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«Основи

Тема «Основи конституційного права Французької Республіки»
Метою лекції є розкриття особливостей основ конституційного права
Франції як напівпрезидентської республіки.
На розгляд виносяться наступні питання: Конституція Франції 1958 р.:
історія прийняття, загальна характеристика; конституційно-правовий статус
особи у Франції; вищі органи влади Франції; конституційні принципи політикотериторіального устрою та статус місцевих органів влади.
1. Конституція

Франції

1958

р.:

історія

прийняття,

загальна

характеристика.
Після закінчення ІІ світової війни Франція пройшла два етапи у своєму
конституційному розвитку. Перший етап 1946-1958 рр. - період Четвертої
республіки - характеризувався широким демократичним підйомом, який привів
до прийняття найбільш демократичної конституції за всю історію країни. Після
вступу в силу основного закону 1946 р. фактично встановлений політичний
режим став суперечити формальним положенням цього акту. Путч в Алжирі 1958
був використаний для встановлення нового державного правопорядку. Перехід
до П'ятої республіки з'явився логічним завершенням подій і віддзеркаленням
нового співвідношення політичних сил. Протягом існування Четвертої
республіки існувала політична нестабільність, часта зміна урядів, відсутність
стійкої парламентської більшості в Національних зборах.
Події в Алжирі і загроза громадянської війни в самій Франції спричинили
прийняття парламентом 1 червня 1958 р закону про наділення генерала Ш. де
Голля повноваженнями щодо розробки конституції. У законі були вказані кілька
обов'язкових умов. Основний закон має бути вироблений урядом з подальшою
передачею на референдум; парламент утворював Консультативний комітет, в
якому дві третини місць належали парламентарям. Крім цих, формальних умов в

законі від 1 червня 1958 р. містилися вимоги по суті: загальне голосування має
залишатися джерелом влади, а законодавча і виконавча влада мають бