізу  його  конституційно-правового  статусу,  зокрема  функцій  і

повноважень.  Треба  мати  на  увазі,  що  повноваження  глави  держави  у

законодавчому  процесі  є  складовою  більш  широкої  правової  категорії  –

законодавчих повноважень або повноважень у законодавчій  сфері,  тобто у

стосунках із органом законодавчої влади. Саме виходячи з цієї тези, а також,

враховуючи обсяг і зміст законодавчих повноважень ми визначали «сильних»

і «слабких» глав держав.

Безпосередньо  у  законодавчому  процесі  «сила»  глави  держави

проявляється  у  двох компонентах  –  праві  законодавчої  ініціативи та  праві

вето. Місцем докладання зусиль глави держави відповідно є стадія реалізації

права законодавчої ініціативи та стадія набуття законом чинності. На інших

стадіях  законодавчого  процесу  участь  глави  держави  є  мінімальною  й

законодавчо  неформалізованою.  Саме  поєднання  зазначених  вище

компонентів  у  різних  комбінаціях  прямо  впливає  на  кваліфікацію  глави

держави  як  «сильного»  або  «слабкого»  та  визначає  його  місце  і  роль  у

законодавчому процесі.
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До першої належать країни, де глава держави – президент чи монарх –

характеризується  як  достатньо  потужна  політична  фігура,  що  має  досить

широкий  набір  повноважень,  зокрема  у  законодавчій  сфері.  Як  правило,

потужна роль «сильного» глави держави не обмежується лише законодавчою

сферою. Зазвичай він домінує і у взаємовідносинах з іншими гілками влади,

насамперед  виконавчої.  Проте,  саме  значний  вплив  глави  держави  у

законодавчій  сфері,  зокрема  щодо процесу творення  законів,  має  неабияке

значення  для  визначення  його  місця  і  ролі  у  державному  механізмі,  адже

мова йде про правила гри, які встановлюються законами.

Як відомо, найбільш широкими повноваженнями наділено глав держав

у країнах,  де  панує абсолютна монархія,  та  в  президентських республіках.

Проте,  варто  пам’ятати,  що  в  перших  фактично  не  існує  парламенту  як

конституційного органу законодавчої влади. Натомість, квазіпарламентський

орган,  який  існує  в  Саудівській  Аравії,  Брунеї,  Об’єднаних  Арабських

Еміратах,  Омані,  здійснює,  передусім,  консультативно-дорадчі  функції  при

монархові. Тому в даному випадку не доводиться говорити про законодавчі

повноваження глави держави, оскільки вони апріорі повністю зосереджені в

руках монарха. По суті, монарх в таких країнах і є законодавчим органом, а

видані ним акти мають силу закону.

Зовсім  інша ситуація  має  місце  у  країнах  з  президентською формою

правління,  таких  як  Сполучені  Штати  Америки,  Бразилія,  Аргентина,

Мексика  тощо.  У  цих  країнах  президент  є  не  лише  главою  держави,  а  й

очолює  вертикаль  виконавчої  влади.  Такий  подвійний  статус  президента,

вочевидь,  суттєво посилює його вплив на всі  сфери суспільно-політичного

життя держави.  Однак,  не зважаючи на визначальну роль глави держави у

суспільно-політичному  житті  країни,  в  законодавчій  сфері  його  вплив,  до

певної  міри,  нівелюється  функціонування  добре  налагодженої  системи

стримувань  і  противаг.  Остання,  як  зазначалося  у  попередніх  підрозділах

даного дисертаційного дослідження, є інструментом чіткого й однозначного

дотримання однієї  з  трьох найважливіших конституційних засад  класичної
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президентської республіки – функціонального розподілу державної влади на

три  гілки  –  законодавчу,  виконавчу  і  судову.  Ця  засада  передбачає

обов’язковий  паритет  можливостей  впливу  однієї  гілки  влади  на  іншу.

Відтак,  стверджувати,  що  роль  президента  у  законодавчому  процесі  є

визначальною  буде  певним  перебільшенням.  Звичайно,  основні  закони

зазначених країн надають президентові певні важелі впливу на законодавчу

владу  загалом  і  на  законодавчий  процес  зокрема.  Проте,  не  менш  міцні

конституційні  позиції  парламенту  певним  чином  компенсують  амбітні,

подекуди  нічим,  крім  власного  самоствердження  та  самолюбства,  не

обґрунтовані бажання президента домінувати у законодавчому процесі.

Яким  чином  глава  держави  у  президентських  республіках  може

вплинути  на  перебіг  законодавчого  процесу?  Парадокс  системи  влади,

закладеної в основу президентської республіки, полягає в наступному. У цих

країнах не існує уряду у традиційному для інших форм державного правління

розумінні  як  єдиного  колегіального  державного  органу  на  чолі  з  прем’єр-

міністром (канцлером, головою),  тобто,  призначуваною посадовою особою.

Єдиний виняток становить Аргентина, у якій, не зважаючи на президентську

модель державного правління, все ж таки запровадили посаду номінального

прем’єр-міністра. Відтак, відсутність у глави держави конституційного права

законодавчої   ініціативи,  що  є  характерною  рисою  президентської

республіки,  автоматично  тягне  за  собою  відсутність  аналогічного  права  в

уряду країни (в широкому розумінні, куди входять президент та члени його

адміністрації),  який  він  очолює.  Таким  чином,  позбавивши  главу  держави

права  законодавчої  ініціативи,  конституція  зробила  неможливим

безпосередню його  участь  у  першій  стадії  законодавчого  процесу,  суттєво

послабивши його позиції у законодавчій сфері. Звичайно, він має можливість

обійти цю «несправедливість»  і  подати власний проект закону через  своїх

прихильників  у  парламенті.  Варто  зауважити,  що  саме  парламентарії  в

країнах  з  президентською  формою  правління  мають,  так  би  мовити,

ексклюзивне  право  законодавчої  ініціативи.  Однак,  така  співпраця  із
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законодавчим  органом  має  неформальний,  неофіційний  характер,  оскільки

президентський  законопроект  буде  вносити  від  свого  імені  саме  член

парламенту  (палати  парламенту).  Гіпотетично  може  виникнути  ситуація,

коли жоден прихильник глави держави не потрапив до законодавчого органу.

Таким  чином,  президент  і  де-юре,  і  де-факто  залишиться  «за  бортом»  на

першій  стадії  законодавчого  процесу.  Звичайно,  у  реальному  житті  таку

ситуацію важко уявити.  Так  або  інакше він  завжди буде  мати  можливість

інкогніто бути представленим на цій стадії, тобто мати статус неофіційного

суб’єкта права законодавчої ініціативи. У даному випадку радше необхідно

говорити про нього як про суб’єкта права законотворчої, а не законодавчої

ініціативи.

Зовсім  інша  ситуація  має  місце  у  деяких  змішаних  республіках.  Як

зазначалося  у  попередніх  підрозділах  даного  дисертаційного  дослідження,

наділення  правом  законодавчої  ініціативи  президента  притаманно  деяким

країнам Центральної і Східної Європи (Польща) та пострадянським країнам

(Україна,  Білорусь,  Росія,  Туркменістан).  Більше  того,  навіть  у  країнах  з

парламентською  формою  правління  глава  держави  подекуди  наділений

правом  законодавчої  ініціативи  (Латвія,  Естонія).  Такий  підхід  можна

вважати певним рудиментом радянської системи державної влади, отриманої

у  спадок  від  тривалого  перебування  цих  країн  у  складі  соціалістичного

табору.  Проте,  навіть  у  останніх  країнах  президент  має  обмежене  право

законодавчої  ініціативи,  яке  стосується  виключно  законопроектів  щодо

внесення  змін  до  конституції  країни.  Більше  того,  у  деяких  з  них  глава

держави  може,  так  би  мовити,  підштовхнути  парламент,  до  речі  у  цілком

конституційний  спосіб,  до  першочергового  розгляду  саме  його

законопроектів.  Так,  відповідно  до  ч.  2  ст. 93  Конституції  України

«Законопроекти,  визначені  Президентом  України  як  невідкладні,

розглядаються Верховною Радою України позачергово» [54]. Аналогічне за

змістом  положення  міститься  й  у  ч.  3  ст.  99  Конституції  Республіки

Білорусь [36]. Варто зауважити, що таких привілеїв подекуди не має навіть
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уряд,  який,  як  зазначалося  раніше,  є  переважаючим  ініціатором  подання

законопроектів на розгляд парламенту.

Набагато  більше  можливостей  вплинути  на  перебіг  законодавчого

процесу у глави держави в президентській республіці є на більш пізніх його

стадіях, зокрема на стадії набуття законом чинності. Останнє можливе лише

через  процедуру  промульгації  прийнятого  парламентом  закону  (статуту,

білля)  главою держави.  Інших механізмів  юридизації,  тобто  надання  йому

юридичної сили, світова практика законотворення не знає. Виняток можуть

становити  випадки,  коли  глава  держави  безпідставно,  необґрунтовано

відмовляється  підписати  та  оприлюднити  такий  закон  або  свідомо  чи

несвідомо  ухиляється  від  виконання  свого  відповідного  конституційного

обов’язку.

Ключову,  напевно вирішальну роль у впливі на законодавчий процес

глави держави, відіграє його право вето.  Вето (від лат. veto – забороняю) –

право  глави держави (монарха або  президента республіки)  заборонити  або

припинити  введення  в  дію  законопроекту,  прийнятого  законодавчим

органом. У  первинному  значенні  воно  стосується  повноваження  одного  з

членів  виборного  органу,  який  приймає  рішення  запобігти  дії  такого

органу [173, с. 70]. У  Стародавньому  Римі  право вето належало  народним

трибунам,  які  могли  застосувати  його  щодо  актів,  які  видавали  римські

консули. У Польщі у XVII-XVIII ст. цим терміном з епітетом liberum (liberum

veto  –  вільне  вето)  визначалося  право  кожного  члена  сейму  накласти

заборону на будь-який законодавчий акт.  Генеза сучасного вето пов’язана з

правотворчою  практикою,  що  мала  місце  у  Великій  Британії  [158,  с.

308].Первинно парламент, звертаючись до короля зі спеціальною петицією,

ставив  питання  про  видання  конкретного  правового  акту.  Якщо король

погоджувався  з  викладеними  в  петиції  принципами,  то  він  видавав

відповідний  акт.  На  початку  ХVII  ст.  ця  практика  була  змінена  і  петиції

набули  значення  проектів  правових  актів,  які  король  міг  схвалити  чи

відхилити,  але  не  змінити  за  змістом.  Відмова  короля  санкціонувати

http://histua.com/slovnik/r/respublika
http://histua.com/slovnik/m/monarxiya
http://histua.com/slovnik/d/derzhava
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схвалений  палатами  акт  обґрунтовувалася  певними

міркуваннями й отримала назву  вето.  Воно  носило  абсолютний  (або

резолютивний) характер і не передбачало можливості подолання.

У  процесі  суспільно-політичної  еволюції  та  становлення

парламентаризму сутність  вето трансформувалась.  У першій половині  XIX

ст.  в  низці  європейських  монархій  право  вето  набуло  характеру

повноваження  глави  держави,  здійснюваного  в  умовах  поділу  влади.

Лишаючись  у  багатьох  парламентських  монархіях  формальною  складовою

прерогативи  монарха, абсолютне  вето  на  теперішній  час  практично  не

застосовується в країнах сталої демократії.

Важливість  цього  права  обумовлена  тим,  що  воно  належить  главі

держави, як правило президенту, і є одним із традиційно закріплених за ним

повноважень [172, с. 63-65]. Цей механізм дозволяє президенту включитися

«на повну» у законодавчий процес та спробувати змінити його перебіг таким

чином, аби забезпечити урахування парламентом його власних політичних і

юридичних  інтересів.  На  цій  стадії  президент  має  реальну  можливість

вплинути  на  зміст  прийнятого  парламентом  закону,  його  структуру,  а

подекуди й концептуальні засади та його філософію.

На  думку  зарубіжних  учених,  застосування  права  вето  є  своєрідним

природним  захистом  та  необхідним  бар’єром  від  прийняття

неконституційних законів. Існування такого права обумовлено необхідністю

взаємодії органів законодавчої та виконавчої влади в законодавчому процесі

[121, с. 122]. Заради дотримання принципу справедливості, зазначимо, що у

багатьох  країнах  глава  держави  не  зобов’язаний  обґрунтовувати  підстави

застосування  ним  права  вето.  Відтак,  останнє  може  застосовуватися  як  з

юридичних підстав,  коли, наприклад, глава держави вважає,  що прийнятий

парламентом  і  надісланий  йому  на  підпис  закон  суперечить  положенням

конституції,  так  і  з  виключно  політичних  міркувань,  коли  закон  не

узгоджується з інтересами чи поглядами глави держави.
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Наразі  світовій  конституційні  практиці  відомі  три  види  права  вето

глави держави щодо прийнятих парламентом законів всупереч його волі чи

побажанням: 1) абсолютне (або резолютивне) вето,  яке полягає у тому, що

відмова глави держави затвердити  прийнятий парламентом законопроект  є

кінцевою та безумовною, подолати таке вето не можливо в принципі через

відсутність відповідних механізмів; 2) відносне (суспензивне) вето, яке являє

собою  таку  заборону,  що  може  бути  подолана  парламентом  або  має

тимчасовий характер; 3) вибіркове вето, зміст якого полягає у вибірковому

схваленні  або  відхиленні  окремих  статей  законопроекту  президентом  [27,

с. 21].  На  нашу  думку,  запропоновану  класифікацію  важко  визнати

довершеною. Адже, вона спирається одночасно на два різні критерії. Більш

логічним і науково обґрунтованим вважаємо наступний поділ:

1) залежно  від  можливості  подальшої  легітимізації  (юридизації)

законопроекту:

а) абсолютне (резолютивне) вето;

б) бланкетне (відносне, відкладальне, суспензивне);

в) «кишенькове» (інколи його вважають різновидом абсолютного

вето);

2) залежно від обсягу предмету, що ветується:

а) загальне (повне);

б) вибіркове  (часткове),  коли  предметом ветування  виступають

лише окремі положення або норми;

3) залежно від виду закону, що ветується:

а) повне;

б) обмежене.

Очевидно,  що  найбільш  потужним  серед  зазначених  можливостей  є

абсолютне  вето,  яке  є  суто  феодальним  інститутом,  оскільки  фактично

зводить  нанівець  всі  законодавчі  повноваження  парламенту. Його

застосування  досі  практикується  у  небагатьох  країнах.  Абсолютне  вето

(резолютивне)  –  це  виключне  право  глав  монархічних  держав.  Воно  не
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випадково  зветься  абсолютним,  оскільки  заборону  монарха  парламентарії

подолати не можуть. Проте, існують й винятки із загальновизнаної практики

застосування права вето. Так, Конституція Індії надає президенту право вето

щодо законопроектів легіслатур штатів, які відповідно до ст. 200 Конституції

можуть  бути  зарезервовані  для  його  розгляду  губернатором  відповідного

штату,  у  той  самий  час  фактично  не  передбачаючи  механізму  його

подолання.  Таким чином,  по суті,  глава  індійської  держави має  абсолютне

право  вето  щодо  законів  прийнятих  парламентами  індійських  штатів.

Зазначена прерогатива глави держави розглядається індійськими фахівцями у

галузі  конституційного  права  як  один  з  засобів  здійснення  центрального

контролю в умовах федерації, яка тяжіє до унітарної держави, що в принципі

є цілком логічним. Схожим правом наділено й генерал-губернатора Канади

щодо законопроектів провінцій.  Проте,  він може відхилити і  акт провінції,

формально не зарезервований губернатором для одержання його схвалення

[137, с. 617]. Тут заради справедливості варто зауважити, що таким широким

правом  вето  президент  Індії  та  генерал-губернатор  Канади  володіють

виключно  щодо  актів  регіонального  рівня  (штатів  в  Індії  та  провінцій  в

Канаді).  Аналогічна ситуація має місце й у Норвегії,  де відкладальне вето,

яке належить формально королю, може бути подолано за допомогою такої

складної процедури, що перетворює його майже в різновид абсолютного [35,

с. 228]. Але варто наголосити, що практика застосування абсолютного вето у

сучасному світі є досить обмеженою через високу ймовірність зловживання

ним  з  боку  глави  держави. З  огляду  на  принципи  сучасного

конституціоналізму,  абсолютне  право  вето  не  зовсім  відповідає  принципу

поділу влади, оскільки здатне фактично паралізувати діяльність парламенту.

Тому  наразі  найбільше  поширення  у  світі  отримало  відносне  вето.

Застосовуються й інші його назви, а саме відкладальне,  умовне, обмежене.

Проте,  всі  запропоновані  назви цього виду вето,  на  нашу думку,  не  точно

розкривають  зміст  явища,  що  характеризує  цей  термін.  Більш  змістовно

коректним, як нам здається,  був би термін «бланкетне вето». Воно означає
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несхвалення  президентом  прийнятого  парламентом  закону  і  тим  самим  –

відкладання набирання або створення певних передумов не набирання ним

чинності [159, c.50]. Водночас, результатом його застосування є відсилання

главою  держави  ветованого  закону  назад  до  парламенту  для  повторного

розгляду.

Метою  застосування  бланкетного  вето  можна  вважати  не  стільки

бажання  глави  держави  заперечити  волю  парламенту  чи  заблокувати

законодавчий процес, скільки намагання домогтися врахування своїх власних

інтересів у відхиленому законі. Таким чином, право вето об’єктивно має не

чисто правовий, а скоріше політико-правовий характер.

На  відміну  від  абсолютного  вето  бланкетне  (або  відкладальне)  вето

може  бути  подолано  парламентом.  Це  можливо  за  наявності  достатньо

високого ступеню єдності серед депутатського корпусу. Наразі у світі є дві

моделі подолання бланкетного вето: простою (абсолютною) більшістю як у

Греції, Італії, Румунії, Португалії, Угорщині, Словаччині або кваліфікованою

(конституційною)  як  в  Україні,  Росії,  США,  Туркменістані  та  низці  інших

країн.  Існують  і  комбіновані  підходи  до  питання  подолання  вето

президентського  вето.  Так,  відповідно  до  ст.  72  Конституції  Литви:

«повернений Президентом Республіки закон Сейм може заново розглянути і

схвалити. Повторно розглянутий Сеймом закон вважається прийнятим, якщо

були  прийняти  надані  Президентом  Республіки  поправки  і  доповнення  чи

якщо за закон проголосувало більше половини, а за конституційний закон –

не  менше  трьох  п’ятих  усіх  членів  Сейму»  [50].  Ще  одним  наслідком

подолання парламентом вето глави держави є трансформація останньої стадії

законодавчого  процесу  у  скорочений  варіант,  який  не  передбачає

необхідності  підписання  такого  закону  главою  держави.  Так,  згідно  з

американською  конституцією,  законопроект,  щодо  якого  було  застосовано

право  вето  главою  держави,  у  разі  його  повторного  прийняття  двома

третинами голосів обох палат Конгресу стає законом і підпису Президента на

цій стадії законодавчого процесу не вимагає. Аналогічно вирішено питання
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спрощення проходження закону, щодо якого подолано вето глави держави,

на  стадії  набуття  ним  чинності  у  Фінляндії.  Відповідно  до  ст.  77  її

Конституції,  «якщо Едускунта (парламент Фінляндії  –  прим авт.)  схвалить

закон  знову  без  зміни  його  змісту,  то  закон  вступає  в  силу  без

утвердження» [55].

І все ж таки подолання вето у другому випадку засвідчує більш міцні

позиції глави держави у стосунках із парламентом, зокрема, у законодавчому

процесі.  Досвід  Сполучених  Штатів  свідчить  про  часте  використання

президентами  цього  повноваження,  натомість  кількість  подоланих  вето  є

незначною. Варто зауважити, що право бланкетного (відкладального) вето у

деяких країнах не поширюється на закони про внесення змін і доповнень до

конституції  (конституційні  закони).  Зокрема,  відповідно  до  п.  7  ч.

ст. 53 Конституції  Туркменістану  «Президент  Туркменістану  не  володіє

правом  відкладального  вето  щодо  законів  про  зміни  і  доповнення  до

Конституції»  [40].  Аналогічні  за  змістом  норми  містяться  й  у  п.  30  ч.  1

ст. 106 Конституції України [54] та п. 1 ст. 50 Конституції Чехії [41]. Таким

чином, мова йде про повне право вето глави держави (коли воно стосується

усіх законопроектів без винятку) та обмежене (коли сфера його застосування

обмежена окремими видами законопроектів, наприклад щодо внесення змін і

доповнень до конституції або прийняття державного бюджету).

Подекуди  можна  стикнутися  з  думкою,  що  фактично  різновидом

абсолютного  вето  стало  так  зване  «кишенькове  вето»  президента,  яке

використовується в американській практиці.  Суть його полягає в тому, що

законопроект схвалений Конгресом в останні десять днів до закінчення сесії,

не вступає в силу, якщо Президент відмовився його підписати і не підлягає

обов’язковому поверненню до Конгресу. Широке використання такого вето

до законів, які приймаються Конгресом, спровокувало втручання Верховного

суду,  який  визнав  «кишенькове  вето»  антиконституційною

практикою [35, 229].Очевидно, така правова позиція Верховного Суду США

запобігла подальшому несанкціонованому використанню президентами свого
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права вето у певний, не зовсім конституційний спосіб, та тиску на Конгрес

США.  У  випадку  застосування  «кишенькового  вето»  парламент,  по  суті,

позбавлений  навіть  чисто  технічної  можливості  подолати  президентське

вето, що може призвести до зловживання президентом своєю правомочністю

в  законодавчому  процесі  і  тим  самим спровокувати  дисбаланс  влад,  що  є

неприпустимим  у  сучасній  демократичній,  правовій  державі.  Як  зазначає

ВАМ. Шаповал,  накладення  вето  на  прийняті  конгресом  закони  –  це

«двосічна  зброя»,  надмірне  використання  якої  може  не  лише  спричинити

політичну кризу, а й порушити баланс між гілками влади, органами, що їх

уособлюють [157,  с.  237].Практика  застосування  вето,  наприклад  в  США,

досить різноманітна і не піддається однозначній оцінці, оскільки вона часто

змінювалася  відповідно  до  трансформації  політичної  ситуації  та

співвідношення  політичного  впливу  партій  в  державі.  Сім  перших

президентів США не використовували вето. Після ж Дж.А. Гарфілда жоден

президент не оминув нагоди скористатись своїм конституційним правом. З

кінця  ХІХ століття  прослідковується  стала  тенденція  до  більш  активного

використання  право  вето.  Його  пік  припадає  на  період  президентства

Ф. Рузвельта, який скористався своїм правом вето 635 разів. У 60-70-х роках

правом вето президенти почали користуватись значно рідше, ніж в 30-50-х

роках, що, в принципі, відображає еволюцію у взаємовідносинах Президента

і  Конгресу.  Ветування  такої  кількості  законів  засвідчує  політичне

протистояння президента і  парламенту.  Широке використання президентом

права  вето  не  є  позитивною  характеристикою  законодавчого  процесу  та

взаємовідносин між гілками влади.  Практика США і  деяких інших держав

свідчить,  що  часте  застосування  права  вето  спостерігалося  тільки  в  часи

істотного загострення відносин між главою держави і парламентом.

Загальне вето формально засвідчує цілковиту незгоду глави держави з

усіма  положеннями  прийнятого  парламентом  законом  загалом.  Однак  на

практиці, навіть якщо його не влаштовує лише окреме положення чи норма,

він змушений буде застосовувати право вето до всього закону. Цей варіант є
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досить незручним у повсякденних відносинах глави держави з парламентом,

оскільки фактично позбавляє першого будь-якого простору для політичного

маневру.  Інколи  президенту  доводиться  або  схвалювати  законопроект,

незважаючи  на  деякі  статті,  з  якими  він  не  згоден,  або  ж  принципово

оскаржувати  загалом  прийнятний  для  нього  законопроект  через  кілька

положень, які його принципово не влаштовують. У такому випадку загальне

вето – інструмент вкрай негнучкий. Зазначена модель вето притаманна таким

країнам  як  США,  Україна,  Росія,  тобто,  як  правило,  країнам  з

президентською або напівпрезидентською формами правління.

Інша  справа  –  це  вибіркове  вето.  Воно  передбачає  можливість

застосовувати  його  як  до  всього  закону  цілком,  так  і  лише  до  окремих

положень  закону.  Вибіркове  вето  забезпечує  більш  гнучкий  механізм

президентського  реагування  і,  крім  того,  посилює  роль  президента  у

законодавчому процесі. Наразі воно застосовується значно рідше, ніж повне

вето.  Зокрема,  його  застосування  передбачають  конституції  Франції,

Аргентини,  Мексики,  Білорусі.  Свого  часу  адміністрація  Президента

Сполучених  Штатів  Америки  Р. Рейгана  також  неодноразово  пропонувала

запровадити в країни механізм вибіркового вето. Проте, така пропозиція була

відкинута. Хоча вибіркове вето і є більш гнучким юридичним інструментом,

ніж загальне, але в даному випадку відбулося б суттєве посилення і без того

сильної виконавчої влади за рахунок законодавчої. У такому разі не була б

виправдана  основна  мета  права  вето,  як  елементу  стримувань  і  противаг

гілок влади.

Ефект  від  застосування  главою  держави  права  вето  часто  дає  йому

можливість  досягнути  своїх,  насамперед,  політичних  цілей  та  схилити

парламент до думки про необхідність більш тісної співпраці з ним в рамках

законодавчого процесу. Проте, у деяких випадках президенту навіть можна

не вдаватися до застосування права вето: достатньо лише одного натяку на

ймовірність його застосування й позитивний для глави держави результат не

змусить на себе довго чекати. Наприклад, у США реальна сила права вето



107

президента настільки потужна, що може впливати на законодавчий процес за

допомогою однієї тільки погрози щодо його застосування.

Зауважимо,  що  крім  вищезазначених  прямих  засобів  впливу  на

законодавчий  процес,  які  безпосередньо  передбачені  основним  законом,

існують й інші, непрямі шляхи впливу на парламент з метою змусити його

врахувати  позицію  глави  держави  у  законопроекті.  Таким  інструментом

може виступати механізм розпуску (дострокового припинення повноважень)

законодавчого  органу.  Загальновідомо:  таке  право  номінально  завжди

належить главі держави незалежно від форми державного правління. Проте,

одразу хочемо наголосити, що можливість застосування такого інструменту

залежить,  насамперед,  від  форми державного  правління.  У президентських

республіках  такої  можливості  не  передбачено  в  принципі.  Натомість,  у

змішаних та парламентських республіках такий варіант впливу на парламент

з  боку  глави  держави  за  певних  обставин  цілком  ймовірний.  Для  цього

потрібно взаємопорозуміння між главою держави і урядом, який, як правило

виступає  ініціатором  розпуску  законодавчого  органу  та  призначення

дострокових парламентських виборів.  В окремих випадках,  як наприклад у

Німеччині, уряд може пов’язати свою законодавчу ініціативу з питанням про

свою відставку. Потенційно його може підтримати федеральний президент і

у такий спосіб домогтися прийняття законопроекту у прийнятній для нього і

уряду редакції.

Окремо хотілося б зупинитися на конституційному статусі президента

Італійської  Республіки.  Унікальність  його  правового  становища  полягає  у

тому,  що,  не  зважаючи  на  парламентську  форму  правління,  й  апріорі

слабкого  президента,  останній  має  достатньо  широкий  спектр  юридичних

інструментів для ефективного впливу на парламент в межах законодавчого

процесу. Зокрема, не зважаючи на формальну відсутність права законодавчої

ініціативи,  що  є  нормою  для  парламентських  республік,  президент

Італійської Республіки відповідно до ст. 87 Конституції «санкціонує подання

палатам урядових законопроектів» [48]. У такий спосіб, по суті, він виступає
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одним  із  співавторів  законопроекту.  Крім  традиційної  для  глав  держав

промульгації  прийнятих  парламентом  законів,  Президент  Італійської

Республіки  відповідно  до  ст. 77 Конституції  наділений  правом  до

промульгації  закону  у  вмотивованому  посланні  палатам  вимагати  його

повторного  обговорення.  Іншими  словами,  він  може  ветувати  прийнятий

парламентом  закон  з  наступним  поверненням  його  до  парламенту  (тобто

застосувати бланкетне вето). Правда це вето може бути подолано палатами

італійського парламенту абсолютною більшістю голосів.  Крім того,  за  ним

закріплено  право  видавати  декрети,  що  мають  силу  закону.  Нарешті,

Президент  Італійської  Республіки  має  у  своєму  арсеналі  непрямий  важіль

тиску на парламент у вигляді  повноваження розпустити обидві  палати або

одну  з  палат,  заслухавши  перед  тим  голів  верхньої  і  нижньої  палат

парламенту.  При  цьому  Конституція  не  визначає  юридичних  і  фактичних

підстав  для  ухвалення  подібного  рішення.  Таким  чином,  можемо

констатувати  «чималу  силу»  слабкого  глави  держави  парламентської

республіки у законодавчій сфері загалом та законодавчому процесі зокрема.

Очевидно,  що глави не всіх держав,  яких віднесено до цієї  категорії,

мають  однакову  «силу»  у  законодавчому  процесі.  Її  ступінь  залежить  від

багатьох факторів, починаючи з форми правління і закінчуючи розстановкою

партій  у  парламенті  й  уряді.  Потенціал  «сильного»  глави  держави  у

законодавчому  процесу  в  кожному  конкретному  випадку  визначається

конституційним  законодавством  та  необхідністю  організації  ефективного

законодавчого процесу.

Другу групу складають країни, де глава держави суттєво обмежений у

своїх  можливостях  щодо  впливу  на  законодавчий  процес.  Це  стосується,

насамперед,  конституційних  монархій  та  переважної  більшості

парламентських республік.

Відсутність  права  законодавчої  ініціативи  та  винятково  номінальне

володіння  правом  вето  щодо  прийнятих  парламентом  законів  фактично

позбавляє глав таких держав реальних інструментів впливу на законодавчий
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процес.  Їхня  слабкість  проявляється  у  їхніх  функціях,  які  зводяться  до

функції  глави  держави  як  символу  нації,  церемоніальним  та

представницьким функціям.

Попри те,  що світовій  конституційній  практиці  відомі  декілька  видів

права  вето,  абсолютне  право  вето,  що  донині  формально  існує  в  деяких

конституційних  монархіях  (наприклад,  у  Великої  Британії  та  Бельгії),  на

практиці  перетворилося  на  «конституційну  фікцію»  [157,  с.  199].  Так,  у

Об’єднаному  Королівстві  королева  внаслідок  конституційної  угоди,

укладеної її попередниками понад триста років тому, фактично успадкувала

добровільно  взяте  попередніми  британськими  монархами  зобов’язання  не

застосовувати  номінально  належне  їм  право  вето  щодо  прийнятих

британським  парламентом  статутів  (законів).  Близька  до  Великої  Британії

склалася ситуація й у деяких її колишніх колоніях, які сприйняли британську

модель  організації  публічної  влади,  насамперед  Канаді,  Австралії,  Новій

Зеландії  та  низці  інших  країн.  Однак,  наприклад  в  Канаді  генерал-

губернатор,  який  представляє  інтереси  номінального  глави  держави  –

британського монарха – хоч і  володіє за аналогією з останнім правом вето

щодо прийнятих канадським парламентом актів, на практиці ніколи ним не

користувався  [46,  с.  352-352].  Натомість,  як  зазначалося  вище,  він  може

застосувати своє право вето,  причому його абсолютний різновид,  стосовно

актів провінційних легіслатур. Аналогічна традиція має місце також і в іншій

конституційній монархії – Королівстві Бельгія.

У  зазначених  країнах  законодавча  ініціатива  фактично  повністю

зосереджена в руках уряду, який має право законодавчої ініціативи, а також

набір  інших  юридичних  інструментів,  що  забезпечують  йому  вплив  як  на

законодавчий процес загалом, так і на окремі його стадії.

Навіть у тих країнах, де глава держави має право вето, користується він

ним нечасто внаслідок різних обставин як об’єктивного, так і суб’єктивного

характеру. У такий спосіб формується стала конституційна практика, по суті,

добровільної  відмови  президента  чи  монарха  від  належного  йому
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конституційного  права  вето  стосовно  прийнятих  парламентом  законів.  Як

приклад, можна навести діяльність федеральних президентів Німеччини. На

теперішній  час,  як  вже  зазначалося  раніше  у  даному  дисертаційному

дослідженні, його лише вісім разів реалізовували на практиці. І це упродовж

майже сімдесяти років.

І  все  ж  таки,  можемо  констатувати,  країни  зі  «слабким»  главою

держави  у  законодавчому  процесі  становлять  абсолютну  меншість  у  світі.

Їхня слабкість визначається не стільки конституційними приписами, скільки

традиційною моделлю взаємовідносин глави держави з парламентом, яка, по

суті,  перетворилася  на  правовий  звичай.  Натомість  переважна  більшість

країн залишили у арсеналі своїх глав держав інструментарій для більш-менш

активної їх участі  у законодавчому процесі,  зокрема, з метою забезпечення

додаткової  перевірки  конституційності  прийнятих  парламентом  законів,

врахування  державних  інтересів  та  недопущення  ухвалення  відверто

популістських або лобістських рішень.

Висновки до розділу 2

1. Одну  з  ключових  ролей  у  законодавчому  процесі  відіграють

суб’єкти права законодавчої ініціативи.

2. Сучасна  парламентська  практика  дає  підстави  стверджувати,  що

наразі  абсолютна  більшість  проектів  законів  вноситься  на  розгляд

парламенту  урядом  і  лише  незначний  відсоток  –  власне  парламентаріями.

Інших  суб’єктів  права  законодавчої  ініціативи  загалом  можна  вважати

скоріше винятком з усталеного правила. Фактично вони не справляють бодай

якійсь  серйозний  вплив  на  законодавчий  процес,  залишаючись,  по  суті,

формальними («паперовими») суб’єктами права законодавчої ініціативи.

3. Розширення кола суб’єктів права законодавчої ініціативи за рахунок

парламентських  комітетів  (комісій)  наразі  вважаємо недоцільним.  Надання

парламентським  комітетам  (комісіям)  права  від  свого  імені  вносити  на
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розгляд парламенту законопроект в порядку законодавчої ініціативи має сенс

лише в тому випадку, якщо подальший його розгляд одразу відбуватиметься

безпосередньо  в  сесійній  залі,  тобто  буде  пропущена  стадія  попереднього

розгляду  проекту  закону  відповідним  (профільним)  парламентським

комітетом  (комісією),  що  видається  цілком  логічним  кроком.  Така

раціоналізація  законодавчого  процесу  може  дещо  скоротити  шлях

законопроекту  у  парламенті  та  сприяти  перспективі  його  більш швидшого

перетворення на повноцінний закон.

4. Світова  практика  застосування  главою  держави  належного  йому

права  законодавчої  ініціативи  дає  підстави  стверджувати,  що  серед  інших

суб’єктів  права  законодавчої  ініціативи  участь  глави  держави  на  першій

стадії законодавчого процесу має субсидіарний, доповнюючий характер. Він,

як  правило,  не  відіграє  вирішальної  ролі  на  першому  етапі  законодавчого

процесу, адже, окрім нього правом законодавчої ініціативи наділено й інших

суб’єктів – уряд, парламентаріїв тощо.

5. За ступенем впливу на законодавчий процес та можливостями його

модерації усіх глав сучасних держав умовно можна розділити на «сильних» і

«слабких».

6. Очевидно,  участь  глави  держави  у  законодавчому  процесі  є

важливою і необхідною. Він виконує функції своєрідного фільтру, відсіюючи

непотрібні, шкідливі для держави і суспільства, а також самого себе закони

або такі, у яких закладено положення антиконституційного, корупційного чи

явно лобістського характеру. Особливо значимою ця роль глави держави є в

тих країнах, де відсутні органи конституційного контролю або передбачений

лише  наступний  конституційний  контроль.  Адже  після  набуття  законом

чинності  і  наступним  його  скасуванням  за  результатами  перевірки  на

відповідність  конституції,  досить  складно,  а  подекуди  просто  неможливо,

відшкодувати шкоду, завдану громадянам, суспільству або державі внаслідок

дії такого нормативно-правового акту.
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО

РЕГУЛЮВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У

ЗАКОНОДАВЧІЙ СФЕРІ

3.1.Конституційно-правові аспекти реалізації Президентом України

права законодавчої ініціативи

У  науковій  та  навчальній  юридичній  літературі  сформувався  досить

сталий погляд на класифікацію повноважень глави держави у законодавчій

сфері  або  як  їх  інколи  називають  скорочено  «законодавчі  повноваження

Президента  України».  На  нашу  думку,  останнє  формулювання  не  можна

вважати  абсолютно  коректним,  адже  воно  є  менш  вдалим  і  таким,  що  не

повною  мірою  відображає  зміст  і  юридичну  природу  цього  напрямку

діяльності  глави  держави.  Як  відомо,  за  Конституцією  України,  єдиним

органом законодавчої  влади в Україні  визнано парламент – Верховну Раду

України. Таким чином, саме парламент здійснює законодавчі повноваження,

які для нього є базовими. Використання дефініції «законодавчі повноваження

Президента  України» може ввести  в  оману деяких  науковців  через  цілком

природню асоціацію із законодавчими повноваженнями парламенту. Відтак,

через смислову ідентичність вищезгаданих формулювань цілком ймовірною

може бути ситуація, за якої у науковому, і не тільки науковому, середовищі

може  виникнути  ілюзія  фактичного  розподілу  законодавчих  повноважень

між  парламентом  і  главою  держави,  що  є  недоречним.  Вважаємо,  що  для

коректної  характеристики  повноважень  глави  держави  у  його  стосунках  з

парламентом  мова  має  йти  про  повноваження  Президента  України  у

законодавчій сфері. Заради справедливості відзначимо, що серед вітчизняних

науковців  існують  й  інші  підходи  до  визначення  назви  цієї  категорії

повноважень глави держави. Зокрема, С.Г.  Серьогіна пропонує називати їх

повноваженнями  Президента  України  у  сфері  законодавчої  діяльності,  до
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яких  вона  відносить  право  законодавчої  ініціативи,  право  вето,

повноваження щодо підписання та оприлюднення законів, право призначати

всеукраїнський референдум [123, с. 86].

Серед інших категорій президентських правомочностей, повноваження

Президента  України  у  законодавчій  сфері  не  можна  визнати

фундаментальними або базовими, на відміну, скажімо, від представницьких

чи повноважень у сфері оборони і національної безпеки країни. І це цілком

природньо, оскільки вони надаються йому не стільки для створення нового

законодавчого  акту,  скільки  з  метою  урівноваження  його  конституційно-

правового  статусу  з  відповідним  статусом  парламенту  в  рамках  системи

стримувань  і  противаг,  яка,  у  свою чергу,  є  одним з  ключових принципів

функціонування  публічної  влади  у  змішаній  республіці.  Проте,

недооцінювати їх також не можна, адже вони дають главі держави ефективні

важелі  впливу  на  одну  з  найбільш важливих  і  чутливих  сфер  суспільного

життя – законодавчу. І дійсно, за допомогою повноважень у цій сфері глава

держави має  можливість  реального  впливу власне  як  на  сам законодавчий

процес, так і на його результати у вигляді прийнятого парламентом закону.

Повноваження  Президента  України  у  законодавчій  сфері  варто

відрізняти від його нормотворчих повноважень, або нормотворчої діяльності

[30,  с.  9].  Якщо  перша  передбачає  активну  участь  Президента  України  у

законодавчому  процесі,  то  змістом  другої  є  можливість  глави  держави

приймати  власні  нормативно-правові  акти  підзаконного  рівня  –  укази  та

розпорядження.

Не  можемо  не  погодитися  з  тезою  Д.В.  Мазура  про  те,  що  участь

Президента  України  у  законодавчому  процесі  є  нічим  іншим,  як  його

опосередкованою  правотворчою  діяльністю.  Ця  форма  діяльності

опосередкована,  бо  глава  держави  одноосібно  закони  не  видає,  але  бере

безпосередню участь  в  процедурах їх  прийняття  та  надання їм відповідної

юридичної сили [67, с. 55].
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Наразі можна констатувати, що юридичний інструментарій Президента

України у законодавчій сфері складається з тріумвірату його конституційних

прав: 1) права законодавчої ініціативи; 2) права вето; 3) права підписання та

офіційного  оприлюднення  (промульгації)  законів.  Усі  вони  мають  чіткій

процесуальний  відтінок,  оскільки  стосуються  процедурних  питань  появи  і

проходження законопроекту у парламенті, тобто його офіціалізації (набуття

законопроектом  статусу  офіційного  нормативно-правового  акту  –  закону).

Крім  того,  всі  вони  характеризуються  високим  ступенем  дискреції,  слабо

обмеженої  конституційними  нормами.  Як  цілком  слушно  зауважує

О.С. Псалтирник,  «загалом  рівень  правової  регламентації  правових  форм

реалізації компетенції Президента України залишається низьким, особливо в

частині  процесуальних  норм.  Недостатня  процесуальна  внормованість  є

загальним недоліком усього вітчизняного конституційного права, але в сфері

реалізації компетенції органів публічної влади ця проблема стоїть особливо

гостро» [108, с. 161].

Варто зауважити,  що зазначеними правами,  хоча інколи й з  певними

нюансами, наділено глав майже всіх сучасних держав незалежно від форми

правління. Такий підхід можна вважати аксіоматичним: він є відображенням

місця і  ролі монарха або президента у суспільстві  та  відносинах з  іншими

органами публічної влади.

Починаючи  з  1991  року,  Україна  пройшла  тернистий  шлях

конституційного будівництва своєї державності. Спроби пошуку оптимальної

моделі  владної  моделі  тривали  декілька  років  й  завершилися  прийняттям

нового (на той час) Основного закону держави.

Трансформація  радянської  владної  моделі  у  більш  прийнятну

демократичну  модель  європейського  зразка  відбувалася  досить  складно.

Однією  з  основних  перепон  на  цьому  шляху  стали  взаємовідносини  між

парламентом – Верховною Радою України – та Президентом України, який у

1991-1996  роках  стояв  ще  й  на  чолі  вертикалі  виконавчої  влади.  Так,

відповідно до ч.  1 ст.  114-1 Конституції  України 1978 року (з наступними
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змінами  і  доповненнями)  «Президент  України  є  главою  держави  і  главою

виконавчої  влади  України»  [47].  Тут  доречно  вказати  на  парадоксальність

такої моделі організації державної, зокрема виконавчої, влади. У класичній

президентській  республіці,  якою  наразі  є,  наприклад,  Сполучені  Штати

Америки,  посада  прем’єр-міністра  відсутня,  а  уряд  країни  очолює

безпосередньо президент. Однак таку президентську республіку, що існувала

в  Україні  упродовж  1991-1995  років  можна  вважати  нетиповою.  Заради

справедливості  зауважимо,  що  в  сучасному  світі  є  приклад  аналогічного

підходу до наповнення саме таким змістом президентської республіки. Мова

йде про теперішню Аргентину, яка з моменту набуття чинності конституцією

у 1853 році вважалася класичною президентською республікою за прикладом

США. Проте, згодом, а точніше після внесення змін до її тексту у 1994 році,

з’явилася посада глави кабінету міністрів (прем’єр-міністра) [170]. По суті,

мова  йшла  про  запровадження  посади  адміністративного  або  технічного

глави уряду, який розглядався лише як один з елементів вертикалі виконавчої

влади в країні. 

В Україні така квазіпрезидентська республіка проіснувала нетривалий

час, а саме до 8 червня 1995 року. У цей день було укладено Конституційний

договір між Верховною Радою України і Президентом України про основні

засади  організації  та  функціонування  державної  влади  і  місцевого

самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України,

який можна назвати малою Конституцією України. Ст. 19 передбачала зміну

конституційно-правового  статусу  Президента  України.  Формально  він

більше не визнавався главою виконавчої влади України, залишившись лише

главою держави [45].  Хоча  цей договір  і  був ухвалений звичайною,  тобто

абсолютною,  а  не  конституційною більшістю народних депутатів,  та  ще й

діяв  паралельно  з  вищезгаданою  по  суті  радянською  Конституцією

(Основним)  Законом  України  від  20  квітня  1978  року,  проте  він  зіграв

неабияку роль у стабілізації політичної, та й не тільки політичної, ситуації в

країні. 
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З  конституційно-правової  точки  зору  цей  договір  заклав  підвалини

майбутньої  нової  Конституції  України.  Він  змінив  баланс  владних

повноважень  між  ключовими  суб’єктами  політичного  впливу  на  суспільні

відносини в країні– парламентом і главою держави. Суть цих змін полягала у

позбавленні  Президента  України  формального  статусу  глави  виконавчої

влади України.

Проте, незмінним серед інших президентських повноважень протягом

усього  періоду  існування  інституту  президентства  в  сучасній  Україні

залишалося  право  глави  держави  вносити  від  свого  імені  на  розгляд

Верховної  Ради  України  законопроекти,  що  мають  бути  в  обов’язковому

порядку  розглянуті  парламентом,  яке  більш  відомо  як  право  законодавчої

ініціативи.  Поруч  з  правом  вето  це  одне  з  ключових  повноважень  глави

держави,  що  визначає  зміст  його  взаємин  з  парламентом  в  рамках

законодавчого процесу. У науковій та навчальній літературі зазначене право

глави держави інколи також визначають як президентську ініціативу [42, с.

218]. Таке формулювання застосовується за аналогією з терміном «урядова

ініціатива»,  що означає  як право уряду вносити від свого імені  на розгляд

парламенту власноруч розроблені законопроекти.

Переважна більшість  як  науковців,  так і  політичних діячів  ніколи не

ставили  під  сумнів  доцільність  наділення  Президента  України

вищезазначеним  правом.  Хоча,  президентській  республіці,  навіть

модифікованій, яка функціонувала в Україні на початку 90-х років минулого

століття, про що згадувалося вище, - загалом не було притаманне визнання

такого  права  за  главою  держави.  У  державах  із  зазначеною  формою

правління коло суб’єктів права законодавчої ініціативи вкрай обмежене й, по

суті,  зводиться  лише  до  парламентаріїв.  Таке  повноваження  доцільно

розглядати крізь призму збалансування владних повноважень глави держави

в  трикутнику  «парламент-президент-уряд»  в  межах  конституційно

закріпленої системи стримувань і противаг.
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Уперше  спробу  комплексного  нормативно-правового  врегулювання

питання  реалізації  Президентом  України  права  законодавчої  ініціативи

здійснено у 1995 році, коли тодішній Президент України Л. Кучма підписав

указ, яким  затвердив Положення про порядок роботи з законопроектами та

іншими  документами,  що  вносяться  Президентом  України  на  розгляд

Верховної Ради України (далі – Положення). Відповідно до п. 2 зазначеного

Положення  підготовку  законопроектів  та  інших  документів  законодавчої

ініціативи  Президента  України  покладено  на  радників  та  наукових

консультантів Президента України, а також відповідні структурні підрозділи

Адміністрації  Президента  України  за  дорученням  Глави  Адміністрації

Президента України або за їх власною ініціативою [99]. З одного боку глава

держави визначив досить широке коло суб’єктів, що мають право готувати

проекти законів, які згодом Президент України як суб’єкт права законодавчої

ініціативи  вносить  від  свого  імені  на  розгляд  Верховної  Ради  України.

Особливу  увагу  хотілося  б  звернути  на  наявність  альтернативності  у

реалізації  такого  права  допоміжним  апаратом  глави  держави:  це  може

відбуватися як за дорученням Глави Адміністрації Президента України (що,

по суті, перетворює право вищезгаданих суб’єктів у обов’язок), так і з їхньої

власної  ініціативи.  Іншими словами,  необхідність  і  доцільність  підготовки

законопроектів формально визначає не сам глава держави, а службовці його

канцелярії,  що  є  дещо  дивним,  якщо  не  сказати  аномальним  явищем  у

конституційній  практиці  України.  З  іншого  боку,  він  суттєво  звужує  коло

ініціаторів законопроекту,  яке обмежується виключно посадовими особами

Адміністрації Президента України. На практиці це може означати лише одне:

ніхто,  крім  працівників  його  канцелярії,  не  має  можливості  подати

Президентові  України свій законопроект для його подальшого внесення на

розгляд  Верховної  Ради  України  в  порядку  законодавчої  ініціативи,  адже

самі вони не наділені Конституцією України правом законодавчої ініціативи.

Відтак, ані відповідні профільні наукові установи, ані громадські організації,

ані громадяни України не зможуть реалізувати свій законодавчий потенціал,
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що,  врешті-решт,  є  одним  з  негативних  факторів,  який  згубно  впливає  на

стан  виконання  законів,  прийняття  яких  ініційовано  посадовцями

Адміністрації Президента України.

Окремо  хотілося  зупинитися  на  нормах  згаданого  Положення,  що

регламентують  процес  узгодження  законопроектів  із  зацікавленими  або

профільними державними або громадськими установами. Насамперед, маємо

на  увазі  наукові,  науково-дослідні  установи  та  вищі  навчальні  заклади.

Наразі Положенням передбачене попереднє узгодження законопроектів лише

з Кабінетом Міністрів  України.  Відтак,  науковці  та громадськість,  у  такий

спосіб,  штучно  усунені  від  роботи  над  проектом  закону,  що,  як  вже

зазначалося вище, може негативно відбитися як на якості законопроекту, так

і на ефективності імплементації його норм у повсякденне життя суспільства,

держави і  окремих громадян. У зв’язку з цим пропонуємо внести зміни до

зазначеного Положення, які  б передбачали обов’язкову правову експертизу

(узгодження)  підготовленого  в  Адміністрації  Президента  України

законопроекту  з  профільними науковими,  науково-дослідними установами,

відповідними  академіями  наук,  вищими  навчальними  закладами  рівня

університету або академії  та  зацікавленими громадськими організаціями (у

форматі громадських слухань).

Викликає також певні запитання й формулювання п. 13 Положення, у

якому зазначається:  «Законопроекти,  до  яких  у  процесі  опрацювання  було

внесено  істотні  зміни,  Главою  Адміністрації  Президента  України

повертаються  розробникам  для  повторного  візування  відповідними

посадовими особами» [99]. Які саме істотні зміни маються на увазі? Хто і як

має  визначати  ступінь  істотності  цих  змін?  Такі  норми  створюють

сприятливе підґрунтя для появи можливих маніпуляцій, інсинуацій і навіть

зловживань з боку працівників президентської канцелярії, відповідальних за

підготовку  законопроекту.  Адже  вони  можуть  на  власний  розсуд

встановлювати наявність чи відсутність істотних змін у первинному варіанті

проекту  закону  і,  таким  чином,  просувати  його  далі  або  безпідставно
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повернути його автору-розробнику, якщо він їх не влаштовує в принципі. На

нашу думку, ця норма Положення має бути сформульована інакше, уточнена

таким  чином,  аби  уникнути  або  принаймні  мінімізувати  ймовірність  її

неоднозначного  розуміння  й  відповідно  застосування  посадовим  особами

Адміністрації Президента України.

Симетричною  відповіддю  з  боку  Верховної  Ради  України,  яка  стала

логічним продовженням цього указу, стало розпорядження Голови Верховної

Ради  України,  яким  було  затверджено  Положення  про  порядок  роботи  з

проектами  законодавчих  актів  та  матеріалами,  що  містять  законодавчі

пропозиції,  які  подаються  на  розгляд  Верховної  Ради  України.  У  цьому

документі  український  парламент  зі  свого  боку  визначив  процедуру

подальшого проходження внесених главою держави законопроектів в рамках

наступних  стадій  законодавчого  процесу.  У  даному  випадку  зацікавлення

викликає  не  стільки  зміст  цього  акту-документу,  скільки  його  статус  –

розпорядження  Голови  парламенту.  На  нашу  думку,  більш  логічним  і

коректним було б затвердження таких процедур розгляду проектів законів,

що  надійшли  на  розгляд  парламенту  від  уповноважених  суб’єктів  права

законодавчої ініціативи, зокрема й Президента України, не розпорядженням

керівника  парламенту,  а  Регламентом  Верховної  Ради  України  або,

принаймні,  його  парламентською  постановою.  У  першому  випадку

можливості  обійти  закріплені  у  Регламенті  парламенту  (а  він,  як  відомо,

наразі  має  силу закону)  процедурні  аспекти законодавчого  процесу з  боку

керівника  законодавчого  органу,  були  б  суттєво  обмежені,  якщо  взагалі

можливі.  Натомість,  контроль  за  дотриманням  положень  розпорядження

Голови  Верховної  Ради  України,  вочевидь,  здійснює  він  сам,  а  не

безпосередньо  парламент,  що  аж  ніяк  не  сприяє  прозорому  проходженню

президентських  законопроектів  у  відповідності  до  Конституції  України  та

Регламенту Верховної Ради України.

Неабиякий вплив глави держави на діяльність Верховної Ради України

загалом  і  законодавчий  процес  зокрема  у  той  період  дещо  саркастично
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підтверджується  нормою  про  те,  що  Кабінет  Міністрів  України  і

Національний банк України самостійно тиражують законопроекти, які вони

вносять  на  розгляд  Верховної  Ради  України  (п.  12)  [100].  Натомість,

законопроекти,  внесені  Президентом  України,  не  підпадають  під  дію  цієї

норми,  хоча  формально усі  суб’єкти  права  законодавчої  ініціативи  мали б

бути  рівними  у  своїх  правах  і  можливостях.  Варто  зауважити,  що  згодом

вищезгадане  розпорядження  Голови  Верховної  Ради  України  втратило

чинність.

На  превеликий  жаль,  аналогічна  дискримінаційна  норма  по

відношенню до Кабінету Міністрів України як суб’єкта права законодавчої

ініціативи,  необґрунтовано  залишилася  й  у  новому  положенні,

затвердженому  розпорядженням  Голови  Верховної  Ради  України,  що

визначав  порядок  роботи  у  Верховній  Раді  України  із  проектами  законів,

постанов, інших актів Верховної Ради України (щодо Національного банку

України така вимога вже не висувалася, оскільки після набуття чинності змін

до  Конституції  України  у  2004  році,  він  втратив  статус  суб’єкта  права

законодавчої  ініціативи).  Так,  у  абзаці  2  п.  14  зазначалося,  що  «Кабінет

Міністрів  України  самостійно  тиражує  законопроекти,  які  він  вносить  на

розгляд  Верховної  Ради  України»  [101].  Відтак,  глава  держави  знову

опинився  у,  так  би  мовити,  привілейованому  становищі  у  порівнянні  з

іншими  суб’єктами  права  законодавчої  ініціативи.  І  справа  не  тільки,  а

можливо  й  не  стільки,  у  додаткових  витратах  одного  з  суб’єктів  права

законодавчої ініціативи на підготовку до внесення від свого імені на розгляд

Верховної Ради України відповідних законопроектів, скільки у забезпеченні

конституційного  принципу  рівності  всіх  суб’єктів  права  законодавчої

ініціативи  у  своїх  можливостях  реалізації  зазначеного  права  в  межах

законодавчого процесу.

Варто  наголосити  на  прогресивному  характері  окремих  норм  іншого

правового  акту,  що  безпосередньо  стосується  процесу  підготовки  главою

держави проектів законів. Так, згідно з п. 6 п. 4 Указу Президента України
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«Про  Положення  про  порядок  підготовки  та  внесення  проектів  актів

Президента України» розпорядженнями Президента України оформляються

прийняті  Президентом  України  на  основі  та  на  виконання  Конституції  і

законів  України  рішення  про  винесення  на  обговорення  громадськості

проектів  законів, які передбачаються для внесення Президентом України на

розгляд  Верховної  Ради  України,  проектів  актів  Президента  України  [98].

Прогресивність  згаданої  норми,  на  наше  глибоке  переконання,  полягає  у

тому, що в такий спосіб має бути забезпечено безумовне дотримання однієї з

фундаментальних  засад  конституційного  ладу  сучасної  демократичної,

правової  держави  –  принципу  гласності.  І  хоча  на  відміну  від  інших

принципів, принцип гласності не відображений у тексті Конституції України

у  вигляді  окремої  норми,  проте  він  явно  випливає  зі  змісту  низки

конституційних норм (зокрема, з положень ст. 57, ч. 1 ст. 84, ч. 2,3 ст. 94, п.7

ст.  129  Основного  Закону)  [53]  і  прямо закріплений у  багатьох  звичайних

законах,  що  визначають  статус  органів  державної  влади  і  місцевого

самоврядування  та  засади  їхньої  діяльності,  зокрема,  у  ч.  1  ст.  3  Закону

України  «Про  Кабінет  Міністрів  України»  (сформульовано  як  принцип

відкритості  та  прозорості)  [102],  у  ст.  3  Закону  України  «Про  місцеві

державні  адміністрації»  [104],  ст.  4  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування в Україні» [103] тощо.

Серед  інших  нормативно-правових  актів,  що  складають  юридичний

базис  права  Президента  України  на  законодавчу  ініціативу  хотілося  б

виокремити Регламент Верховної Ради України (далі – Регламент). Чинний

Регламент  фактично  містить  лише  дві  статті  стосовно  права  законодавчої

ініціативи  глави  держави.  Перша  з  них,  ст.  89  по  факту  майже  відтворює

аналогічну норму, що міститься у ст. 93 Конституції України, де встановлено

вичерпний  перелік  суб’єктів  права  законодавчої  ініціативи  в  Україні,  за

одним,  але  цікавим  винятком.  Наразі  такими  суб’єктами  у  Регламенті

визначено  Президента  України,  народних  депутатів  України  та  Кабінет

Міністрів України, а також Національний банк України [106]. Таким чином,

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/970/2006?nreg=970%2F2006&find=1&text=%E7%E0%EA%EE%ED&x=10&y=1#w18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/970/2006?nreg=970%2F2006&find=1&text=%E7%E0%EA%EE%ED&x=10&y=1#w17
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законодавець  створив  певну  правову  колізію,  оскільки  після  відновлення

чинності  Конституції  України  в  редакції  від  8  грудня  2004 року,

Національний  банк  України  втратив  статус  суб’єкта  права  законодавчої

ініціативи.  Вочевидь,  зазначена  колізія  має  бути  усунена  якомога  швидше

шляхом внесення відповідних змін до ст. 89 Регламенту.

Хотілося  б  звернути  увагу  на  послідовність  розташування  суб’єктів

права  законодавчої  ініціативи  у  відповідних  положеннях  Конституції

України та Регламенту. Першим серед них вказано саме Президента України,

що  навряд  чи  можна  вважати  звичайним,  випадковим  збігом  обставин.  У

такий  спосіб  законодавець,  вочевидь,  намагався  підкреслити  особливу,

виняткову  роль глави держави у  законодавчому  процесі  загалом і  на  його

першій стадії зокрема. Пріоритетне становище саме Президента України на

першій  і  останній  стадіях  законодавчого  процесу  підтверджується

кількарічною  практикою  його  взаємодії  з  парламентом  у  межах

законодавчого процесу, причому незалежно від особистих якостей людини,

яка у певний історичний період посідала найвищу в державі посаду.

Ще  одним  потужним  важелем  впливу  Президента  України  на

законодавчий процес, поруч з вищезгаданими, в рамках реалізації ним права

на законодавчу ініціативу можна вважати його конституційне повноваження

визначати внесені ним на розгляд парламенту проекти законів як невідкладні.

Невідкладність, у даному випадку, згідно з рішенням Конституційного Суду

України  від  28  березня  2001  року,  має  наслідком  позачерговий  розгляд

законопроекту відповідно до положень частини другої статті 93 Конституції

України.  Такі  законопроекти  мають  бути  терміново  включені  Верховною

Радою  України  до  порядку  денного  її  сесії  і  розглянуті  у  пріоритетному

порядку  –  раніше  інших  законопроектів  –  на  всіх  стадіях  законодавчого

процесу  відповідно  до  процедури,  встановленої  Конституцією  України  та

Регламентом  Верховної  Ради  України  [116].  Як  бачимо,  по  суті,

невідкладність  покладає  на  український  парламент  обов’язок  якомога

оперативніше розглянути президентський законопроект,  визначений главою



123

держави  як  невідкладний.  При  цьому  пріоритетність  розгляду  стосується

абсолютно всіх стадій законодавчого процесу.

Ще  однією  характерною  рисою  президентського  повноваження

наполягати  на  невідкладному  розгляді  парламентом  проекту  закону  є

невизначеність  кола  ініціаторів,  щодо  законопроектів  яких  може

застосовуватися  дане  положення.  Таким  чином,  можна  припустити,  що

Президент  України  має  можливість  на  свій  власний  розсуд  визначати

законопроекти  як  невідкладні,  навіть  у  тих  випадках,  коли  їх  авторство

належить іншим суб’єктам права законодавчої ініціативи. Аналогічної думки

дотримуються  й  інші  дослідники  [145,  с.  615].  Спроба  законодавчо

врегулювати коло законопроектів, щодо яких глава держави може наполягати

на  пришвидшеному  розгляді,  обмеживши  їх  виключно  президентськими

ініціативами,  була  зроблена  у  проекті  закону  «Про  закони  і  законодавчу

діяльність».  Не  зважаючи  на  доречність  саме  такого  підходу  та  його

підтримки з боку провідних фахівців в галузі конституційного права [166, с.

291],  чинний  на  той  час  Президент  України  не  погодився  з  таким

обмеженням  своїх  повноважень  і  застосував  до  зазначеного  закону  право

вето.

Зауважимо, що вищезазначеною прерогативою наділено далеко не всіх

глав сучасних держав, а якщо точніше, то така практика існує лише в деяких

з них, насамперед пострадянських державах, таких як Казахстан та Білорусь.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 61 Конституції Республіки Казахстан Президент

Республіки має право визначати пріоритетність розгляду проектів законів: це

означає,  що  відповідні  законопроекти  повинні  бути  прийняті  в

першочерговому  порядку  протягом  двох  місяців  [37].  Згідно  з  ч.  3

ст. 99 Конституції  Республіки  Білорусь  Президент  або  за  його  дорученням

Уряд  мають  право  вносити  пропозиції  до  Палати  представників  і  Ради

Республіки  про  оголошення  розгляду  проекту  закону  терміновим.  Палата

представників і Рада Республіки в цьому випадку повинні розглянути даний

проект протягом десяти днів з дня внесення на їх розгляд [36]. В Україні це
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повноваження закріплено у ч. 2 ст. 93 Конституції України та продубльовано

у ч. 1 ст. 101 Регламенту Верховної Ради України. При цьому в останньому

аналогічне  право  закріплено  й  за  самими  парламентом.  Надання

законопроекту  зазначеного  статусу  означає,  що  після  завершення  його

попереднього розгляду чи доопрацювання включається до порядку денного

найближчого  пленарного  засідання  Верховної  Ради  і  розглядається

позачергово (ч. 4 ст. 101 Регламенту). Верховна Рада може прийняти рішення

щодо законопроектів, визначених як невідкладні, про одноразове відхилення

(ad hoc) від процедури розгляду, передбаченої цим Регламентом, і скоротити

строки  внесення  альтернативних  законопроектів,  внесення  пропозицій  і

поправок,  а  також  строки  надання  законопроекту  народним  депутатам  до

його розгляду в тому чи іншому читанні. Проте, Регламент Верховної Ради

України не допускає скорочення зазначених строків більш ніж наполовину

[106].  Наявність  такого  повноваження  надає  главі  Української  держави

можливість  більш  активного  просування  через  внесені  ним  законопроекти

своїх  інтересів  і  імплементацію  власних  поглядів  на  механізми

упорядкування тієї чи іншої сфері суспільних відносин.

Важливий  аспект  реалізації  Президентом  України  належного  йому

права законодавчої ініціативи лежить у площині його взаємодії з Кабінетом

Міністрів  України.  Справа  у  тому,  що  Уряд  України,  так  само  як  і  глава

держави, наділений вищезазначеним правом. При цьому право законодавчої

ініціативи обох суб’єктів відповідно до чинної редакції Конституції України

є необмеженим певними сферами суспільного життя.  У свою чергу,  такий

підхід  законодавця  до  правової  регламентації  процесу  реалізації  права

законодавчої ініціативи за певних обставин (наприклад в умовах належності

Президента  та  Уряду  до  різних  політичних  сил  та,  як  наслідок,  наявності

гострого  політичного  протистояння  між  ними)  може  стати  причиною

небезпечної  та  такої,  що  дестабілізує  ситуацію  в  країні,  конкуренцією

законопроектів. Таке ймовірне протистояння, тим паче притаманне країнам зі

змішаною  (президентсько-парламентською  або  парламентсько-
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президентською)  формами  державного  правління.  Підтвердження  таких

побоювань  можуть  слугувати  висновки  фахівців-експертів  Європейської

комісії  за  демократію  через  право  (Венеціанська  комісія)  у  сфері

законотворчої  діяльності,  які  наголошують  на  наступному:  відносна

непоширеність  такої  практики  пов’язана  з  тим,  що  закріплення  права

законодавчої  ініціативи  одночасно  за  главою  держави  та  урядом  може

породжувати  певні  негативні  наслідки,  особливо  –  в  державах  з

парламентською формою правління,  оскільки,  по-перше,  глава  держави  не

несе політичної відповідальності ні перед парламентом, ні перед урядом, і,

по-друге, закріплення за ним права законодавчої ініціативи може призводити

до суперечностей у функціонуванні виконавчої гілки влади [169]. Як цілком

слушно зауважують деякі дослідники, одним з підтверджень вищезазначеної

тези може бути приклад Франції, де, попри наявність глави держави суттєвих

повноважень у сфері виконавчої влади, Президента не включено до переліку

суб’єктів,  які  можуть  вносити  проекти  «звичайних»  законів  на  розгляд

парламенту [32].

Як  зазначалося,  наразі  чинна  Конституція  України  жодним  чином

прямо не обмежує ані Президента України, ані Уряд України у можливостях

реалізувати  належне  їм  право  законодавчої  ініціативи  на  їхній  власний

розсуд, навіть без врахування думки один одного. На практиці це означає, що

кожен з них може подати від свого імені на розгляд українського парламенту

законопроекти,  що  мають  врегулювати  суспільні  відносини  в  одній  і  тій

самій сфері, наприклад, економічні, фінансовій, соціальній, оборонній тощо.

Лише  деяке  уточнення  щодо  прерогатив  у  реалізації  права  законодавчої

ініціативи  главою  держави  і  урядом  містяться  у  ч. 2  ст.  96  Конституції

України, де зазначається наступне: «Кабінет Міністрів України не пізніше 15

вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект закону про

Державний  бюджет  України  на  наступний  рік.  Разом  із  проектом  закону

подається  доповідь  про  хід  виконання  Державного  бюджету  України

поточного  року»  [53].  Не  поставило  остаточно  крапку  у  розв’язанні  цього
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питання й рішення Конституційного Суду України від 25 січня 2012 року  №

3-рп/2012  щодо  офіційного  тлумачення  положень  ч.  2  ст.  96  Конституції

України. У п. 2 регулятивної його частини наголошується тільки на тому, що

положення частини  другої  статті  96, пунктів  2, 3, 6  статті  116  Конституції

України треба  розуміти  так,  що повноваження Кабінету  Міністрів  України

щодо  розробки  проекту  закону  про  Державний  бюджет  України  та

забезпечення виконання відповідного закону пов’язані з його функціями, в

тому числі щодо реалізації політики у сфері соціального захисту та в інших

сферах.  Кабінет Міністрів України регулює порядок та розміри соціальних

виплат  та  допомоги,  які  фінансуються  за  рахунок  коштів  Державного

бюджету  України,  відповідно  до  Конституції  та  законів  України  [119].

Жодного слова про наявність саме у Кабінету Міністрів України виключного

права  вносити  (а  не  просто  розробляти)  проект  закону  України  про

Державний  бюджет  України  на  рік  на  розгляд  Верховної  Ради  України

згадане  рішення  єдиного  органу  конституційної  юрисдикції  в  Україні,  на

превеликий жаль, не містить. Таким чином, виходячи з приписів Конституції

України  та  положень  вищезгаданого  рішення  Конституційного  Суду

України,  можемо  зробити  висновок  лише  про  опосередковану  наявність  в

Уряду  пріоритетного,  а  не  виняткового,  права  реалізації  законодавчої

ініціативи  у  частині  внесення  на  розгляд  парламенту  проекту  закону  про

Державний  бюджет  України.  Вважаємо,  що  врешті-решт,  саме

Конституційний Суд України мав би остаточно поставити крапку у дискусії

про можливість внесення проекту закону про державний бюджет України не

тільки  Кабінетом  Міністрів  України,  а  й  Президентом  України.

Альтернативним  варіантом  вирішення  згаданої  проблеми  могло  стати

уточнення положень Основного Закону, зокрема ст. 93, яку доцільно було б

викласти у наступній редакції: «Право законодавчої ініціативи у Верховній

Раді  України  належить  Кабінету  Міністрів  України,  народним  депутатам

України,  а  також  Президенту  України  з  питань  та  у  спосіб,  визначених

законом».  Таким  чином,  наявні  законодавчі  акти,  а  саме  Регламент,
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Бюджетний  кодекс  України,  інші  закони,  якими  наразі  регламентуються

особливості  здійснення  главою  держави  права  законодавчої  ініціативи,

повністю  увійшли  б  у  конституційне  поле  нашої  держави,  навіть  без

внесення  до  них  додаткових  змін  і  доповнень.  Це  тим  паче  справедливо,

оскільки,  як  відомо,  повноваження  Президента  України,  виходячи  з

положень  ст. 106  Конституції  України,  зокрема  п.  31  ч.  1,  визначаються

Основним  Законом.  Мова  про  звичайні  (ординарні)  закони  у  цьому

положенні не йде.

Певним чином парламент спробував розв’язати це питання на нижчому

(з  точки  зору  ієрархії  нормативно-правових  актів  за  юридичною  силою),

законодавчому  рівні.  Регламент  Верховної  Ради  України  більш  чітко  й

однозначно розмежовує здійснення законодавчої ініціативи главою держави і

урядом  у  частині  внесення  на  розгляд  парламенту  проекту  закону  про

державний бюджет країни. Згідно з ч. 2 ст. 89 Регламенту Кабінет Міністрів

України  має  виключне  право  на  внесення  проекту  закону  про  Державний

бюджет  України  [106].  До  певної  міри  зазначене  положення  Регламенту,

сформульоване у такій категоричній формі, не узгоджується з положеннями

ч. 1 ст. 93 Конституції України. Звичайно можна апелювати до теорії права,

вказуючи на те, що положення вищезгаданої статті мають загальний характер

по відношенню до положень ч. 2 ст. 96 Конституції України, які містять, по

суті, спеціальну норму. Натомість, навіть у цій статті відсутній категоричний

імператив,  який  мав  би  однозначно  й  безапеляційно  засвідчити  наявність

конституційної  заборони главі  держави вносити від свого імені  на розгляд

парламенту  проект  закону  про  державний  бюджет,  що  міг  би  скласти

альтернативу  чи  конкуренцію  урядовому.  До  речі,  така  можливість  прямо

закріплена вже у наступній нормі Регламенту, хоча й стосується іншої сфери

правового  регулювання.  Так,  відповідно  до  ч.  3  ст.  89   Регламенту  проект

закону про надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України

вносить Президент  України або Кабінет  Міністрів  України [106].  На нашу

думку,  навряд  чи  такий  дуалізм  у  підходах  законодавця  можна  визнати
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виваженим, адже конкуренція повноважень різних органів публічної влади з

одного питання, вочевидь, не сприятиме більш стабільному функціонуванню

державного механізму.

Нарешті,  Бюджетний кодекс України (далі  –  кодекс),  який мав би за

логікою чітко визначити суб’єкта владних повноважень, що має виключне,

так би мовити, ексклюзивне право, - вносити проект державного бюджету до

парламенту,  містить  ще  більш  обтічні  й  завуальовані  формулювання.

Відповідно до ч.  3 ст.  37 Бюджетного кодексу України «Кабінет Міністрів

України приймає постанову про схвалення  проекту закону  про Державний

бюджет України та подає його разом з відповідними матеріалами Верховній

Раді України та Президенту України не пізніше 15 вересня року, що передує

плановому» [8]. Комплексний, ґрунтовний аналіз цієї норми у нерозривному

логічному  зв’язку  з  іншими  положеннями  Бюджетного  кодексу  України,

вочевидь, вказують саме на Кабінет Міністрів України як єдиного суб’єкта

права  законодавчої  ініціативи  в  частині  внесення  проекту  закону  про

державний  бюджет.  Але,  повертаючись  до  аналогічних  формулювань,  які

містяться в Конституції України, прямої, однозначної вказівки законодавця у

кодексі  на  відсутність  таких  можливостей  у  інших  суб’єктів  права

законодавчої  ініціативи немає,  що виглядає  дещо дивним. На нашу думку,

доцільно було б продублювати норму Регламенту, що міститься у ч. 2 ст. 89,

у  ст.  37  Бюджетного  кодексу  України.  Це  стало  б  цілком  логічним  і

виправданим кроком на шляху  усунення  невідповідностей,  що містяться  у

різних,  проте  однорівневих,  законодавчих  актах,  стосовно  суб’єкта  права

законодавчої  ініціативи, який матиме виключне право подавати на розгляд

парламенту проект закону про державний бюджет.

З  трансформацією  форми  державного  правління  в  Україні  з

президентсько-парламентської  республіки  у  парламентсько-президентську,

вочевидь,  має  змінитися  й  конституційна  регламентація  змісту  та  меж

президентського права законодавчої ініціативи. Посилення ролі парламенту і

уряду в усіх сферах суспільного життя, у тому числі й у законодавчій сфері, є
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цілком  природнім  процесом.  Реформування  інституту  законодавчої

ініціативи  в  Україні  має  відбуватися,  виходячи  з  принципу  розподілення

сфер відповідальності  між урядом і  главою держави.  Асиметричний спосіб

визначення  кола  питань,  що  можуть  бути  предметом  проектів  законів  в

межах  здійснення  Президентом  України  права  законодавчої  ініціативи,

можна  вважати  найбільш  вдалим  і  доцільним  для  застосування  під  час

розроблення змін і доповнень до Основного Закону України.

Реформа  інституту  законодавчої  ініціативи,  на  наше  глибоке

переконання, має відображати наступне.

По-перше,  законодавець  повинен  змістити  пріоритет  у  середовищі

суб’єктів  права  законодавчої  ініціативи  з  Президента  України  на  Кабінет

Міністрів  України,  змінивши  порядок  їх  згадування  у  ч.  1  ст.  93  на

запропонований вище (Кабінет Міністрів України, народні депутати України,

Президент України).

По-друге,  виходячи  з  принципу  розподілення  сфер  відповідальності

між главою держави і  урядом  в  Україні,  доцільно  було  б  екстраполювати

такий  підхід  і  на  інститут  законодавчої  ініціативи.  За  чинною  редакцією

Конституції України до сфери відповідальності Президента України як глави

держави та Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України та інших

військових  формувань  віднесено  наступні  сфери:  зовнішні  зносини,

національна  безпека,  оборона,  громадянство,  амністія  та/або  помилування,

державні  нагороди,  а  також  ініціювання  внесення  змін  до  Конституції

України.  При  цьому,  Президент  України  реалізує  свої  повноваження  у

зазначених сферах, як правило, у взаємодії  з Кабінетом Міністрів України,

міністерствами  та  іншими  органами  виконавчої  влади.  Таким  чином,

вважаємо за доцільне залишити за Президентом України право законодавчої

ініціативи  у  вищезазначених  сферах,  але  із  застосуванням  нового,  раніше

невідомого  не  тільки  вітчизняній,  а  й  зарубіжній  конституційній  теорії  і

практиці,  інституту законодавчої  контрасигнації.  Останній варто визначити

як  скріплення  проектів  законів,  що  подаються  главою  держави  у  порядку
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законодавчої ініціативи, підписом глави уряду та керівника міністерства, до

завдань та сфері компетенції якого належить виконання такого закону.

Наразі  виглядає  доцільним  внесення  конституційних  змін,  які  б

передбачали  наступний  механізм  взаємодії  глави  держави  з  органами

виконавчої  влади  в  рамках  реалізації  ним  права  законодавчої  ініціативи.

Внесення на розгляд Верховної Ради України Президентом України від свого

імені  проектів  законів  може  відбутися  лише  у  разі  їх  попередньої

законодавчої контрасигнації:

- з  питань  (у  сфері)  зовнішніх  зносин  (у  тому  числі  міжнародних

договорів України, що підлягають ратифікації) – Прем’єр-міністром України

та Міністром закордонних справ України;

- з  питань  (у  сфері)  національної  безпеки  –  Прем’єр-міністром

України;

- з  питань  (у  сфері)  оборони  –  Прем’єр-міністром  України  та

Міністром оборони України;

- з  питань  (у  сфері)  охорони  державного  кордону  –  Прем’єр-

міністром України та Міністром внутрішніх справ України;

- з  питань  (у  сфері)громадянства  –  Прем’єр-міністром  України  та

Міністром внутрішніх справ України;

- з питань (у сфері)амністії та/або помилування – Прем’єр-міністром

України та Міністром юстиції України;

- з питань (у сфері) державних нагород – Прем’єр-міністром України

та Міністром культури України.

У випадку відсутності упродовж трьох місяців з моменту спрямування

запиту  про  погодження  президентського  законопроекту  з  боку  Прем’єр-

міністра  та/або  відповідного  міністра  чи  в  разі  відмови  у  погодженні

зазначених законопроектів, глава держави має право самостійно внести їх на

розгляд Верховної Ради України. При цьому Уряд України може висловити

заперечення  проти  внесеного  главою держави  законопроекту  та  внести  на

розгляд  парламенту  свій,  альтернативний  законопроект  з  того  самого
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питання  (сфери  правового  регулювання).  Верховна  Рада  України  шляхом

рейтингового голосування має визначити той законопроект, який вона візьме

за основу для подальшого розгляду.

Законопроекти  щодо  внесення  змін  і  доповнень  до  Конституції

України,  прийняття,  скасування  або  внесення  змін  і  доповнень  до

конституційних законів,  тобто законів,  що приймаються не менш як двома

третинами від  конституційного складу Верховної  Ради України,  наприклад

закони, якими встановлюються опис державних символів України та порядок

їх використання, вносяться Президентом України на розгляд Верховної Ради

України самостійно без будь-якого попереднього погодження.

Внесення  вищезазначених  законопроектів  Президентом  України  має

бути його виключною компетенцією.

Законопроекти з усіх інших питань (у всіх інших сферах), крім проекту

закону  про  державний  бюджет,  можуть  подаватися  на  розгляд  Верховної

Ради  України  Кабінетом  Міністрів  України  або  народними  депутатами

України. Підготовка проекту закону про державний бюджет та його подання

до парламенту має належати до виключної компетенції Уряду України.

По-третє, Президент України повинен мати можливість звернутися до

Кабінету  Міністрів  України  з  вимогою  внести  протягом  трьох  місяців

законопроект  з  питання,  яке  належить  до  сфери  відповідальності  Уряду

України. Крім того, главу держави доцільно наділити правом наполягати на

вимозі  до  Кабінету  Міністрів  України  щодо  невідкладного  внесення

вищезгаданого  законопроекту  на  розгляд  парламенту  не  пізніше,  ніж

протягом одного місяця. Якщо Уряд України проігнорує вимогу Президента

України, останній повинен набути права самостійно, від свого імені внести

такий законопроект на розгляд Верховної Ради України в порядку здійснення

законодавчої  ініціативи. Зазначене повноваження має стати,  з одного боку,

своєрідним компенсатором запропонованих обмежень президентського права

законодавчої  ініціативи  та  не  допустити  параліч  законодавчого  процесу  в

країні, а з іншого – має сприяти вдосконаленню механізму реалізації главою
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держави  і  урядом  права  законодавчої  ініціативи  та  впорядкуванню  сфер

відповідальності кожного з цих суб’єктів владних повноважень, поліпшити їх

співпрацю у вирішенні нагальних загальнодержавних проблем. 

У разі  виникнення розбіжностей між Кабінетом Міністрів України та

Президентом  України  щодо  належності  предмету  правового  регулювання

проекту  закону,  спір  про  компетенцію  має  вирішити  Конституційний  Суд

України в межах тримісячного терміну з моменту надходження відповідного

подання від будь-кого з учасників спору.

На  наше  глибоке  переконання,  пальма  першості  щодо  внесення

законопроектів у всіх сферах, за винятком сфер виключної відповідальності

Президента України, все ж таки має належати Уряду України, як органу, що

здійснює  оперативне  і  повсякденне  управління  державним  і  суспільними

справами.

Наразі  можемо констатувати,  що на  теперішній час  таких ситуацій  в

Україні не виникало (принаймні у публічному просторі відсутня інформація

про них), однак ніхто не може дати жодної гарантії, що вони не виникнуть у

майбутньому. Тому порушене у дослідженні питання потребує свого якомога

швидшого законодавчого вирішення.

Підбиваючи  підсумки,  зазначимо,  що  чимало  аспектів  реалізації

Президентом  України  належного  йому  права  законодавчої  ініціативи

потребують удосконалення з урахуванням реалій сьогодення та результатів

впровадження  конституційної  реформи  в  Україні,  зокрема  в  частині  зміни

форми державного правління з президентсько-парламентської республіки на

парламентсько-президентську.  У  цьому  контексті  поділяємо  і  підтримуємо

цілком слушну пропозицію деяких дослідників про необхідність розширення

обов’язкового чітко визначеного предметного переліку законопроектів, котрі

вносить Президент [161]. Так само законодавчу ініціативу не можна зводити

лише  до  технічної  стадії  законодавчого  процесу.  Вона  є  повноцінним

інститутом  у  складі  системи  конституційного  права  України,  що,  врешті-

решт,  визначає  якість  і  тотожність  втілення  права  в  законі  [160,  с.  66].
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Частина  з  порушених  вище  проблемних  питань  може  бути  вирішена  на

законодавчому  рівні,  проте  деякі  –  лише  на  конституційному.  Практика

правового регулювання такого надзвичайно важливого повноваження глави

держави  як  право  законодавчої  ініціативи  на  підзаконному  рівні,  тобто

актами самого Президента України, має назавжди відійти у минуле.

3.2.  Вето  Президента  України  як  елемент  системи  його

конституційних повноважень у законодавчій сфері

Наступним  елементом  системи  повноважень  Президента  України  у

законодавчій сфері є право вето щодо прийнятих Верховною Радою України

законів.  І  якщо у випадку з  правом законодавчої  ініціативи все ж існують

розбіжності у підходах різних країн до наділення глави держави цим правом,

то з правом вето такого різноманіття підходів немає. Говорячи про юридичні

наслідки ветування главою держави закону, варто констатувати, що цей засіб

впливу  на  законодавчий  процес  є  набагато  потужнішим  у  порівнянні  з

правом  законодавчої  ініціативи.  Зазначений  інститут  притаманний

конституційній  практиці  абсолютної  більшості  країн  світу.  Це  одна  з

найдавніших прерогатив спочатку монархів, а потім і президентів.

На  відміну  від  права  законодавчої  ініціативи,  яке  реалізується  на

першій  стадії  законодавчого  процесу,  застосування  права  вето  може  мати

місце  на  останній  –  набуття  законом  чинності,  і  фактично  утворює

самостійну підстадію – відхилення (ветування),  – що, як вже зазначалося у

підрозділі 1.2 даного  дисертаційного  дослідження,  має  факультативний

характер. Це вказує на необов’язкову її наявність у законодавчому процесі.

Останнє  залежить  від  волі  одного  з  ключових  учасників  законодавчого

процесу  –  глави  держави.  Саме  від  його  позиції  щодо  прийнятого

парламентом закону залежить доля останнього: або закон буде підписано й

оприлюднено  (тобто  промульговано),  або  буде  ветовано  і,  таким  чином,

законодавчий процес повернеться на попередні стадії.
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Очевидно, що саме право вето варто розглядати не тільки (а можливо й

не стільки) з точки зору особистого ставлення глави держави до положень

прийнятого  закону.  Звичайно,  главу  держави  можуть  не  влаштовувати

політичні,  економічні,  соціальні  або  будь-які  інші  аспекти  нового  закону.

Проте,  з  іншого боку,  можливість  застосування  права вето можна вважати

додатковим  юридичним  фільтром,  крізь  який  він  має  пройти,  аби

мінімізувати  потенційні  ризики  негативних  наслідків  від  його  прийняття.

Наприклад, Президент України як гарант додержання Конституції України,

прав і свобод людини і громадянина повинен стежити за чітким дотриманням

положень Основного Закону парламентом в межах законодавчого процесу та

за тим, аби щойно прийнятий представницьким органом акт не порушував чи

безпідставно  звужував  зміст  і  обсяг  гарантованих  Конституцією  України

прав  і  свобод.  Нарешті,  відмову  глави  Української  держави  підписувати

прийнятий  парламентом  закон  можна  ще  розглядати  і  як  спеціальний

інструмент реалізації його правового статусу [71, с. 145].

Застосування Президентом України право вето лише на перший погляд

може здатися досить простою справою. Насправді,  конституційно-правовий

механізм ветування главою держави законів,  прийнятих Верховною Радою,

має низку нюансів. Насамперед, варто з’ясувати, що саме мається на увазі під

вищезгаданою  дефініцією.  А.С.  Багряк  цілком  слушно  визначає

конституційно-правовий механізм застосування Президентом України права

вето  як  систему  взаємопов’язаних  та  взаємообумовлених  елементів

(конституційно-правових  норм,  процедур,  принципів,  гарантій  тощо),  які

забезпечують реалізацію Президентом України свого права на непідписання

та  повернення  закону  до  Верховної  Ради  України  в  разі  незгоди  з  його

змістом, формою або з інших причин, що тягне за собою правові наслідки у

вигляді  відкладення  набуття  законом  чинності  та  застосування  особливої

процедури ухвалення цього закону [2, с. 4]. Єдиним дискусійним моментом у

цьому визначенні,  як нам здається,  є  формулювання «непідписання».  Воно

може  тлумачитися неоднозначно,  зокрема,  як  усунення  глави  держави  від
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здійснення  своїх  конституційних  повноважень  з  промульгації  закону.  На

нашу думку, більш точною і коректною була б заміна слова «непідписання»

словосполученням  «відмова  від  підписання»,  що  характеризує  саме

правомірну з точки зору Конституції України поведінку Президента України.

Говорячи  про  процес  ветування  Президентом  України  прийнятих

Верховною Радою України законів варто наголосити на тому факті, що мова

йде лише про один з трьох найбільш поширених у світі  видів вето, а саме

відкладальне  або  суспензивне.  Його  сутність  полягає  у  тому,  що  глава

держави  блокує  проходження  закону  не  остаточно,  а  лише  тимчасово.

Наслідком  застосування  відкладального  вето  є  повернення  закону  до

парламенту для повторного його розгляду із зауваженнями глави держави за

встановленою  законодавчою  процедурою.  Саме  такий  різновид  вето

закріплений у Конституції  України.  Зауважимо,  відкладальне вето наразі  є

найпоширенішим  у  світі,  що  можна  вважати  свідченням  його  достатньо

високої ефективності. Такий юридичний інструмент дозволяє главі держави

гнучко  реагувати  на  перебіг  законодавчого  процесу,  виходячи  з  тих

обставин, які мають місце у відносинах між парламентом і главою держави.

Найголовнішою  проблемою  застосування  права  вето  Президентом

України  в  нашій  країні,  як  зазначають  вітчизняні  науковці,  є  його  слабка

правова  урегульованість  [86,  с.  166-167].  Фактично  вето  відображає

заперечення чи низку заперечень Президента України стосовно прийнятого

парламентом  закону.  Аналіз  чинної  правової  регламентації  інституту  вето

Президента  України  з  боку  самого  Президента  України  залишає  бажати

кращого. Досить дивною є позиція глави держави, оскільки ані Положенням

про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, ані

Положенням про порядок роботи з законопроектами та іншими документами,

що  вносяться  Президентом  України  на  розгляд  Верховної  Ради  України,

окремі питання застосування права вето, зокрема щодо підстав та критеріїв,

не визначено.  Більше того,  в них відсутня навіть згадка про президентське

вето. Такий підхід Президента України, на нашу думку, може свідчити про
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його  небажання  формалізувати  правила  застосування  права  вето,  таким

чином,  не  обмежуючи  себе  правовими  рамками,  а  відтак  надаючи  собі

можливості  його  довільного  тлумачення.  Очевидно,  питання  застосування

вето  Президентом  України  не  може  бути  врегульовано  Регламентом

Верховної Ради України. Останній хоча і має статус закону, проте, за своєю

суттю  та  предметом  правового  регулювання  залишається  внутрішньо

парламентським актом,  на  кшталт  Положення про  помічника-консультанта

народного  депутата  України [97]  та  інших  правових  актів,  що  регулюють

винятково внутрішньопарламентські процедури.

Натомість намагання глави держави залишати застосування процедури

ветування законів максимально непрозорою, закритою, фактично вивівши її

за межі правового поля, є неприпустимим. Вочевидь, Верховна Рада України,

приймаючи  закон,  особливо  той,  суб’єктом  подання  якого  був  не  глава

держави, а, наприклад, Кабінет Міністрів України, повинна мати можливість

заздалегідь  усвідомлювати  перспективи  його  ветування,  зокрема  підстави,

умови,  критерії  тощо.  Наразі  можемо  констатувати,  що  ветування

Президентом  України  прийнятого  Верховною  Радою  України  закону  є

найменш  врегульованою  правовими  нормами  стадією  сучасного

законодавчого  процесу  в  Україні.  По  суті,  на  теперішній  час  вона

регулюється виключно конституційними нормами. Так, ч. 2 ст. 94 Основного

Закону  України  передбачена  можливість  Президента  України  повертати  зі

своїми  вмотивованими  і  сформульованими  пропозиціями  закон,  який

надійшов йому на підпис, до Верховної Ради України. Характерною рисою

цього положення Конституції  України є  те,  що в ній право глави держави

повертати  до  парламенту  закон  терміном  «вето»  прямо  не  називається.

Натомість, в іншій статті Основного Закону, а саме п. 30 ч. 1 ст. 106 йдеться

про  право  вето  Президента  України  щодо  прийнятих  Верховною  Радою

України (крім законів про внесення змін до Конституції України з наступним

поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України) [53]. Отже,

дві  статті  Основного  Закону  України  дещо  по-різному  визначають  процес
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ветування  закону,  що  виглядає  не  зовсім  логічним.  У  першому  випадку

Президент України одразу повертає закон на повторний розгляд без згадки

про вето, тоді як у другому – спочатку застосовується право вето, а вже потім

закон  повертається  на  повторний  розгляд.  Очевидно,  що  таку  прогалину

бажано  усунути,  аби  уникнути  неоднозначного  тлумачення  положень,  що

регламентують процедуру застосування права вето главою держави.

Набагато  більше  уваги  положення  Конституції  України  приділяють

правовим  наслідкам  застосування  Президентом  України  права  вето.  Так,

відповідно до ч. 4 все тієї ж ст. 94 якщо під час повторного розгляду закон

буде  знову  прийнятий  Верховною  Радою  України  не  менш  як  двома

третинами від  її  конституційного  складу,  Президент  України  зобов’язаний

його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо

Президент  України  не  підписав  такий  закон,  він  невідкладно  офіційно

оприлюднюється Головою Верховної Ради України і опубліковується за його

підписом [53].

Цікавим видається той факт, що чинна Конституція України не містить

прямої заборони застосовувати Президенту України права вето щодо раніше

ветованих ним законів, яке було подолано Верховною Радою України. І хоча

логіка законодавчого процесу і здоровий глузд підказують, що цього робити

не  можна,  остаточно  виключити  подібну  ситуація  в  реаліях  сьогодення  в

Україні  не  можливо.  В  такому  випадку  може  виникнути  парадоксальна

ситуація, вирішення якої не передбачається положеннями Основного Закону

України.  На  нашу  думку,  в  Конституції  України  необхідно  передбачити

пряму заборону,  яка унеможливила б повторне ветування закону,  стосовно

якого раніше вже було подолано вето. Крім того, доцільно було б обмежити

кількість спроб ветування главою держави одного і того ж закону, наприклад

двома,  за  умови  врахування  парламентом всіх  або  більшості  принципових

пропозицій  і  зауважень,  висловлених  Президентом  України  під  час

повернення  закону  до  парламенту.  Такий  підхід  унеможливив  би  штучне

затягування главою держави законодавчого процесу. Так, наприклад, Закон
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України  «Про статус  слідчих»  ветувався  п’ять  разів,  а  до  Закону  України

«Про  державне  регулювання  діяльності  у  сфері  трансферу  технологій»

Президент  України  тричі  застосовував  право  вето  [33].  Аналогічна  доля

спіткала  й  низку  інших  законів.  До  речі,  спроба  унеможливити  подібну

ситуацію  мала  місце  в  історії  українського  парламентаризму,  хоча,  на

превеликий жаль, і зазнала невдачі. Так, ч. 8 ст. 30 проекту Закону України

«Про  закони  та  законодавчу  діяльність»,  внесеного  на  розгляд  Верховної

Ради України народними депутатами України V скликання С.В. Ківаловим та

Д.М  Притикою  ще  у  далекому  2006  році,  передбачалося  наступне:

«Повернення  Президентом  України  для  повторного  розгляду  закону,

прийнятого  повторно  не  менш  як  двома  третинами  від  конституційного

складу Верховної Ради України, не допускається» [106]. У свою чергу, сам

цей закон так і  не набув чинності  через те,  що Президент України чотири

рази застосував до нього право вето. Врешті-решт, відкладальне вето глави

держави  має  стати  не  способом  блокування  законодавчого  процесу,  а

механізмом його вдосконалення.

Дивує позиція законодавця і щодо законів, якими встановлюються опис

та порядок використання державних символів України. Як відомо, відповідно

до ст. 20 Конституції України зазначені закони приймаються конституційною

більшістю,  тобто  двома  третинами  від  конституційного  складу  Верховної

Ради  України.  По  суті,  процедура  остаточного  їх  прийняття  аналогічна

процедурі прийняття законів, якими вносяться зміни до Конституції України

(крім першого, третього та тринадцятого розділів). Але з невідомих причин

для  останніх  законодавець  зробив  виняток  і  вивів  їх  з  під  дії  права  вето.

Натомість,  щодо  перших  такого  винятку  не  встановлено.  Неможливість

застосування права вето стосовно таких законів видається цілком логічною

хоча б тому, що, прийнявши закони про державні символи двома третинами

голосів, Верховна Рада України вже апріорі подолали можливе (потенційне)

вето Президента України на них. Повторне голосування Верховною Радою

України  щодо  подолання  президентського  вето,  у  такому  випадку,
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позбавлене будь-якого сенсу. Тут варто нагадати, що в Конституції України в

редакції  від  28  червня  1996  року  право  вето  взагалі  поширювалося  на  всі

закони,  які  приймаються  Верховною  Радою  України,  незалежно  від  їх

статусу  та  мінімально  визначеної  кількості  голосів,  необхідних  для  їх

прийняття.  У  практиці  українського  парламентаризму  траплялися  різні

випадки. Так, хоча це й виглядало нонсенсом, але Президент України свого

часу ветував навіть закон України про внесення змін до Конституції України,

який  Верховна  Рада  України  підтримала  двома  третинами  голосів.  Не

заважаючи на очевидність і певну безглуздість такого підходу глави держави

до питання застосування  права  вето до вищезгаданої  категорії  законів,  він

свого  часу  був  підтриманий  ще  й  Конституційним  Судом  України  [112].

Згодом, після набуття чинності змінами до Конституції України від 8 грудня

2004 року цю правову колізію частково було усунуто шляхом виведення з-

під  сфери  застосування  права  вето  законів,  якими  вносилися  зміни  до

Конституції України [95]. Заради справедливості зазначимо, що згодом цей

закон  було  визнано  неконституційним  [120].  Згодом,  незважаючи  на

зазначене  рішення Конституційного Суду України,  Верховна Рада України

відновила дію деяких положень Закону України від 8 грудня 2004 року «Про

внесення  змін  до  Конституції  України»  [94],  фактично  визнавши  у  такий

спосіб  вищезгадане  рішення  Конституційного  Суду  України  нікчемним,

тобто таким, що не створює жодних юридичних наслідків.

Так  само  вважаємо  позбавленою  будь-якої  логіки  можливість

Президента  України  ветувати  звичайний  (ординарний)  закон,  який

підтримало щонайменше триста народних депутатів України. Відповідно до

ст. 91 Конституції  України Верховна Рада України приймає закони та інші

акти  більшістю  від  конституційного  складу,  крім  випадків,  передбачених

самою Конституцією [53]. Якщо під час голосування за закон у цілому його

підтримала  конституційна  більшість  –  дві  третини  від  конституційного

складу  Верховної  Ради  України,  –  то  це  означає  фактичне  долання

законодавчим органом можливого (потенційного) вето глави держави щодо
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цього закону. Отже, у такий спосіб відбувається подолання президентського

вето,  так  би  мовити,  авансом.  На  наше  глибоке  переконання,  виходячи  з

принципів  та  призначення  законодавчого  процесу,  застосування

Президентом України права вето до вищезгаданих законів є недоцільним та

навіть  шкідливим,  адже  веде  до  штучного  затягування  строків  розгляду

закону  та  набуття  ним  чинності.  Тому  більш  раціональним  підходом,  у

даному  випадку,  виглядає  запровадження  конституційної  заборони  главі

держави застосовувати належне йому право вето до звичайних (ординарних)

законів, які отримали підтримку з боку конституційної більшості Верховної

Ради України.

Як  ми  уже  зазначали,  недостатньо  повно  інститут  вето  регулює  і

Регламент Верховної Ради України. Точніше, він унормовує не стільки сам

процес застосовування права вето,  скільки фіксує його правові наслідки та

напрямки  подальшого  подолання  розбіжностей  між  парламентом  і  главою

держави  у  їхній  поглядах  на  зміст  і  подальшу  долю  законопроекту.

Главою 23 Регламенту  визначається  процедура  повторного  розгляду

Верховною Радою України законів, повернених Президентом України [106].

Зміст зазначеної глави вказує на те, що мова йде не про застосування вето як

такого, його особливості і підстави, а про процедурні наслідки застосування

Президентом України права вето та подальші дії парламенту. Очевидно, що в

Регламенті  не  доцільно  визначати  механізм  та  особливості  застосування

Президентом  України  права  вето,  оскільки  за  своєю  природою  він  є,  як

наголошувалося  раніше,  внутрішньопарламентським  актом,  який  визначає

організацію  роботи  саме  законодавчого  органу,  навіть  не  зважаючи  на  ту

обставину, що має юридичну силу закону.

Звичайно,  можна  апелювати  до  того  факту,  що  стадія  ветування

Президентом України закону є факультативною, а відтак не завжди присутня

у законодавчому процесі. Але юридичні наслідки ветування закону та досить

часте  використання  главою  держави  наданого  права  засвідчують

надзвичайну  важливість  і  необхідність  якнайскорішого  унормування  цієї
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стадії.  Засадничі  аспекти застосування  права  вето мають бути відображені

безпосередньо в Конституції України, решта – на законодавчому рівні.

Виходячи з того, що наразі чинне конституційне законодавство жодним

чином  не  врегульовує  питання  правової  форми  застосування  Президентом

України  належного  йому  права  вето,  більше  того,  жоден  з  Президентів

України так і  не спромігся або свідомо не захотів хоча б на підзаконному

рівні формалізувати застосування права вето і  таким чином, на теперішній

час у глави держави розв’язані руки у питанні дотриманні чи недотриманні

певних  формальностей,  хотілося  би  зупинитися  на  аналізі  таких  правових

формальностей  застосування  вето.  Насправді  досить  зручно,  коли  відсутнє

належне правове регулювання інституту вето. Адже у такому випадку досить

складно  оскаржити  відмову  глави  держави  підписати  прийнятий

парламентом закон. Відсутність юридично значимого правового акту значно

ускладнює можливість оскарження дій Президента України щодо ветування

закону у судовому порядку. Як цілком слушно зауважує С.Г.  Серьогіна «така

невизначеність  Конституції  містить  реальну  загрозу  перетворення  акту

повернення закону на повторний розгляд у певного роду «лист з найкращими

побажаннями», а не правовий документ» [123, с. 91].

На теперішній час в Україні сформувалася наступна практика. Зазвичай

вето оформлюється листом, у якому Президент викладає мотиви, з яких він

повертає  закон  на  повторний  розгляд  і  сформульованими

пропозиціями [68, с. 63-64]. У зв’язку з цим навряд чи можна погодитися з

правовою  позицією  судді  Конституційного  Суду  України  М.Д.  Савенком,

який  в  окремій  думці  до  рішення  Конституційного  Суду  України  від  11

березня  2003 року,  зазначив,  що  лист,  виданий  Президентом  України  у

відповідності  зі  своїми  конституційними  повноваженнями,  є  офіційним

документом, який юридично відтворює волевиявлення глави держави щодо

відмови  у  підписанні  закону  і  спричиняє  правові  наслідки:  скасовує

результати  голосування  за  закон  у  Верховній  Раді  України,  зобов’язує

парламент  розглянути  його  повторно.  Тобто  за  своєю правовою природою
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цей документ є актом, що має юридичне значення – правовим актом [112].

Зауважимо, що аналогічну позицію підтримали й деякі науковці [68, с. 64]. 

Однак,  відповідно  до  ч.  3  ст.  106  Конституції  України,  а  також

Положення  про порядок підготовки та  внесення проектів  актів Президента

України  [53;  96],  усі  без  винятку  рішення  глави  держави  формалізуються

виключно  у  вигляді  або  указів,  або  розпоряджень.  Таким  чином,  лист,  у

якому  глава  держави  висловлює  свою  волю  відмовитися  від  підписання

закону не можна вважати конституційним актом Президента України, що має

юридичні  наслідки  і  може  бути  оскаржене  у  судовому  порядку.

Підтвердженням  саме  таких  висновків  може  слугувати  практика

взаємовідносин  між  парламентом  і  главою  держави,  згідно  з  якою

законодавчий  орган  жодного  разу  навіть  не  спробував  оскаржити  у  суді

рішення Президента України щодо застосування права вето, викладене ним у

листі.

Як  зазначалося  раніше,  у  Положенні  про  порядок  підготовки  та

внесення  проектів  актів  Президента  України,  серед  рішень,  що

оформлюються  указами  і  розпорядженнями  Президента  України,  відсутнє

питання застосування права вето. У зв’язку з цією обставиною деякі науковці

пропонують  оформлювати  рішення  глави  держави  стосовно  застосування

ним права вето у вигляді відповідного указу Президента України [146, с. 128;

123,с.  91;  68,  с.  64].  Не  зважаючи  на  всю  привабливість  такого  простого

вирішення  зазначеної  прогалини  у  чинному  законодавстві,  не  можемо

погодитися  з  авторами  цієї  пропозиції.  Справа  у  тому,  що  згідно  з

законодавством України та практикою законодавчої діяльності, після того, як

Верховна  Рада  України  абсолютною  більшістю  голосів  підтримала

законопроект,  останній  одразу  набуває  статусу  закону,  хоча  і  нечинного.

Відтак,  імплементувавши  пропозицію  вищезазначених  науковців,  може

виникнути парадоксальна ситуація, коли прийнятий парламентом закон буде

заперечуватися підзаконним за своєю природою нормативно-правовим актом

– указом глави  держави:  у  такий спосіб  вони несправедливо опиняться  на
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одному конституційно-правовому рівні. На нашу думку, це є некоректним і

може  внести  певний  дисбаланс  до  жорстко  ієрархізованої  системи

нормативно-правових актів в Україні. Більш логічною видається пропозиція

розширити коло  актів  Президента  України  за  рахунок  додавання  до  нього

ветувального акту. Останній варто визначити як правовий акт глави держави,

у якому він реалізує належне йому право вето щодо прийнятих парламентом

законів.  Ветувальний  акт  не  буде  мати  статус  підзаконного  нормативно-

правового акту, яким наразі є указ Президента України. За своєю суттю його

має бути прирівняно до закону, на кшталт ордонансів уряду у Франції або

декретів  Кабінету  Міністрів  України  (останні  український  уряд  мав  право

приймати впродовж 1993-1994 років). Сфера застосування ветувального акту

буде  обмежена  виключно  законодавчим  процесом.  Запровадження  такої

форми рішень глави держави на виконання ним одного зі своїх повноважень

у  законодавчій  сфері  дозволить  уникнути  плутанини  в  системі

президентських  актів.  Крім  того,  нарешті  парламент,  в  разі  не  згоди  з

рішенням  Президента  України  щодо  ветування  прийнятого  закону,  зможе

оскаржити ветувальний акт до суду. Очевидно, запровадження ветувального

акту  потребуватиме  внесення  змін,  насамперед,  до  Основного  Закону

України.  Інші  вимоги  до  ветувального  акту  можуть  бути  викладені  у

майбутньому  Законі  України  «Про  закони  та  законодавчу  діяльність».  Не

можемо  не  погодитися  з  позицією  З.О.  Погорєлової  стосовно  того,  що

формалізація  права  вето  (в  оригінальній  інтерпретації  автора  «указне»

оформлення  вето  президента)  сприяло  б  демократизації  та  відкритості

публічної влади [89, с.  41]. Таким чином, ветувальний акт має обов’язково

оприлюднюватися в офіційних засобах масової інформації, у тому числі і на

офіційних  інтернет-представництвах  глави  держави  і  парламенту.  Це

сприятиме  більшій  прозорості  законодавчого  процесу  та  налагодженню

відносин довіри між ключовими суб’єктами законодавчого  процесу,  якими

наразі є парламент і глава держави. Серед ключових ознак ветувального акту

можна  виокремити  наступні:  несамостійність  (видання  такого  письмового



144

акту,  як пропозиції  до прийнятого  Верховною  Радою  України  закону,

можливе  лише  як реакція  на  прийнятий  парламентом  закон);  публічний

характер  (пропозиції  Президента  України  оприлюднюються  і гласно

розглядаються у  парламенті); необов’язковість виконання (парламент може

не врахувати пропозиції глави держави) [4, с. 47].

Не  задовольняє  потреб  сьогодення  й  надзвичайно  абстрактне

формулювання, що міститься у ч. 2 ст. 94 Конституції України, щодо мотивів

відмови  у  підписанні  прийнятого  Верховною  Радою  України  закону.

Вочевидь, мотиви застосування Президентом України права вето мають бути

конкретизовані та зафіксовані у відповідному законі. На нашу думку, такими

мотивами доцільно визначити наступні:

1) невідповідність  прийнятого  закону  загалом  або  його  окремого

положення чи  окремих положень Конституції  України.  Це цілком логічно,

оскільки за тією ж Конституцією України Президент України є гарантом її

додержання.  У випадку застосування главою держави права вето із  даного

мотиву  Верховній  Раді  України  доцільно  надати  право  звернення  до

Конституційного  Суду  України  з  конституційним  поданням  стосовно

конституційності  прийнятого  закону  (у  порядку  здійснення  так  званого

попереднього  конституційного  контролю).  Таким  чином,  орган

конституційної юрисдикції достеменно встановить обґрунтованість претензій

глави держави до такого закону;

2) прийнятий  парламентом  закон  вимагає  додаткових  фінансових

витрат  з  Державного  бюджету  України,  заздалегідь  незапланованих.

Ініціатором застосування права вето міг би бути як сам Президент України,

так  і  Кабінет  Міністрів  України.  Перед  застосуванням  права  вето  главу

держави необхідно зобов’язати провести попередні консультації з Кабінетом

Міністрів  України на  предмет  можливості  виконання фінансової  складової

такого  закону.  Така  вимога  є  цілком  природною,  оскільки  за  чинним

конституційним  законодавством  саме  на  Уряд  України  покладено

конституційний  обов’язок  виконувати  Державний  бюджет  України.
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Неможливість виконання урядом фінансових зобов’язань,  що випливають з

прийнятого закону, дає всі підстави Президенту України застосувати право

вето;

3) прийнятий закон порушує основні (конституційні) права і свободи

людини  або  суттєво  і  безпідставно  звужує  їх  обсяг  чи  зміст.  Ініціатором

застосування  права  вето,  у  даному  випадку,  міг  би  виступати  як  сам

Президент  України,  так  і  Уповноважений  Верховної  Ради  України  з  прав

людини.  Застосування  права  вето  можливе  тільки  після  попередніх

консультацій глави держави з українським омбудсманом;

4) прийнятий закон становить загрозу національній безпеці і обороні

України або сприяє їх послабленню. Ініціатором застосування права вето, у

такому  випадку,  міг  би  виступити  як  сам  Президент  України,  так  і  Рада

національної безпеки і оборони України. Застосування права вето можливе

тільки  після  попередніх  консультацій  глави  держави  у  Раді  національної

безпеки  і  оборони  України,  що  виглядає  цілком  доречним,  враховуючи

завдання, які законом покладаються на Раду національної безпеки і оборони

України.

5) прийнятий закон  порушує умови міжнародних договорів  України,

які  уклала  Україна  та  ратифікувала  Верховна  Рада  України,  зокрема  у

частині  взятих  на  себе  нашою  державою  міжнародних  зобов’язань.

Ініціатором  застосування  права  вето  у  цьому  випадку  міг  би  бути  як  сам

Президент  України,  так  і  Кабінет  Міністрів  України.  Перед  застосуванням

права  вето  главу  держави  доцільно  зобов’язати  провести  попередні

консультації  з  Кабінетом  Міністрів  України  на  предмет  можливого

порушення  вищезгаданих  міжнародних  угод  України  у  разі  підписання

запропонованого  закону.  Такий  підхід  видається  цілком  обґрунтованим,

оскільки  виконання  останніх  відповідно  до  п.  1  ч.  1  ст.  116  Конституції

України  [53]  та  п.  4  ч.  1  ст.  20  Закону  України  «Про  Кабінет  Міністрів

України» [102] є однією з урядових функцій;
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6) прийнятий закон у цілому або окремі  його положення суперечать

іншим (чинним)  законам  чи  окремим їх  нормам  (за  винятком  Конституції

України). Ініціатором застосування права вето у такому разі міг би бути як

сам Президент України, так і Кабінет Міністрів України, але з обов’язковою

вказівкою на конкретну правову колізію, до якої може призвести підписання

закону та  набуття  ним чинності.  Застосування  права  вето  главою держави

доцільно  дозволити  лише  після  попередніх  консультацій  з  Кабінетом

Міністрів України на предмет можливого виникнення правових колізій, які

можуть стати перепоною у виконанні прийнятого закону чи тих законів, які

вже діють. Запропонований підхід виглядає цілком обґрунтованим, виходячи

з тієї обставини, що тягар виконання як щойно прийнятого, так і вже чинних

законів, лежить, насамперед, на Урядові України як вищому органу в системі

органів виконавчої влади в Україні.

Ветування  прийнятого  Верховною  Радою  України  закону  з  інших

мотивів  видається  нам  недоречним.  У  такому  випадку,  по  суті,  можемо

говорити  виключно  про  політичну,  кон’юнктурну  складову  або  особисту

зацікавленість глави держави у його діях, спрямованих на застосування права

вето щодо прийнятого парламентом закону. На наше глибоке переконання,

одним із нагальних завдань законодавця у процесі майбутнього унормування

процедури  ветування  закону,  має  стати  мінімізація,  а  в  ідеалі  повне

виключення,  можливості  відхилення  Президентом  України  закону  не  з

юридичних,  а  з  суто  політичних  чи  особистих  мотивів.  Адже  політизація

законодавчого процесу аж ніяк не сприяє підвищенню якості самого закону у

напрямку  подальшого  вдосконалення  законодавчого  регулювання  певної

сфери  суспільних  відносин,  а  також  заважає  плідній  співпраці  суб’єктів

законодавчого  процесу  на  засадах  довіри  та  розуміння  спільних,

загальнодержавних цілей.

На нашу думку, саме вищезазначена концепція мотиваційної складової

інституту вето є найбільш прийнятною і обґрунтованою та точно відповідає

сферам відповідальності  глави держави,  уряду,  Уповноваженого Верховної
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Ради України з прав людини, Ради національної безпеки і оборони України.

Адже  застосування  право  вето  або  підписання  Президентом  України

прийнятого Верховною Радою України закону може суттєво вплинути як на

стан  його  виконання,  так  і  на  атмосферу  взаємовідносин  між

вищезазначеними суб’єктами владних повноважень.

Однією з новел, які могли б позитивно вплинути на результат співпраці

Верховної  Ради  України  і  Президента  України  в  рамках  законодавчого

процесу,  має  стати  запровадження  в  Україні  інституту  вибіркового  (або

часткового) вето. Зазвичай глава держави може схвалити або опротестувати

весь законопроект, а не окремі його статті чи положення. Це створює чимало

незручностей,  оскільки  часом президенту  чи  монарху  доводиться  обирати:

або  схвалювати  законопроект  з  неприйнятними  для  нього  статтями,  або

заперечувати  в цілому прийнятний для нього законопроект через  одну або

низку  неприйнятних  для  глави  держави  статей.  Іншими словами,  загальне

вето – зброя негнучка, так би мовити, стратегічна. Цим іноді користуються

парламенти, включаючи у вкрай необхідні уряду законопроекти статті, які у

вигляді окремого законопроекту (білля) були б заздалегідь відхилені главою

держави. 

Інститут вибіркового (або часткового)  вето хоча й не набув значного

поширення у світі на відміну від загального, проте все ж таки досить активно

застосовується  у  низці  країні,  зокрема  Франції,  Білорусі,  Казахстані,

Монголії,  Аргентині,  Мексиці  та  деяких  інших.  Так,  відповідно  до  п.  24

ст. 84 Конституції  Республіки  Білорусь  Президент  Республіки  наділений

повноваженням  в  порядку,  встановленому  Конституцією,  повернути  закон

або окремі його положення зі своїми запереченнями до Палати представників

білоруського  парламенту  [36].  Вибіркове  вето  являє  собою,  порівняно  із

загальним,  досить  гнучку  й  тому  більш  цілеспрямовану,  так  би  мовити,

точкову  зброю  в  руках  глави  держави.  Його  закріплення  і  використання

конституційним правом зазначених  країн  дозволяє  главі  держави  накласти

заборону  не  в  цілому  на  законопроект,  а  на  його  окремий  розділ,  статтю,
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параграф [43, с.  84]. Відтак, на практиці, вибіркове вето має пришвидшити

законодавчий  процес,  адже  зменшується  обсяг  роботи  з  опрацювання

висловлених главою держави зауважень до закону, а отже й час на їх розгляд

у  парламенті  та  ухвалення  по  ним  відповідних  рішень.  На  нашу  думку,

застосування  його  в  Україні  є  доречним  і  має  позитивно  вплинути  на

загальну ефективність законодавчого процесу в Україні. Більше того, було б

доцільним  передбачити  в  Конституції  України  та  майбутньому  Законі

України  «Про  закони  та  законодавчу  діяльність»  можливість  підписання

Президентом України закону, щодо якого він застосував вибіркове вето, та

набуття ним чинності, за винятком тих його положень, які потрапили під дію

вибіркового вето. Такий прогресивний підхід, на нашу думку, дозволив би не

блокувати  повністю  законодавчий  процес.  Він  є  доцільним  лише  у  тому

випадку,  коли  під  вибіркове  вето  потрапляють  непринципові  положення

закону, які загалом суттєво не змінюють його первинну концепцію та зміст, а

також  не  заважають  його  повноцінній  імплементації  у  повсякденне  життя

суспільства і держави.

Ще  однією  новацією,  спрямованою  на  вдосконалення  законодавчого

процесу  в  Україні,  може  бути  зміна  підходів  парламенту  до  розгляду  і

обговорення заперечень, висловлених Президентом України у ветувальному

акті  з  урахуванням  вищезапропонованих  нами  мотивів  застосування

Президентом  України  право  вето.  Ст.  135  Регламенту  Верховної  Ради

України  наразі  встановлено  процедуру  розгляду  пропозицій  і  зауважень

глави  держави  та  подолання  вето  Президента  України  на  закон.  Одразу

зауважимо, що в Регламенті відображено значно ширший підхід до питання

розгляду пропозицій Президента України та механізму подолання його вето.

Процес повторного розгляду складається з декількох етапів, і може мати різні

юридичні  наслідки.  Виходячи зі  змісту Регламенту Президент України має

можливість запропонувати Верховній Раді України відхилити прийнятий нею

закон  у  цілому.  Закон  вважається  відхиленим,  якщо  за  цю  пропозицію

парламент  проголосував   більшістю  голосів  народних  депутатів  від
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конституційного  складу  Верховної  Ради  (ч.  1).  У  разі  якщо  пропозиція

Президента  України  про  відхилення  закону  в  цілому  не  підтримана

Верховною  Радою  України,  голосування  проводиться  щодо  повторного

прийняття  закону  в  цілому  (долання  вето),  і  він  вважається  прийнятим  у

цілому, якщо на його підтримку отримано не менш як дві  третини голосів

народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, після чого

закон  підписується  Головою  Верховної  Ради  України  і  спрямовується  на

підпис  Президенту  України  (ч.  2).  Вищезазначену  процедуру  можна

кваліфікувати як повне подолання вето Президента України.

Натомість,  інші  частини  згаданої  статті  Регламенту  передбачають

змішаний  порядок  повторного  розгляду  закону  з  урахуванням  пропозицій

Президента  України  та  подоланням  його  вето.  Ч.  6  ст.  135  Регламенту

передбачено наступний механізм: «Якщо Верховна Рада під час повторного

розгляду частково прийняла пропозиції Президента України і проголосувала

за  закон  не  менш  як  двома  третинами  голосів  народних  депутатів  від

конституційного  складу  Верховної  Ради  України,  він  вважається  знову

прийнятим  з  подоланням  вето  [106].  На  нашу думку,  цю статтю доцільно

було б доповнити ще однією частиною такого змісту: «Якщо Верховна Рада

України  під  час  повторного  розгляду  частково  прийняла  пропозиції

Президента  України,  а  кожну  з  решти  пропозицій  відхилила  не  менш  як

двома  третинами  голосів  народних  депутатів  від  конституційного  складу

Верховної  Ради  і  проголосувала  за  даний  закон  у  цілому  більшістю  від

конституційного складу Верховної  Ради,  то в  такому разі  вето Президента

України  вважається  подоланим,  а  закон  прийнятим».  Адже,  гіпотетично

можлива  ситуація,  коли  певна  кількість  народних  депутатів  України  не

готова підтримувати одну частину пропозицій глави держави, а відтак, і весь

закон  у  цілому,  -  натомість  вони готові  активно  голосувати  за  відхилення

іншої  частини  президентських  пропозицій.  Такий  механізм  подолання

президентського  вето умовно можна назвати гібридним або змішаним. Він

цілком узгоджується з  правовою позицією Конституційного Суду України,
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викладеною  ним  у  рішенні  від  7 липня  1998  року  №  11-рп/98.  У п.  4

регулятивної  частини  згаданого  рішення,  зокрема,  зазначається  наступне:

«Встановлена в частині четвертій статті 94 Конституції України вимога щодо

повторного прийняття закону Верховною Радою України не менш як двома

третинами  від  її  конституційного  складу  поширюється  лише  на  закони,

пропозиції Президента України до яких повністю або частково відхилені. Ця

вимога стосується прийняття закону в цілому.

Якщо пропозиції  Президента  України  до  закону  у  пропонованій  ним

редакції враховано повністю, повторного прийняття закону не менш як двома

третинами  від  конституційного  складу  Верховної  Ради  України  не

вимагається. 

У разі прийняття Верховною Радою України закону після повторного

розгляду  з  урахуванням  пропозицій  Президента  України  глава  держави

зобов'язаний підписати його та офіційно оприлюднити у десятиденний строк.

Якщо  під  час  розгляду  пропозицій  Президента  України  до  закону

будуть внесені зміни, не передбачені цими пропозиціями, Президент України

діє  відповідно  до  частини  другої  статті  94  Конституції  України»  [111].  У

такий, на нашу думку, дискусійний спосіб, орган конституційної юрисдикції,

по  суті,  надав  Президентові  України  право  повторного  ветування  раніше

ветованого  закону,  чого  наразі  не  перебачено  Конституцією  України.

Аналогічної думки дотримуються й інші дослідники. Зокрема, М.О. Теплюк

досить  обґрунтовано  доводить  факт  неправомірного  надання

Конституційним  Судом  України  Президентові  України  додаткових

законодавчих  повноважень  (у  питанні  повторного  ветування  вже  раніше

ветованого  закону  після  його  повторного  розгляду  Верховною  Радою

України), які незафіксовані в Основному Законі України [143, с. 3-4].

Запропонований нами вище механізм подолання президентського вето,

на  нашу  думку,  дозволяє  парламенту  більш  гнучко  і  цілеспрямовано

реагувати  на  заперечення  глави  держави,  адже  в  умовах  формальної

невизначеності сфер застосування ним відкладального вето, обґрунтованість
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деяких  пропозицій  Президента  України  характеризується  суто

кон’юнктурним або політичним характером,  що не має нічого спільного із

юридичним  процесом  підготовки  законів.  Проте,  у  будь-якому  випадку

змішаний механізм реалізується у площині загального підходу законодавця,

зафіксованому ним у ч. 4 ст. 94 Конституції України [53].

Застосування  Президентом  України  права  вето,  як  і  будь-яка  інша

діяльність,  має  ґрунтуватися  на  певних  принципах.  Саме  останні  мають

визначати  рамки  застосування  вето  та  його  змістовне  наповнення.  Відтак,

вкрай  важливим  питанням  є  побудова  системи  конституційно-правових

принципів  застосування  права  вето  Президентом  України  щодо  законів,

прийнятих  Верховною  Радою  України  та  з’ясування  їх  змісту  та

призначення.  Наразі,  найбільш повну й  обґрунтовану  класифікацією таких

принципів  запропоновано  А.С.  Багряком.  Відповідно  до  неї  принципи

застосування права вето Президентом України можна згрупувати наступним

чином:  1)  загально-правові  принципи;  2)  загальні  принципи  діяльності

Президента  України;  3) спеціальні  принципи  застосування  Президентом

України права вето [1, с. 241].

Перші  є  базисом  формування,  організації  та  функціонування  органів

публічної  влади.  До  загально-правових  принципів  традиційно  відносять

принципи,  які  притаманні  діяльності  всіх  суб’єктів  владних  повноважень,

зокрема  і  Президента  України.  За  своєю  суттю  вони  є  засадами

конституційного ладу сучасної України і відповідно закріплені в Основному

Законі нашої держави. До таких принципів належать вища соціальна цінність

людини,  народний  суверенітет,  державний  суверенітет,  республіканізм,

демократизм,  унітаризм,  соціальна  держава,  правова  держава,

рівноправність,  поділ  влади,  верховенство  права,  законність,  гласність,

визнання  міжнародно-правових  стандартів.  Характерними  ознаками  цих

принципів є:  вища юридична сила (навіть у порівнянні  з  іншими нормами

Конституції),  фундаментальний  характер,  найвищий ступінь  абстрактності,
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універсальність,  підвищена  стабільність,  ідеологічна  загальноприйнятність,

конституційна форма закріплення, системність [122, с. 51-60].

Загальні  принципи  діяльності  Президента  України  визначають  межі

функціонування  інституту  президентства  в  Україні  як  такого.  До  їхнього

числа  належать  принципи  незалежності,  недоторканності,  безперервності,

наступності тощо.

Нарешті,  спеціальні  принципи  застосування  Президентом  України

права  вето  визначають  характерні  риси  вузькоспрямованої  діяльності

певного суб’єкта владних повноважень, якою і  є дії  Президента України із

застосування  ним  конституційного  права  вето  стосовно  прийнятих

Верховною  Радою  України  законів.  Серед  спеціальних  принципів

застосування  права  вето  варто  виокремити  принципи  обґрунтованості  та

вмотивованості,  доцільності,  своєчасності,  політичної  та  особистої

неупередженості [1, с. 241]. На нашу думку, перелік спеціальних принципів

доцільно було б доповнити принципами формально-юридичної визначеності,

об’єктивної  необхідності,  передбачуваності  (прогнозованості),

необов’язковості застосування.

Перший  має  на  меті  забезпечити  формальну  визначеність  механізму

застосування  Президентом  України  права  вето,  його,  так  би  мовити,

унормованість.  Адже,  як  зазначалося  вище,  наразі  порушене  питання

фактично  не  врегульовано  законодавчими  нормами.  Конституція  України

регламентує лише загальні аспекти застосування главою держави права вето.

Навіть на підзаконному рівні цей інститут жодним чином не унормований.

Принцип об’єктивної необхідності означає, що застосування права вето

главою  держави  має  відбуватися,  виходячи  з  наявності  об’єктивної,

некон’юнктурної  необхідності  ветування прийнятого парламентом закону з

метою забезпечення суспільних і загальнодержавних інтересів у політичній,

економічній, соціальній, культурно-духовній та інших сферах.

Дія  принципу  передбачуваності  або  прогнозованості  має  бути

спрямована  на  створення  таких  умов  застосування  права  вето,  за  яких  усі



153

зацікавлені  суб’єкти  законодавчого  процесу  будуть  чітко  розуміти

ймовірність  застосування  або  незастосування  Президентом  України

належного  йому  права  вето,  а  відтак  і  подальшу  долю  самого  закону  та

перспективу врегулювання відповідної сфери суспільних відносин.

Нарешті,  принцип  необов’язковості  ветування  главою  держави

прийнятих парламентом законів має наголошувати на тому, що застосування

цього конституційного інструменту є не обов’язком, а правом глави держави.

Ухвалювати  рішення  про  його  застосування  чи  незастосування  Президент

України  повинен  враховуючи  абсолютно  усі  обставини  його  прийняття,

користь  чи  шкідливість  майбутнього  закону  для  суспільства,  юридичної

бездоганності нового закону та інших важливих чинників.

На  частоту  застосування  Президентом  України  права  вето  щодо

прийнятих  Верховною  Радою  України  законів  впливають  низка  факторів.

Так, на думку О.В. Баталова, такими факторами можуть бути електоральний

цикл  та  висока  підтримка  Президента  України  в  парламенті.  Зокрема,

президент,  який  має  більшість  у  парламенті,  накладає  незначну  кількість

вето,  тоді  як  політично  «слабкий»  глава  держави  має  достатньо  високий

рівень ветування законопроектів [3].

Варто зауважити, що ветування Президентом України закону, за своєю

суттю, повертає законодавчий процес на стадію легітимізація законопроекту,

що з, одного боку, певним чином продукує його ускладнення й затягування, а

з іншого – сприяє остаточному «поліруванню» законопроекту.

Врешті-решт, вважаємо цілком слушними висновки З.О. Погорєлової,

яка зазначає, що «застосування Президентом права вето на прийнятий закон

не повинно бути самоціллю, а лише інструментом підвищення якості того чи

іншого  закону,  причому  потрібно,  щоб  дана  процедура  гармоніювала  з

конституційним статусом Верховної Ради України» [89, с. 41].

Зауважимо,  що  наразі  вкрай  важливо  максимально  детально

формалізувати  застосуванням Президентом України  належного  йому права

вето,  встановити  спеціальні  принципи  його  застосування,  оскільки  воно  є
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достатньо потужним інструментом впливу на законодавчий процес загалом

та на зміст майбутнього закону зокрема, а також на діяльність українського

парламенту  в  контексті  належного  функціонування  чинної  моделі

стримувань  і  противаг,  встановлених  Конституцією  України.  На  наше

глибоке  переконання,  основні  зусилля  законодавця  у  питанні  чіткої

юридичної  регламентації  застосування  Президентом  України  права  вето

мають  бути  спрямовані  не  стільки  на  необґрунтоване  обмеження  його

конституційного  повноваження  щодо  можливості  висунення  заперечень

проти прийнятих парламентом законів,  скільки на уточнення і оптимізацію

конституційно-правового  механізму  їх  ветування  і  перегляду.  Це,  у  свою

чергу,  має  сприяти  подальшому  вдосконалення  і  збалансуванню  наявної

системи  стримувань  і  противаг  у  державно-владному  трикутнику

«парламент-глава  держави-уряд».  Зауважимо,  що  аналогічної  правової

позиції, до речі, дотримується й Конституційний Суд України, який виклав її

у  мотивувальній  частині  свого  рішення  від  10  вересня  2009

року № 20-рп/2009 [113].

3.3.Специфіка  конституційно-правового  механізму  промульгації

Президентом України законів

Завершальною стадією сучасного законодавчого процесу є підписання

главою  держави  закону  та  його  офіційне  оприлюднення.  У  зарубіжній

науковій  літературі  ця  частина  законодавчого  процесу  більш  відома  як

промульгація. Глава держави у такий спосіб де-юре безпосередньо легалізує

волю парламенту, а опосередковано – народу, представником інтересів якої

виступає законодавчий орган.

Фінал законодавчого процесу передбачає набуття законом чинності та

застосування його положень з метою практичного регулювання певного кола

суспільних відносин,  які  стали формальним приводом для його прийняття.

Як  зазначається  у  пункті  3.1  мотивувальної  частини  рішення
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Конституційного  Суду  України  від  10 вересня  2009  року:  «Виходячи  з

положень  частин  першої,  другої,  третьої  статті  94  Конституції  України

підписання та офіційне оприлюднення Президентом України закону за своєю

правовою суттю є процедурою, спрямованою на надання йому чинності…»

[113].Подальша  доля  закону  лежить  вже  у  площині  правозастосовного

процесу, який не є предметом даного дисертаційного дослідження.

Як  зазначалося  у  підрозділі  1.2  даного  дисертаційного  дослідження,

стадія набуття чинності законом поділяється на дві підстадії:

1) підписання  закону  главою  держави  або  його  відхилення

(ветування);

2) офіційне оприлюднення (опублікування) закону.

Варто  зазначити,  що  дія  глави  держави  з  ветування  прийнятого

парламентом  закону  має  ознаки  факультативності.  Іншими  словами,

застосування права вето має місце лише тоді,  коли глава держави ухвалює

рішення, у якому виявляє свою незгоду із прийнятим парламентом законом у

цілому чи не сприймає окремі його положення.

За  загальним  правилом  після  ухвалення  закону  більшістю  від

конституційного  складу  Верховної  Ради  України  відповідно  до  положень

глави 22 Регламенту текст щойно прийнятого парламентом закону не пізніше

як  у  десятиденний  строк  оформляється  головним  комітетом,  візується

головою комітету та керівником секретаріату цього комітету чи особами, які

виконують  їх  обов'язки,  керівником  юридичного  підрозділу  та  керівником

підрозділу,  на  який  в  установленому  порядку  покладено  функцію  з

оформлення на підпис Голові Верховної Ради України прийнятих Верховною

Радою актів,  і  подається  на  підпис  Голові  Верховної  Ради  України.  Якщо

текст  закону  завізований  із  зауваженнями,  вони  разом  із  текстом  закону

подаються  Голові  Верховної  Ради  України  [53;  104].  Голова  парламенту

встановлює автентичність тексту закону, який йому наданий на підпис, з тим

варіантом, який було проголосовано у сесійній залі. Ставлячи свій підпис, він
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де-юре і де-факто засвідчує відсутність розбіжностей і неточностей у тому

варіанті закону, який буде спрямовано на підпис Президентові України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 94 Конституції України та ч. 4 ст.  130 Регламенту

підписаний  закон  Голова  Верховної  Ради  України  невідкладно  направляє

Президентові України. Сам термін «невідкладно», вочевидь, варто розуміти

як  обов’язок  керівника  парламенту  надіслати  підписаний  ним  закон  до

Адміністрації Президента України за першої нагоди, яка у нього трапиться.

По суті, мова йде про позачергове надсилання закону на підпис Президентові

України, тобто раніше, ніж інших матеріалів або документів. Саме до такого

висновку  можна  дійти  на  підставі  системного  аналізу  змісту  регулятивної

частини рішень Конституційного Суду України від 10 квітня 2003 року № 7-

рп/2003 та від 28 березня 2001 року № 2-рп/2001, виходячи з аналогії закону.

У  першому,  зокрема,  зазначається,  що:  «невідкладним  є  позачерговий

прийом народного депутата України з питань його депутатської діяльності,

який не може бути відкладений на тривалий час і здійснюється керівниками

та іншими посадовими особами розташованих на території України органів

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і

організацій, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, громадських

організацій  і  політичних  партій  раніше  прийому  інших  посадових  осіб  та

громадян  відповідно  до  попередньо  погоджених  часу  і  місця» [114].  У

регулятивній  частині  другого  рішення,  також,  досить  чітко  сформульована

правова позиція єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні щодо

розуміння  смислового  наповнення  дефініції  «невідкладно»,  яка

використовується у положенні ч. 2 ст. 93 Конституції  України [116]. Після

цього у справу має вступити Президент України і, так би мовити, поставити

остаточну крапку у подальшій долі закону.

Чинне  конституційне  законодавство  України  досить  абстрактно

регламентує  саму  правову  процедуру  підписання  Президентом  України

прийнятого Верховною Радою України закону. Тут треба уточнити, що не всі

науковці  визнають  підписання  саме  правовою  процедурою.  Так,
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М.О. Теплюк наполягає на тому, що підписання Президентом України закону

є  не  процедурою,  а  юридичним  фактом  [143,  с.  3].  На  нашу  думку,

підписання – це така сама процедура, як, наприклад, і законодавчий процес,

тільки у значно меншому масштабі  (так би мовити,  мініпроцедура).  Проте

вона  містить  ключову  ознаку  процедурності  –  почерговість  кількох  етапів

(стадій). На практиці вона складається, як мінімум, з трьох етапів: перший –

підготовчий, коли посадові особи канцелярії глави держави аналізують зміст

закону,  що  надійшов  йому  на  підпис,  друга  –  розгляд  главою  держави

супровідних  матеріалів  і  тексту  закону,  третя  –  власне  підписання  закону

(залишення  главою  держави  особистого  підпису  під  автентичним  текстом

закону  та  відбитку  гербової  печатки  Президента  України).  Натомість,

юридичний  факт  –  це  одномоментна  подія,  яка  тягне  за  собою  певні

юридичні наслідки.

Наразі, чинна редакція Конституції України основну увагу акцентує на

часових межах підписання закону. Згідно з  ст. 94 Основного Закону України

Президент  України  має  п'ятнадцять  діб  на  те,  аби  ухвалити  одне  з  двох

рішень:  застосувати  право  вето  та  повернути  на  повторний  розгляд  до

Верховної  Ради  України  або  підписати  закон  й  офіційно  оприлюднити.

Уточнення цієї конституційної норми міститься у рішення Конституційного

Суду  України  від  7 липня  1998  року  №  11-рп/98.  Відповідно  до  п.  3

регулятивної частини згаданого рішення перебіг п'ятнадцятиденного строку,

передбаченого ч.  2  ст.94  Конституції  України,  а  також,  десятиденного

строку, передбаченого ч. 4 ст. 94 Конституції України, треба обчислювати в

календарних днях  [111]. На нашу думку, встановлений Конституцією строк

цілком  достатній  для  аналізу  змісту  прийнятого  українським  парламентом

закону та ухвалення главою держави зваженого рішення стосовно нього. Далі

Конституційний  Суд  України  зауважує,  що:  «строки  підписання  та

офіційного оприлюднення Президентом України законів України, визначені

ч. 3 та 4 ст. 94 Конституції України, починаються з наступного дня після їх

отримання  Президентом  України.  Якщо  закінчення  п'ятнадцятиденного

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
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строку, передбаченого ч. 2 ст.  94 Конституції України, а також десятиденного

строку, передбаченого ч. 4 ст. 94 Конституції України, припадає на вихідний

або святковий день,  то днем закінчення цього строку є наступний робочий

день» [111].

Проте,  як  свідчить  практика  законодавчого  процесу  в  Україні,

Президент України не завжди дотримується зазначеного строку підписання,

часто  свідомо  порушуючи  його.  При  цьому  інколи  перевищення

встановленого терміну становить не один-два дні, а обчислюється тижнями.

Як  приклад  можна  навести  ситуацію,  яка  склалася  навколо  підписання

Президентом України прийнятого Верховною Радою України Закону України

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово

окупованій території України» (щодо місця перебування та права на освіту).

Закон  був  прийнятий  українським  парламентом  та  спрямований  на  підпис

Президентові  України 24 червня 2014 року. Станом на 14 липня 2014 року

він так і не був підписаний Президентом України та офіційно оприлюднений.

Таким  чином,  конституційно  встановлений  п`ятнадцятиденний  термін,

відведений  на  промульгацію  зазначеного  закону,  було

пропущено. Аналогічна ситуація мала місце й у випадку із Законом України

 «Про  засудження  комуністичного  та  націонал-соціалістичного

(нацистського)  тоталітарних  режимів  в  Україні  та  заборону  пропаганди

їхньої символіки». Закон мав би бути підписаний Президентом України ще

15 травня 2015 року, на наступний день офіційно оприлюднений та 17 травня

набути чинності. Натомість, насправді зазначений закон набув чинності лише

25 травня унаслідок несвоєчасного його підписання главою держави.

Свого  часу,  у  2005  році  після  вступу  на  посаду  Президента  України

В. Ющенка з’ясувалося, що від його попередника Л. Кучми в Адміністрації

Президента України залишилося кільканадцять прийнятих Верховною Радою

України  законів,  які  так  і  не  було  підписано  чи  ветовано.  Усі  можливі,

розумні строки при цьому звичайно спливли. Очевидно, це сталося внаслідок

наявних  у  конституційному  регулюванні  законодавчого  процесу  прогалин.

http://tyzhden.ua/News/134948
http://tyzhden.ua/News/134948
http://tyzhden.ua/News/134948
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Адже,  Конституція  України  в  редакції  від  28  червня  1996  року  не

передбачала, скажемо так, альтернативного механізму підписання закону та

набуття ним чинності у тому випадку, коли глава держави їх і не підписує, і

не  ветує,  або  не  підписує  раніше  ветований  ним  закон,  щодо  якого

Верховною  Радою  України  було  подолано  президентське  вето.  По  суті,  у

даному  випадку  можемо  говорити  про  свідоме  порушення  Президентом

України  конституційних  приписів  та  нехтування  своїми  конституційними

правообов’язками.  Тоді  Верховній  Раді  України  довелося  їх

переголосовувати  та  знову  спрямовувати  на  підпис  вже  новообраному

Президентові України.

Як бачимо з вищенаведених прикладів, таке викривлене уявлення глави

держави  щодо  своєї  ролі  і  відповідальності  у  законодавчому  процесі,

трансформувалося  у  сталу  тенденцію  і  за  великим  рахунком  не  залежало

власне  від  особи  Президента  України.  Адже,  по  суті,  мова  йде  про

порушення конституційно встановленої законодавчої  процедури. Відтак,  це

створює певну небезпеку для визнання таких законів неконституційними на

тій  підставі,  що  було  порушено  конституційний  порядок  їх  розгляду,

прийняття  або  набуття  ними  чинності.  Саме  така  правова  позиція

Конституційного  Суду  України  відображена  у  декількох  його  рішеннях,

зокрема  тих,  якими  було  визнано  закони  неконституційними  внаслідок

порушення вищезазначеного порядку. Найбільш відоме й резонансне з них –

це рішення від 30 вересня 2010 року, яким було визнано неконституційним

Закон України «Про внесення змін до Конституції України» якраз на підставі

порушення конституційної  процедури його  прийняття  [117].  Таким чином,

можемо констатувати, що будь-який закон, який Президент України підписав

невчасно, тобто з порушенням встановлених Конституцією України строків,

в  разі  надходження  до  Конституційного  Суду  України  відповідного

конституційного  подання,  гіпотетично  може  бути  визнаний

неконституційним.  Враховуючи  наявну  в  Україні  системну  практику

перманентних  порушень  конституційно  встановлених  строків  підписання
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главою  держави  прийнятих  парламентом  законів,  під  загрозою  визнання

неконституційними  знаходиться  не  один  десяток  законів.  Відтак,  існує

цілком  реальна  перспектива  фактично  одночасно  втратити  значну  частину

національного  законодавства,  створивши  правовий  вакуум.  А  це,  у  свою

чергу, може становити вже неабияку загрозу національній безпеці України,

стабільності  національної  правової  системи,  дотриманню  прав  і  свобод

людини в Україні тощо.

Дещо  інший,  скорочений,  строк,  встановлено  для  підписання

Президентом  України  законів,  щодо яких  Верховною Радою України  було

подолано вето глави держави. На відміну від загальному п’ятнадцятиденного

терміну  на  підписання  раніше  ветованого  закону  Конституція  України

відводить лише десять днів (ч.  4  ст.  94)  [53].  У даному випадку не зовсім

зрозумілою  видається  логіка  законодавця,  який  надав  аж  десять  днів

Президентові України для ухвалення рішення щодо підписання законів такої

категорії.  Адже  об’єктивні  передумови  для  цього,  вочевидь,  відсутні.

Верховна Рада України, подолавши президентське вето, де-факто не залишає

главі держави альтернативи у виборі того чи іншого рішення. Відповідно до

все тієї ж ч. 4 ст. 94 Основного Закону України у нього залишається лише

одна форма реагування на дії парламенту: він зобов’язаний підписати такий

закон. І навряд чи для цього йому потрібно аж десять днів. На наше глибоке

переконання,  для  вчинення  вищезгаданих  дій  Президентові  України

достатньо  семи,  а  можливо  й  навіть  п’яти  днів.  Десятиденний  термін,  у

даному  контексті,  лише  сприяє  штучному  затягуванню  законодавчого

процесу та відтерміновує момент набуття законом чинності.

Сама процедура підписання Президентом України закону, зокрема його

підготовки до власне підписання, як зазначалося вище, наразі нормативно не

врегульована.  І  це  можна  вважати  суттєвим  недоліком  сучасного

законодавчого процесу в Україні. Цілком природнім способом його усунення

стало  б  упорядкування  цього  питання  самим  главою  держави  шляхом

видання відповідного указу, який би чітко визначав процедуру підготовки до
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підписання  та  власне  саме  підписання  ним  прийнятого  Верховною  Радою

України  закону.  Зазначимо,  що  певним  прецедентом  у  даному  контексті

можна вважати Положення про порядок роботи з законопроектами та іншими

документами, що вносяться Президентом України на розгляд Верховної Ради

України та  Положення про порядок підготовки та  внесення проектів  актів

Президента  України,  затверджені  свого  часу  відповідними  указами

Президента  України.  Аналогічне  положення  могло  б  регламентувати

процедурні питання підготовки до підписання та власне підписання главою

держави  законів,  таким  чином,  офіційно  формалізуючи  їх.  Це  тим  паче

доречно, оскільки окремі питання щодо аналізу прийнятих Верховною Радою

України законів, які надійшли на підпис Президентові України, регулюються

Положенням про Адміністрацію Президента України. Так, відповідно до п. 6

ч. 4 зазначеного положення серед повноважень останньої можна виокремити

здійснення  в  установленому  порядку  експертизи  прийнятих  Верховною

Радою  України  законів,  що  надійшли  на  підпис  Президентові  України,

підготовка пропозицій щодо підписання законів або застосування щодо них

права вето [96]. Очевидно, що таке фрагментарне, позасистемне регулювання

важливих  процедурних  моментів  законодавчого  процесу  наразі  не  може

гарантувати відсутність порушень і зловживань на цій стадії законодавчого

процесу як  з  боку самого  глави  держави,  так  і  з  боку інших зацікавлених

суб’єктів законодавчого процесу.

Досить  неоднозначною,  якщо  не  дивною,  виглядає  зміст

конституційного припису, що міститься у ч. 3 ст. 94 Конституції України: «У

разі  якщо Президент  України  протягом встановленого  строку  не  повернув

закон  для  повторного  розгляду,  закон  вважається  схваленим  Президентом

України  і  має  бути  підписаний  та  офіційно  оприлюднений»  [53].  Якщо

буквально  тлумачити  цю  норму,  то  можемо  з  розумінням  поставитися  до

висновків  М.О  Теплюка,  який  зауважує,  що  «…на  жаль,  у  частині  третій

статті 94 Конституції не сказано, ким саме «має бути підписаний та офіційно

оприлюднений» (хоча й не підписаний Президентом України у визначений
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п'ятнадцятиденний  строк)  закон,  що  вважається  схваленим.  Така

невизначеність  провокує зайву тяганину й порушення процедури набрання

ним  чинності»  [143,  с.  3].  Хоча,  виходячи  з  контексту  норми,

сформульованої  у  ч.  3  ст.  94  Конституції  України,  можна  цілком

обґрунтовано припустити, що мова йде саме про Президента України, а не

про  будь-якого  іншого  суб’єкта  законодавчого  процесу,  у  тому  числі  й

Голову Верховної Ради України. У Президента України, який свідомо уникає

підписання прийнятого Верховною Радою України закону, навряд чи після

спливу  п’ятнадцятиденного  терміну  раптово  виникне  бажання  його

підписати. Уявити ситуацію, коли глава держави просто «забув» підписати

закон,  ще  складніше.  Таким  чином,  конституційне  положення:  «…закон

вважається  схваленим  Президентом  України  і  має  бути  підписаний  та

офіційно оприлюднений» - не має жодного сенсу і, по суті, є декларативним,

необов’язковим  до  виконання  Президентом  України,  навіть  попри  ту

обставину,  що в даному випадку мова йде вже не про його конституційне

право,  а  про  його  конституційний  обов’язок.  Відсутність  реального

механізму відповідальності  глави  держави  за  ігнорування,  невиконання  чи

неналежне  виконання  зазначеного  конституційного  обов’язку  лише

підтверджує  висновок  про  абсолютну  формальність,  якщо не  безглуздість,

вищенаведеного  положення  Основного  Закону  України.  Таким  чином,

самоусунення  Президента  України  від  виконання  покладеного  на  нього

конституційного  обов’язку  може  створити  серйозні  перешкоди  у

законодавчому процесі, а то й просто паралізувати його.

Варто зауважити, що після внесення у 2004 році змін до Конституції

України  та  подальше  відновлення  у  2014  році  окремих  положень

конституційної  реформи  2004  року  було  подолано  одну  з  прогалин

конституційного  регулювання  законодавчого  процесу  в  Україні.  Мова  йде

про  правову  колізію,  закладено  у  Конституції  України  в  редакції  від  28

червня  1996 року,  де  не  передбачалося  альтернативного  механізму

промульгації прийнятого Верховною Радою України закону, стосовно якого
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парламентом  було  подолано  президентське  вето.  Актуальність  такого

механізму  була  викликана  практикою  позаконституційних  стосунків

Президента  України  з  Верховною  Радою  України,  коли  перший,  всупереч

приписам  Основного  Закону  України,  свідомо  не  підписував,  відмовлявся

підписати  такий  закон  або  просто  ухилявся  від  виконання  свого

конституційного  обов’язку.  Внесення  змін  до  Конституції  України

передбачило відповідний альтернативний механізм. Відповідно до ч. 4 ст. 94

чинної редакції Конституції України: «…у  разі якщо Президент України не

підписав  такий закон,  він  невідкладно  офіційно  оприлюднюється  Головою

Верховної Ради України і опубліковується за його підписом»  [53]. У такий

спосіб  законодавець,  по  суті,  передбачив  альтернативний  порядок  набуття

законом  чинності,  у  якому  вже  не  бере  участі  «безвідповідальний»

президент-порушник.  Обмеження участі  глави держави,  у  даному випадку,

варто  розглядати  як  свого  роду  прояв  його  конституційно-правової

відповідальності  за  неналежне  (свідоме  чи  несвідоме)  виконання

конституційних  повноважень  з  підписання  та  офіційного  оприлюднення

повторно  прийнятого  конституційною  більшістю  парламенту  закону.

Вочевидь,  Президент  України  має  можливість  уникнути  подібної  ситуації,

підписавши закон згідно з ч . 4 ст. 94 Конституції України. Проте, подекуди

глава  держави  дійсно,  виходячи,  наприклад,  з  політичних,  особистих  чи

інших  кон’юнктурних  міркувань,  свідомо  уникає  упродовж  конституційно

визначеного  десятиденного  строку  підписання  закону,  щодо  якого

Верховною  Радою  України  подолано  президентське  вето,  перекладаючи,

таким чином, політичну відповідальність за набуття чинності цим законом та

наслідки його імплементації на парламент та особисто його голову.

Проте,  законодавець  у  такий  спосіб  усунув  лише  частину  наявних

прогалин.  Так  і  не  знайшло  свого  відображення  у  змінах  до  Конституції

України вирішення іншого проблемного питання. Як відомо, після прийняття

Верховною  Радою  України  закону  він  підписується  її  Головою  та

невідкладно спрямовується на підпис Президентові України. Згідно з ч. 2 та
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ч. 3 ст. 94 Конституції України Президент України протягом п'ятнадцяти днів

після  отримання  закону  підписує  його,  беручи  до  виконання,  та  офіційно

оприлюднює  його,  або  повертає  закон  зі  своїми  вмотивованими  і

сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного

розгляду. У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не

повернув  закон  для  повторного  розгляду,  закон  вважається  схваленим

Президентом  України  і  має  бути  підписаний  та  офіційно  оприлюднений.

Фактично,  після  спливу  п’ятнадцятиденного  терміну  право  Президента

України  на  підписання  закону  трансформується  у  його  конституційний

обов’язок  підписати  такий  закон  та  офіційно  оприлюднити.  Натомість,  як

вже  зазначалося  вище,  таке  формулювання  цієї  норми  сприяло

систематичним проявам недисциплінованості глави держави щодо виконання

ним  своїх  конституційних  обов’язків.  Досить  часто  в  практиці

взаємовідносин Президента України з Верховною Радою України мала місце

ситуація, коли глава держави всупереч вимогам Основного Закону України і

не підписував прийнятий закон, але й не застосовував до нього право вето та

не повертав його до парламенту для повторного розгляду. Іншого механізму

легалізації закону чинна редакція Конституція України не передбачає. Отже,

обійти  таку  деструктивну позицію глави  держави наразі  у  конституційний

спосіб  не  видається  можливим.  Відтак,  по  суті,  Президент  України  може

заблокувати  в  рамках  законодавчого  процесу  будь-який  закон,  хоча  і  в

неконституційний  спосіб.  На  нашу  думку,  подолання  цієї  прогалини  має

відбуватися  у  рамках  конституційної  реформи.  М.О.  Теплюк запропонував

подолати  цю прогалину,  сформулювавши конституційну  норму  наступним

чином:  «Закон  вважається  схваленим  Президентом  України  й  має  бути

опублікований  у  встановленому  законом  порядку  за  підписом  Президента

України»  [143,  с.  3].  Однак  така  пропозиція,  як  нам  здається,  мало

відрізняється від поточної редакції ч. 3 ст. 94 Конституції України і загалом

не вирішує вищезазначеної проблеми. За зразок можна було б взяти норму

ст. 71 Конституції Литовської Республіки: «Якщо в десятиденний строк після
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вручення закону прийнятий Сеймом закон Президент республіки не повертає

й не підписує, такий закон набуває чинності після підписання та офіційного

оприлюднення  його  Головою  Сейму»  [51].  Відтак,  вважаємо  за  доцільне

поширити дію положень ч. 4 ст. 94 чинної Конституції України і на закони,

щодо яких Президент України не застосував право вето, але й не підписав у

встановлені  терміни.  Функцію  підписання  та  офіційного  оприлюднення,  у

такому  випадку,  вочевидь,  логічно  покласти  на  Голову  Верховної  Ради

України  за  аналогією  з  механізмом  легалізації  Головою  Верховної  Ради

України законів, стосовно яких парламент спромігся подолати президентське

вето.

Окремо  хотілося  звернути  увагу  на  зміст  п.  3  регулятивної  частини

рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 року № 6-рп/2008,

у якому, зокрема, зазначалося наступне: положення частини другої статті 94

Конституції  України необхідно  розуміти  так,  що  процедура  підписання  і

оприлюднення  законів,  встановлена  нею,  не  застосовується  до  законів,

прийнятих  референдумом  [115].  Таким  чином,  можемо  констатувати

наступне:  завдяки  зазначеному  рішенню  законодавчий  процес  стосовно

законів,  прийнятих  на  всеукраїнському  референдумі,  має  свою  специфіку.

Він,  вочевидь,  відрізняється  від  звичайного  конституційного  процесу,

насамперед  тим,  що в  ньому відсутня  стадія  набуття  законом чинності.  У

такий  спосіб  Конституційний  Суд  України  де-юре  виключив  з  такого

законодавчого процесу двох ключових суб’єктів – Верховну Раду України та

Президента України. Фактичне позбавлення глави держави права підписання,

а  відповідно  й  права  вето,  стосовно  всенародно  прийнятих  законів

гіпотетично  може  створити  передумови  для  легалізації  закону,  положення

якого  не  відповідають  Конституції  України,  суперечать  іншим  законам,

становлять  загрозу  національній  безпеці  України  або  стабільності

економічної,  фінансової  та  інших  важливих  систем  суспільства  тощо.

Зазначена  колізія  має  бути  владнана  на  законодавчому  рівні,  адже  орган

конституційної  юрисдикції  створив,  по  суті,  нову  конституційну  норму,

file:///C:/Users/Dzen/Downloads/_blank
file:///C:/Users/Dzen/Downloads/_blank
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вийшовши за межі наданих йому Конституцією України і Законом України

«Про  Конституційний  Суд  України»  повноважень.  Вважаємо  за  доцільне

виправити  ситуацію,  що  виникла,  шляхом  ухвалення  змін  до  Конституції

України, які визначали б специфіку законодавчого процесу щодо всенародно

прийнятих  законів  та  роль  глави  держави  в  ньому.  Останній  все  ж  таки

повинен  мати  можливість  (сформульованої  у  вигляді  конституційного

обов’язку)  підписання  таких  законів  та  їхнього  офіційного  оприлюднення,

але  без  права  їх  ветування.  Такий  підхід,  з  одного  боку,  дозволить  не

подрібнювати безпідставно законодавчий процес на окремі види, виходячи з

необхідності  його  максимальної  уніфікації,  а  з  іншого  –  цілком

відображатиме особливу роль народу як носія суверенітету та джерела влади

в державі. Відтак,  позбавлення Президента України права вето щодо таких

законів  узгоджується  з  концепцією  народного  суверенітету:  воля  глави

держави  не  може  суперечити  волі  народу  у  вигляді  прийнятого  на

всеукраїнському референдумі закону.

Ще однією спірною конституційною нормою є положення ч.  2 ст.  94

Конституції  України  в  частині  необхідності  Президентові  України  брати

щойно  підписаний  ним  закон  до  виконання.  Вважаємо  такий  підхід

законодавця  не  зовсім  коректним,  виходячи  з  наступних  міркувань.  Як

відомо,  внаслідок  набуття  чинності  у  2015  році  Законом  України  «Про

відновлення  дії  окремих положень  Конституції  України:  «було  відновлено

дію окремих положень Конституції України зі змінами, внесеними законами

України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV [93]. Таким чином, в Україні, по

суті, вкотре відбувся перехід в рамках змішаної форми державного правління

від  президентсько-парламентської  до  парламентсько-президентської

республіки.  Відповідно  до  ч.  1  ст.  102  Конституції  України  Президент

України  є  главою  держави  [53].  Такий  його  статус  означає,  що  він  не  є

органом виконавчої влади, а отже формально не має жодного стосунку до її

вертикалі. У зв’язку з цим постає питання, як Президент України, не будучи

органом виконавчої влади, може взяти до виконання підписаний ним закон.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2222-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Як і у випадку з ч. 3 ст. 94 Конституції України, дане положення позбавлене

юридичного сенсу та можливості  практичного застосування.  Відповідно до

ст. 6 Основного Закону України «державна влада в Україні здійснюється на

засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої,

виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених

цією Конституцією межах і  відповідно до законів  України» [53].  Функцію

здійснення  виконавчої  влади  в  Україні  покладено  на  органи  виконавчої

влади, які становлять єдину, ієрархічно побудовану систему. Згідно з ч. 1 ст.

113 Конституції України вищим органом у системі органів виконавчої влади

є Кабінет  Міністрів  України.  Магістральним напрямком діяльності  органів

виконавчої  влади,  виходячи  навіть  тільки  з  їхньої  назви,  є  виконання

прийнятих Верховною Радою України та легалізованих Президентом України

законів.  Президент  України,  організаційно  перебуваючи  поза  системою

виконавчої  влади,  не  має,  за  деяким  виключенням,  юридичного

інструментарію впроваджувати ухвалені парламентом закони у повсякденне

життя. Натомість, таким інструментарієм чинне конституційне законодавство

наділило органи виконавчої влади і, передусім, Кабінет Міністрів України як

орган, що очолює систему виконавчої влади в Україні.

Виходячи  зі  статусу  Президента  України  як  гаранта  додержання

Конституції  України,  закріпленого  у  ч.  ст.  102  Конституції  України,  та

наявних  конституційних  повноважень,  його  функція  має  зводитися  до

забезпечення та певною мірою до створення належних умов для виконання

прийнятих відповідно до Конституції  України законів іншими державними

органами,  насамперед  виконавчими.  Відтак,  мова  може  йти  скоріше  про

Президента  України  в  ролі  пасивного  спостерігача  за  діяльністю,

насамперед,  органів  виконавчої  влади,  спрямованої  на  втілення  в  життя

прийнятих Верховною Радою України та легалізованих Президентом України

законів. У результаті такого моніторингу глава Української держави повинен

виявляти та реагувати за допомогою наданого йому Конституцією України
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юридичного  інструментарію  на  факти  невиконання  чи  неналежного

виконання законів, впливаючи у такий спосіб на суб’єктів-порушників.

Нарешті, третьою під стадією останньої стадії законодавчого процесу в

Україні є офіційне оприлюднення (опублікування) закону. Цілком слушним є

твердження  Ю.М.  Перерви,  яка  зауважує,  що  «сукупний  аналіз  положень

ст. 94  Конституції  дозволяє  зробити  висновок,  що  наслідком  підписання

Президентом  закону  є,  також,  його  погодження  здійснити  офіційне

оприлюднення закону.  Взаємозв’язок цих дій та  неможливість  їх  окремого

існування свідчать проте, що вони є елементами однієї процедури, яка відома

в світі як промульгація» [86, с. 161]. Саме після її завершення законодавчий

процес трансформується у правозастосовний.

Однак,  для  більш  чіткого  усвідомлення  змісту  цієї  підстадії

законодавчого  процесу,  насамперед,  варто  визначитися  з  термінологією.  І

хоча  чинне  конституційне  законодавство  України  не  оперує  дефініцією

«промульгація», проте його застосування у вітчизняній науковій літературі є

досить поширеним явищем. Існує широке розуміння його змісту і вузьке. У

першому  випадку  він  означає  засвідчення  закону  і  того  факту,  що  він

прийнятий за належною процедурою; підписання закону; розпорядження про

його  опублікування  і  виконання  [155,  с.  261].  У  другому  випадку  під

промульгацією  розуміють  офіційну  публікацію,  обнародування  певного

закону [127, с. 403]. Саме в останньому значення буде використовуватися цей

термін у даному дисертаційному дослідженні.

Серед  інших  дефініцій,  що  вимагають  певного  уточнення,  варто

назвати  «оприлюднення»  та  «опублікування»,  а  також співвідношення між

ними. Це викликано й суто практичним міркуваннями, адже обидна зазначені

терміни одночасно містяться  у положеннях чинної  Конституції  України.  У

спеціалізованій  науковій  літературі  з  конституційного  права  досить  мало

уваги  приділено  розмежуванню цих  понять.  Одну  з  таких  спроб  зроблено

Ю.М. Перервою.  У  своїй  роботі  вона  наголошує  на  тому,  що  це  все  таки
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дещо різні  поняття,  при цьому наголошуючи на тому,  що опублікування є

різновидом оприлюднення [86, с. 163].

Натомість,  у інших галузях права,  зокрема цивільному праві та  праві

інтелектуальної  власності,  таке  розмежування  базується  на  більш

розгорнутих  дослідженнях.  Як  справедливо  зауважує  О.  Штефан,

оприлюднення є більш широким поняттям, що охоплює за своїм змістом й

опублікування  твору [92, с. 174].  О.О.  Мацкевич  наголошує  на  тому,  що

«оприлюднення» та «опублікування» є  різними авторськими правами,  саме

тому у відповідних законодавчих актах необхідно розмежувати ці поняття, а

також закріпити право на оприлюднення серед особистих немайнових прав

автора, як право автора вирішувати чи готовий твір до ознайомлення з ним

інших  осіб;  і,  звісно,  узгодити  між  собою  положення  відповідних  статей

Цивільного  Кодексу  України  та  Закону  «Про  авторське  право  і  суміжні

права» [73].

Так,  дійсно,  ми  поділяємо  думку  вищезгаданих  дослідників,  які

наголошують  на  тому,  що  поняття  «оприлюднення»  є  більш  широким  і

включає  в  себе  поняття  «опублікування».  Оприлюднення  закону  деякі

науковці пропонують розуміти як офіційне оголошення закону до загального

відома всім суб’єктам права, до яких звернуті його положення  [86, с.  161].

Воно не є послідовним і коректним з огляду на наявні в ньому слова та їхній

порядок. На нашу думку, зазначене визначення потребує деякого уточнення

та мало б бути сформульовано наступним чином: оприлюднення закону – це

доведення  до  загального  відома  всіх  суб’єктів  права  змісту  прийнятого

парламентом  та  підписаного  главою  держави  закону  у  будь-який  спосіб

(публікація  у  друкованих  та/або  електронних  засобах  масової  інформації,

шляхом індивідуального розсилання повідомлень абонентам телефонних та

інших мереж зв’язку, поширення в місцях масового скупчення людей тощо).

Натомість, опублікування в цивільному праві та праві інтелектуальної

власності  опублікування  твору  (фоно-,  відеограми)  передбачає  наявність

примірників (копій). Розмірковуючи за аналогією, у конституційному праві
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опублікування  закону  можна  визначити  як  дії  уповноваженого  суб’єкта

влади  з  доведення  змісту  прийнятого  парламентом  та  підписаного  главою

держави  закону  до  загального  відома  шляхом  його  відображення  у

друкованих  засобах  масової  інформації,  що  мають  статус  офіційних.

Очевидно,  що це мають бути масові  видання,  наклади яких обчислюються

десятками  тисяч  примірників.  Це  вкрай  важливо  для  доступного  й

оперативного  доведення  змісту  закону  до  максимальної  кількості  тих

суб’єктів,  і,  насамперед,  громадян,  на  яких  спрямована  його  дія.

Опублікування  закону  лежить  більше  у  технічній  площині  реалізації

промульгації закону, а не формально-юридичній, як оприлюднення. У такий

спосіб, по суті, відбувається матеріалізація закону «у папері».

Варто  зауважити,  що  опосередковано  обов’язкова  промульгація

Президентом  України  законів  передбачена  чч.  2  та  3  ст.  57  та  ч.  5

ст. 94 Конституції України. Усі закони як акти вищої юридичної сили так або

інакше безпосередньо стосуються змісту й обсягів прав, свобод і обов’язків

людини і громадянина, а останні, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 92 Конституції

України,  визначаються  виключно  законами  [53].  Відтак,  будь-який  закон

підлягає обов’язковому, стовідсотковому оприлюдненню шляхом публікації

в офіційних засобах масової інформації.  Крім Конституції  України, вимогу

про  необхідність  оприлюднення  законів  можна  знайти  й  в  інших

законодавчих актах. Так, відповідно до ст. 5 Закону України «Про доступ до

публічної інформації», доступ до законів, які за змістом ч. 1 ст. 1 належать до

категорії  публічної  інформації,  забезпечується  шляхом  систематичного  та

оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях;

на  офіційних  веб-сайтах  в  мережі  Інтернет;  на  єдиному  державному  веб-

порталі  відкритих  даних; на  інформаційних  стендах;  будь-яким  іншим

способом [95].

На теперішній час в Україні офіційний статус надано лише друкованим

засобам масової інформації.  При цьому такий статус надає саме Президент

України, оскільки наразі це питання, як не парадоксально, врегульовано його

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150319.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150319.html
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указом, тобто підзаконним за своєю природою нормативно-правовим актом.

І хоча  Президент  України  у  преамбулі  до  Указу  від  10  червня  1997 року

№ 503/97  «Про  порядок  офіційного  оприлюднення  нормативно-правових

актів та набрання ними чинності» (з наступними змінами і доповненнями) й

посилається на ст.  57,  ч.ч.  2 та 5 ст.  94,  ч.  2 ст.  102 Конституції  України,

обґрунтовуючи  у  такий  спосіб  своє  право  визначати  процедуру  й  місце

офіційного  оприлюднення  законів  необхідністю  врегулювати  питання

офіційного  оприлюднення  нормативно-правових  актів,  у  т.  ч.  й  законів,

об’єктивні  конституційно-правові  підстави  для  цього  у  нього,  на  наше

глибоке  переконання,  відсутні.  Як  видається,  у  даному  випадку,  хоча  і  з

великою натяжкою, але все таки більш доречним було б посилання на ч. 2

ст. 102 Конституції  України,  яка,  зокрема,  визначає  Президента  України

гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина, оскільки останні,

як зазначалося вище, визначаються виключно законами України. Посилання

ж глави держави на ч. 2 ст. 102 Конституції України взагалі є дивним і не

витримує  жодної  критики.  По  суті,  мова  може  йти  про  привласнення

Президентом  України  повноваження  з  правового  врегулювання  питання

офіційного оприлюднення законів. А тому його посилання на неможливість

передання привласненого ним повноваження виглядає як мінімум дивною і

позбавленою  будь-якої  сенсу.  Звичайно,  Президент  України  має

конституційне право визначати порядок офіційного оприлюднення власних

нормативно-правових  актів  –  указів.  Але  цей  порядок  не  повинен

поширюватися  на  закони,  які  Президент  України,  на  відміну  від  указів  і

розпоряджень,  безпосередньо  не  приймає.  Його  участь  у  роботі  над

законопроектами  на  різних  стадіях  законодавчого  процесу  не  може  бути

юридичним обґрунтуванням самовільного взяття  ним на  себе  повноважень

щодо правового врегулювання питання офіційного оприлюднення прийнятих

парламентом  законів.  Відповідно  до  ч. 2 ст.  6  Конституції  України  органи

законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у

встановлених  цією  Конституцією  межах  і  відповідно  до  законів  України.
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Наскільки відомо, ані  Конституцією України, ані  будь-яким законом право

визначати  порядок  офіційного  оприлюднення  законів  главі  держави  не

надавалося.  Більше  того,  навіть  якби  Верховна  Рада  України  виявила

бажання й надала Президентові України таке право, ухваливши відповідний

закон,  то  вона,  вочевидь,  у  такий  спосіб  порушила  власне  Конституцію

України. Адже, згідно з п. 31 ч. 1 ст. 106 можливе здійснення Президентом

України й інших (тобто тих, які не знайшли свого відображення у попередніх

пунктах  ч.  1  ст. 106)  повноважень,  але  так  само  визначених  власне

Конституцією України. Більше того, акти Президента України, видані ним в

рамках  здійснення  своїх  конституційних  повноважень,  відповідно  до  ч.  3

ст. 105  Основного  Закону  України  мають  підзаконний  характер,  тобто

приймаються на основі та на виконання Конституції і законів України  [53].

Можлива  аргументація  прихильників  неконституційного  збільшення

президентських  повноважень  на  користь  того,  що  Президент  України  має

переважне  право  врегулювати  вищезгадане  питання  своїм  актом  на  тій

підставі,  що  саме  він,  підписуючи  закон,  фактично  дає  старт  процесу

офіційного оприлюднення, також не витримує жодної критики. Адже, після

відновлення  в  України  дії  більшості  положень  Конституції  України  в

редакції  від  8  грудня  2004  року  (коли,  по  суті,  відбувся  перехід  від

президентсько-парламентської  до  парламентсько-президентської  форми

державного  правління,  що,  у  свою чергу,  призвело до певного  збільшення

змісту і  обсягу  повноважень як  у  цілому Верховної  Ради України,  так  і  її

голови,  зокрема  в  рамках  законодавчого  процесу)  керівник  українського

парламенту  за  певних  обставин  також  набував  права  офіційного

оприлюднення  закону.  Так,  ч.  4  ст.  94  Конституції  України  проголошує:

«Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною

Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу,

Президент  України зобов’язаний його підписати  та  офіційно оприлюднити

протягом  десяти  днів.  У  разі  якщо  Президент  України  не  підписав  такий

закон,  він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної  Ради
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України  і  опубліковується  за  його  підписом»  [53].Таким  чином,  у  даному

випадку, Президент України і Верховна Рада України в особі її голови мають

однакові  підстави  унормувати  питання  офіційного  оприлюднення  законів.

Навіть  попри  ту  обставину,  що  у  переліку  питань,  які  визначаються  або

встановлюються виключно законами (ч.ч. 1 та 2 ст. 92 Конституції України)

відсутнє  питання  стосовно  порядку  офіційного  оприлюднення  законів,

конституційно-правові  підстави  врегулювання  порушеного  питання  саме

парламентом шляхом прийняття закону (наприклад згаданого раніше Закону

України  «Про  закони  та  законодавчу  діяльність»),  на  наше  глибоке

переконання,  є  більш обґрунтованими.  Тим паче,  не  варто  забувати  й  про

теоретико-правове положення,  відповідно до якого Верховну Раду України

відносять  до  тієї  категорії  парламентів,  що  де-факто  не  обмежені  у  своїй

компетенції, а отже можуть ухвалювати рішення у формі закону з будь-якого

питання  суспільно-політичного  життя  країни,  зокрема  й  стосовно  порядку

оприлюднення законів.

Цікавим і  до  певної  мірі  суперечливим  виглядає  позиція  Президента

України,  зафіксована  ним  у  абзаці  5  ч.  1  Указу  від  10  червня  1997 року

№ 503/97  «Про  порядок  офіційного  оприлюднення  нормативно-правових

актів та набрання ними чинності» (далі – Указу). Відповідно до зазначеного

положення акти Верховної Ради України (до яких, вочевидь, глава держави,

виходячи  з  контексту  абзацу  1  ч.  1  Указу,  відносить  і  закони  України),

Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України  можуть  бути  в  окремих

випадках  офіційно  оприлюднені  через  телебачення  і  радіо.  Проте,

оприлюднення законів через аудіовізуальні засоби масової інформації може

бути  пов’язане  з  наявністю  низки  проблем  як  суто  технічного,  так  і

юридичного характеру, що, врешті-решт, не дасть змоги довести зміст їхніх

положень до широкого загалу.

У  будь-якому  випадку,  Президент  України,  ініціюючи  офіційне

оприлюднення закону, де-юре ставить крапку у набутті законом чинності та

остаточно завершує законодавчий процес.
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Право  Президента  України  промульговувати  закони,  вочевидь,

належить до категорії дискреційних. Він має значні можливості на власний

розсуд  ухвалювати  рішення  щодо  прийнятих  Верховною  Радою  України

законів, зокрема підписувати, ветувати їх та спрямовувати до парламенту для

повторного розгляду. У такий спосіб глава держави виявляє своє ставлення

до прийнятого парламентом закону. Але наявність відповідних дискреційних

повноважень  не  повинна  означати  вседозволеність  і  непередбачуваність

Президента України у законодавчому процесі. Відтак, ключові аспекти участі

глави держави у законодавчому процесі на стадії набуття законом чинності

(легалізації закону) мають бути врегульовані на конституційному та уточнені

на  законодавчому  рівнях.  У  цьому  контексті  не  можемо  не  погодитися  з

думкою Р.В. Сінєльніка, який зазначає, що: «…в Конституції – як Основному

законі  кожної  держави  необхідно,  у  процесі  проведення  конституційної

реформи,  повністю  виключити  можливість  неоднозначного  трактування

кількості  та якості  повноважень Президента» [124, с.  67].  Це твердження є

справедливим і  до  законодавчих повноважень Президента  України,  які  він

реалізує на кожній стадії законодавчого процесу.

Нарешті,  недосконалість  теперішнього  правового  регулювання  цієї

стадії  законодавчого  процесу,  зокрема,  стосовно  місця  й  ролі  Президента

України у ньому, а також його конституційних повноважень на кожній стадії,

опосередковано  підтверджується  існуванням  цілої  низки  рішень

Конституційного  Суду  України.  У  цих  рішеннях  єдиний  орган

конституційної  юрисдикції  в  Україні  вимушений  був  здійснити  офіційне

тлумачення норм Конституції України, насамперед тих, що зосереджені у ст.

94 Основного Закону України, стосовно низки принципових аспектів набуття

законом  чинності,  зокрема  його  підписання  Президентом  України,

застосування  главою  держави  права  вето  та  правових  наслідків  ветування

закону,  подолання  президентського  вето  парламентом,  офіційного

оприлюднення прийнятого закону тощо.
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Висновки до розділу 3

За  результатами  проведеного  у  розділі  3  дослідження  ми  дійшли

наступних висновків і узагальнень:

1. Сучасний законодавчий процес в Україні  характеризується досить

активною участю у ньому Президента  України.  Найбільш потужний вплив

глави  Української  держави  відчувається  на  першій  та  останній  стадіях

законодавчого процесу.

2. Наразі Конституція України надає, на нашу думку, необґрунтовано

широкі можливості Президентові України для його участі  у законодавчому

процесі,  зокрема,  стосовно  реалізації  права  законодавчої  ініціативи  та

застосування права вето.

3. Практично  необмежене  право  законодавчої  ініціативи  Президента

України  не  корелюється  зі  сферами  відповідальності  глави  держави,  які

закріплені  за  ним чинною Конституцією України.  Відтак,  на наше глибоке

переконання,  наразі  належне  йому право законодавчої  ініціативи  має  бути

уточнене  та  приведене  у  відповідність  до  його місця  і  ролі  у  державному

механізмі, визначеному Основним Законом України.

4. На превеликий жаль, можемо констатувати, що надані Президентові

України  повноваження  в  рамках  законодавчого  процесу,  він,  виходячи  з

наявної  протягом двадцяти  п’яти років  в Україні  практики,  -  досить часто

використовує,  так  би  мовити,  не  за  призначенням.  Зловживаючи  ними  чи

свідомо  нехтуючи  виконанням  своїх  конституційних  обов’язків,  глава

Української держави інколи створює штучні перепони, які гальмують перебіг

законодавчого процесу. Такий висновок можна зробити, зокрема, на підставі

аналізу  наявної  практики  застосування  президентами  України  права  вето

щодо прийнятих Верховною Радою України законів.

5. Юридичним  наслідком  вищезазначених  порушень  може  стати

тотальне визнання Конституційним Судом України законів, щодо яких була

порушена  конституційна  процедуру  набуття  ними  чинності  (а  згадані  дії
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глави  держави  саме  на  це  і  спрямовані),  такими,  що  не  відповідають

Конституції  України (є  неконституційними).  Це,  у  свою чергу,  потенційно

може  становити  неабияку  загрозу  стабільності  функціонування  усієї

національної правової системи України.

6. Наявне  конституційно-правове  регулювання  участі  Президента

України  у  законодавчому  процесі  є  недостатнім,  яке  часто  має

фрагментарний  та  суперечливий  характер.  Відтак,  існує  нагальна

необхідність  в  удосконаленні  конституційно-правових  норм,  що

регламентують участь глави держави у законодавчому процесі.

7. Визначення  порядку  оприлюднення  законів  підзаконним  актом  –

указом Президента України, – на нашу думку, є, як мінімум, некоректним з

точки  зору  правил  формальної  логіки,  а  також  змісту  і  духу  відповідних

положень  чинної  Конституції  України.  Ця  сфера  суспільних  відносин  має

регулюватися  на  законодавчому  рівні.  Відтак,  Верховна  Рада  України

якнайшвидше має прийняти відповідний законодавчий акт, наприклад Закон

України «Про закони і законодавчу діяльність».

8. Участь  Президента  України  у  законодавчому  процесі,  насамперед

на стадії набуття законом чинності, є доцільною і необхідною, оскільки саме

глава держави як гарант дотримання Конституції України виступає, по суті,

так  би  мовити,  останнім  «фільтром»  перед  набуттям  законом  чинності.

Завдяки  наданим  йому  повноваженням  у  законодавчому  процесі  він  має

можливість мінімізувати ймовірність прийняття та набуття чинності законом,

який  суперечить  Конституції  України,  іншим  законам,  порушує  або

безпідставно  обмежує  права  і  свободи  особи  або  загрожує  національній

безпеці,  державному  суверенітету  та  територіальній  цілісності  нашої

держави.

9. Надання Конституцією України главі Української держави права на

застосування  лише  загального  вето  є  певним  недоліком  правового

регулювання  інституту  права  вето  в  Україні,  оскільки  суттєво  звужує

можливості Президента України гнучко й адекватно реагувати на прийнятий



177

парламентом закон.  У разі  незгоди з  однією нормою закону він  змушений

ветувати  весь  закон.  Вважаємо  за  доцільне  надати  Президентові  України

права  застосування  вибіркового  (часткового)  вето,  внісши  відповідні

уточнення до Конституції України та передбачивши умови та порядок його

застосування  у  майбутньому  Законі  України  «Про  закони  і  законодавчу

діяльність».
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ВИСНОВКИ

У дисертації наведено правові позиції та теоретичні узагальнення щодо

місця  і  ролі  глави  держави  у  законодавчому  процесі,  знайдено  нове

вирішення поставленого наукового завдання – удосконалення конституційно-

правового  регулювання  форм  участі  Президента  України  у  законодавчому

процесі,  визначено  систему  засобів  впливу  глави  Української  держави  на

законодавчий  процес,  досліджено  сучасний  стан  правового  забезпечення

реалізації Президентом України права законодавчої ініціативи, права вето та

промульгації  прийнятих  Верховною  Радою  України  законів.  У  результаті

здійсненого  наукового  дослідження  сформульовано  низку  висновків,

пропозицій і рекомендацій. Основними серед них є наступні:

1. У  вузькому  розумінні  законодавчий  процес  –  це  упорядкована

конституційно-правовими  нормами  послідовність  юридично  значимих  дій

(процедур)  спеціально  уповноважених  суб’єктів  з  внесення,  розгляду

(обговорення),  прийняття  закону  та  надання  йому  загальнообов’язкової

юридичної сили (чинності).

2. Основними  критеріями  класифікації  сучасного  законодавчого

процесу  є  суб’єкти  законодавчого  процесу,  його  предмет  та  тривалість

окремих стадій й процесу загалом.

Залежно від суб’єктів законодавчий процес доцільно поділити на:

- народний  (референдний  або  позапарламентський)  законодавчий

процес  стосовно  актів,  які  приймаються  всеукраїнським  референдумом

(регламентується  Конституцією  України  та  Законом  України  «Про

всеукраїнський референдум»);

- парламентський законодавчий процес стосовно законів, які приймає

Верховна Рада України.

За предметом сучасний законодавчий процес поділяється на:
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- ординарний,  під час  якого приймаються чи скасовуються звичайні

(ординарні) закони, у тому числі й органічні, а також вносяться до них зміни

і доповнення;

- ревізійний,  результатом  якого  є  перегляд  окремих  положень

конституції шляхом прийняття відповідних конституційних законів;

- конституційний  (установчий),  внаслідок  якого  з’являється  новий

основний закон держави.

У залежності від тривалості його окремих стадій та процесу загалом, а

також  послідовності  стадій  законодавчого  процесу,  останній  можна

класифікувати наступним чином:

- звичайний (класичний),  коли законопроект  проходить усі  стадії  за

встановленою  (звичайною)  процедурою  без  застосування  главою  держави

права вето;

- усічений (скорочений), коли проект закону проходить певну стадію

в дещо усіченому вигляді, тобто за скороченою процедурою;

- повторний  (бланкетний),  коли  глава  держави  застосовує  до

прийнятого  парламентом  закону  право  вето  та  спрямовує  його  знову  до

парламенту для повторного розгляду.

3. Враховуючи  складність  і  багатоступеневість  законодавчого

процесу, остаточно його структура повинна мати наступний вигляд: 

5) здійснення уповноваженим суб’єктом права законодавчої ініціативи;

6) попередній  розгляд  внесеного  уповноваженим  суб’єктом

законопроекту:

1) надходження законопроекту до керівника парламенту та

спрямування  його  до  відповідного  (профільного)

парламентського комітету (комісії);

2) попередній  (підготовчий)  розгляд  законопроекту

відповідним  (профільним)  парламентським  комітетом

(комісією);

7) легітимізація законопроекту:
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1) розгляд  законопроекту  на  пленарному  засіданні

парламенту;

2) остаточне голосування за законопроект у цілому;

3) візування  (підписання)  закону  головою  парламенту  та

спрямування його на підпис главі держави;

8) набуття законом чинності (легалізація):

a. підписання  закону  главою  держави  чи  відхилення

(ветування);

b. офіційне оприлюднення (опублікування) закону.

4. У  залежності  від  категорії  проектів  законодавчих  актів,  які  може

вносити від свого імені суб’єкт, право законодавчої ініціативи можна умовно

поділити на два види:

1) абсолютне;

2)  вибіркове (обмежене). 

У  першому  випадку  суб’єкт  може  подавати  на  розгляд  парламенту

законопроект з будь-якого питання. Натомість,  у другому випадку, він має

право  подавати  законопроекти  лише  з  чітко  визначеного  кола  питань,

наприклад стосовно внесення змін до конституції.

5. Суб’єкт права законодавчої  ініціативи – це орган публічної  влади

(його посадова особа),  який наділений конституційним правом вносити від

свого імені на розгляд парламенту проекти законодавчих актів з подальшим

обов’язковим їх розглядом в рамках законодавчого процесу.

6. Надання парламентським комітетам (комісіям) права від свого імені

вносити  на  розгляд  парламенту  законопроект  в  порядку  законодавчої

ініціативи  має  сенс  лише  в  тому  випадку,  якщо  подальший  його  розгляд

одразу відбуватиметься безпосередньо в сесійній залі, тобто буде пропущена

стадія  попереднього  розгляду  проекту  закону  відповідним  (профільним)

парламентським  комітетом  (комісією),  що  видається  цілком  логічним,

раціональним кроком. 
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7. Одним із  шляхів  посилення  ролі  носія  суверенітету  –  народу  –  у

законодавчій  діяльності  є  запровадження механізмів народної  законодавчої

(правотворчої) ініціативи та народного вето. Народна законодавча ініціатива

–  це  форма  безпосередньої  участі  народу  як  носія  суверенітету  і  джерела

публічної влади у реалізації законодавчої функції держави шляхом внесення

від свого імені законопроектів до парламенту з подальшим обов’язковим їх

розглядом  законодавчим  органом  у  першочерговому  порядку.  Натомість,

народне вето – форма безпосередньої участі народу як носія суверенітету і

джерела публічної влади у реалізації законодавчої функції держави шляхом

відхилення  (або  заперечення)  законопроекту  (закону),  попередньо

прийнятого парламентом.

8. Систему суб’єктів права законодавчої ініціативи у світі складають:

1)  за  місцем  і  роллю  у  законодавчому  процесі  його  суб’єкти

поділяються на:

- основні (домінантні) суб’єкти права законодавчої ініціативи. До них

належать уряд і парламентарії;

- другорядні (субсидіарні) суб’єкти права законодавчої ініціативи. До

їх числа доцільно віднести главу держави, парламентські комітети (комісії),

судові  органи,  органи  представництва  інтересів  територіальних  громад

(суб’єктів  федерації,  автономних утворень,  адміністративно-територіальних

одиниць);

- нетипові  суб’єкти  права  законодавчої  ініціативи.  Цю  категорію

складають  усі  інші  суб’єкти,  які  не  увійшли  до  перших  двох  груп

(прокуратура, економічні і соціальні ради, центральний (національний) банк,

церква тощо;

2)  за  колом  питань,  які  можуть  порушувати  суб’єкти  у  своїх

законопроектах, умовно їх можна поділити на:

- суб’єктів із необмеженим правом законодавчої ініціативи;

- суб’єктів із обмеженим правом законодавчої ініціативи.
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9. Наразі, у світі за ступенем впливу на законодавчий процес умовно

можна виокремити дві групи країн: до першої належать країни з «сильним»

главою держави, до другої – зі «слабким» главою держави.

10. Вето глави держави умовно можна поділити:

1)  залежно  від  можливості  подальшої  легітимізації  (юридизації)

законопроекту на:

а) абсолютне (резолютивне) вето;

б) бланкетне (відносне, відкладальне, суспензивне);

в) «кишенькове» (інколи його вважають різновидом абсолютного

вето);

2) залежно від предмету закону, що ветується, на:

а) загальне (повне);

б) вибіркове  (часткове),  коли  предметом ветування  виступають

лише окремі положення або норми;

3) залежно від виду закону, що ветується, на:

а) повне;

б) обмежене.

12. Вважаємо  більш  коректним  використання  замість  дефініції

«відносне  вето»  терміну  «бланкетне  вето».  Адже,  результатом  його

застосування  є  відсилання  главою  держави  ветованого  закону  назад  до

парламенту для повторного розгляду.

13. Юридичний  інструментарій  впливу  Президента  України  у

законодавчій  сфері  (форм  участі  у  законодавчій  діяльності)  складається  з

тріумвірату його конституційних прав: 1) право законодавчої  ініціативи; 2)

право вето; 3) право підписання та офіційного оприлюднення (промульгації)

законів.  Ці  повноваження  характеризуються  високим  ступенем  дискреції,

слабо обмеженої конституційними нормами.

14. На  наш  погляд,   необхідно уточнити  предмет  законодавчих

ініціатив Президента України, обмеживши його лише тими питаннями, які,

згідно  з  чинною  Конституцією  України,  належать  до  сфер  його
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відповідальності  як  глави  держави,  Верховного  Головнокомандувача

Збройних  Сил  України,  гаранта  державного  суверенітету,  територіальної

цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і

громадянина  (зовнішні  зносини,  національна  безпека,  оборона,  охорона

державного  кордону,  громадянство,  амністія  та/або  помилування,  державні

нагороди тощо).

Вважаємо  за  доцільне  передбачити  за  Президентом  України  право

законодавчої ініціативи у зазначених вище сферах із застосуванням нового,

раніше  невідомого  не  тільки  вітчизняній,  а  й  зарубіжній  конституційній

теорії  і  практиці,  інституту  законодавчої  контрасигнації.  Останній  варто

визначити як скріплення проектів законів, що подаються главою держави у

порядку  законодавчої  ініціативи,  підписом  глави  уряду  та  керівника

міністерства,  до  завдань  і  компетенції  якого  належить  виконання  такого

закону.

15. Наразі,  в  рамках  реалізації  Президентом  України  права

законодавчої ініціативи суттєво звужено коло ініціаторів законопроекту, яке

обмежується  виключно  посадовими  особами  Адміністрації  Президента

України. На практиці це може означати лише одне: ніхто, крім працівників

його  канцелярії  не  має  можливості  подати  Президентові  України  свій

законопроект  для  його  подальшого  внесення  на  розгляд  Верховної  Ради

України в порядку законодавчої ініціативи. Відтак, ані відповідні профільні

наукові  установи,  ані  громадські  організації,  ані  громадяни  України  не

зможуть реалізувати свій законодавчий потенціал,  що, врешті-решт, можна

вважати  одним  з  факторів,  котрі  згодом  справляють  негативний  вплив  на

стан забезпечення режиму законності в Україні.

16. Запропоновано внесення змін до Положення про порядок роботи з

законопроектами  та  іншими  документами,  що  вносяться  Президентом

України на розгляд Верховної Ради України, які б передбачали обов’язкову

правову експертизу (узгодження) підготовленого в Адміністрації Президента

України законопроекту з профільними академіями наук, науковими, науково-
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дослідними установами, вищими навчальними закладами рівня університету

або  академії  та  зацікавленими  громадськими  організаціями  (у  форматі

громадських слухань).

17. Видається  більш  логічним  і  правильним  затвердження  процедур

розгляду  проектів  законів,  що  надійшли  на  розгляд  парламенту  від

уповноважених  суб’єктів  права  законодавчої  ініціативи,  зокрема  й

Президента  України,  не  розпорядженням  керівника  парламенту,  а  нормою

Регламенту  Верховної  Ради  України  або  принаймні  парламентською

постановою. У першому випадку можливості обійти закріплені у Регламенті

парламенту  (а  він,  як  відомо,  наразі  має  силу  закону)  процедурні  аспекти

законодавчого  процесу  з  боку  керівника  законодавчого  органу,  були  б

суттєво  обмежені,  якщо  взагалі  можливі.  Натомість,  контроль  за

дотриманням  положень  розпорядження  Голови  Верховної  Ради  України,

вочевидь,  здійснює він  сам,  а  не  безпосередньо  парламент,  що аж ніяк  не

сприяє  прозорому  проходженню  президентських  законопроектів  у

відповідності до Конституції України та Регламенту Верховної Ради України.

18. Враховуючи  те,  що  Україна  за  формою  державного  правління  є

парламентсько-президентською  республікою,  реформа  інституту

законодавчої  ініціативи  має  відображати  наступне  бачення:  по-перше,

законодавець повинен змістити пріоритет серед суб’єктів права законодавчої

ініціативи  з  Президента  України  на  Кабінет  Міністрів  України,  змінивши

порядок їх згадування у ч. 1 ст. 93 на: «…Кабінет Міністрів України, народні

депутати  України,  Президент  України».  По-друге,  виходячи  з  принципу

розподілення сфер відповідальності в Україні між главою держави і урядом,

доцільно  було  б  екстраполювати  такий  підхід  і  на  інститут  законодавчої

ініціативи.  По-третє,  Президент  України  повинен  мати  можливість

звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою внести протягом трьох

місяців  законопроект  з  питання,  яке  належить  до  сфери  відповідальності

Уряду України.
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19. Будь-який закон, який Президент України підписав невчасно, тобто

з  порушенням встановлених Конституцією України строків,  гіпотетично,  в

разі  надходження  до  Конституційного  Суду  України  відповідного

конституційного  подання,  може  бути  визнаний  неконституційним.

Враховуючи  наявну  в  Україні  практику  порушення  конституційно

встановлених  строків  підписання  главою  держави  прийнятих  парламентом

законів  у  зоні  ризику  скасування  знаходиться  не  один  десяток  законів.

Відтак, існує цілком реальна перспектива одночасної втрати значної частини

національного законодавства, що спричинить виникнення правового вакууму

у  державі  і  суспільстві.  А  це,  у  свою чергу,  може  становити  вже  загрозу

національній  безпеці  України  і  тому  потребує  свого  законодавчого

вирішення.

20. Досить  часто  в  практиці  взаємовідносин  Президента  України  з

Верховною Радою України мала місце ситуація, коли глава держави всупереч

вимогам Основного Закону України і не підписує прийнятий закон, але й не

застосовує  до  нього  право  вето  та  не  повертає  його  до  парламенту  для

повторного розгляду.  Обійти таку неконструктивну позицію глави держави

наразі  у  конституційний  спосіб  не  видається  можливим.  Відтак,  по  суті,

Президент  України  може  заблокувати  у  зазначений  спосіб  в  рамках

законодавчого  процесу  будь-який  закон.  У  зв’язку  з  цим,  вважаємо  за

доцільне поширити дію положень ч. 4 ст. 94 чинної Конституції України і на

закони,  щодо  яких  Президент  України  не  застосував  право  вето,  але  й  не

підписав у встановлені терміни.

21. Президент  України  повинен  мати  здатність  (сформульованої  у

вигляді  обов’язку)  підписання  законів,  прийнятих  на  всеукраїнському

референдумі,  та  їхнього  офіційного  оприлюднення,  але  без  права  їх

ветування.

22. Виходячи  зі  статусу  Президента  України  як  гаранта  додержання

Конституції України, закріпленого у ч.  2 ст. 102 Основного Закону України,

та  наявних  конституційних  повноважень,  його  роль  в  рамках
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конституційного  положення  «беручи  до  виконання»  має  зводитися  до

забезпечення та, певною мірою, до створення належних умов для виконання

прийнятих відповідно до Конституції  України законів іншими державними

органами, насамперед органами виконавчої влади та виконавчими органами

органів місцевих рад.

23. Оприлюднення  закону  –  це  доведення  до  загального  відома  всіх

суб’єктів  права  змісту  прийнятого  парламентом  та  підписаного  главою

держави  закону  у  будь-який  спосіб  (публікація  у  друкованих  та/або

електронних  засобах  масової  інформації,  шляхом  індивідуального

розсилання  повідомлень  абонентам  телефонних  та  інших  мереж  зв’язку,

надсилання  безпосереднім  виконавцям  листом,  телеграмою,

телефонограмою,  факсимільним  чи  іншим  зв’язком,  поширення  в  місцях

масового скупчення людей тощо).

Опублікування закону можна визначити як дії уповноваженого суб’єкта

влади  з  доведення  змісту  прийнятого  парламентом  та  підписаного  главою

держави  закону  до  загального  відома  шляхом  його  відображення  у

друкованих  засобах  масової  інформації,  яким  в  установленому  законом

порядку надано статус офіційних.

24. У  Конституції  України  має  бути  передбачена  заборона

(неможливість)  застосування  Президентом  України  права  вето  стосовно

законів про державні символи, а також будь-яких інших ординарних законів,

прийнятих  двома  третинами  від  конституційного  складу  Верховної  Ради

України,  оскільки  прийнявши  такі  закони  кваліфікованою  більшістю,

український  парламент  вже  апріорі  подолав  можливе  (потенційне)  вето

Президента України на них.

25. Лист, у якому глава держави висловлює своє бажання відмовитися

від підписання закону не можна вважати конституційним актом Президента

України,  що  має  юридичні  наслідки  і  може  бути  оскаржений  у  судовому

порядку.  Вирішенням цього юридичного казусу могло б стати розширення
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кола актів Президента України за рахунок додавання до нього ветувального

акту.

26. Мотиви  відмови  Президента  України  у  підписанні  прийнятого

Верховною Радою України закону мають бути чітко визначені та зафіксовані

у перспективному Законі України «Про закони та законодавчу діяльність».

До  них,  на  наше  глибоке  переконання,  доцільно  віднести  наступні:

невідповідність прийнятого закону загалом або його окремого положення чи

окремих  положень  Конституції  України;  прийнятий  парламентом  закон

вимагає додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України, що

не були заплановані під час ухвалення Державного бюджету країни на рік;

прийнятий  закон  порушує  основні  права  і  свободи  людини  або  суттєво  і

безпідставно  звужує їх  обсяг  чи зміст;  прийнятий закон становить загрозу

національній  безпеці  і  обороні  України  або  сприяє  їх  послабленню;

прийнятий закон порушує умови міжнародних договорів України, які уклала

Україна та ратифікувала Верховна Рада України, зокрема у частині взятих на

себе нашою державою міжнародних зобов’язань; прийнятий закон у цілому

або окремі його положення суперечать іншим законам чи окремим їх нормам

(за винятком Конституції України).

27. Вважаємо  за  необхідне  надати  Президентові  України  право

часткового  ветування  прийнятих  Верховною  Радою  України  законів.  У

зв’язку  з  цим,  було  б  доцільним  передбачити  в  Конституції  України  та

майбутньому  Законі  України  «Про  закони  та  законодавчу  діяльність»

можливість  підписання  Президентом  України  закону,  щодо  якого  він

застосував  вибіркове вето,  та  набуття ним чинності,  за  винятком тих його

положень, які потрапили під дію вибіркового вето.

28. Перелік спеціальних принципів застосування Президентом України

права  вето  доцільно  було  б  доповнити  принципами  формально-юридичної

визначеності,  об’єктивної  необхідності,  передбачуваності  (прогнозованості)

та диспозитивності застосування.
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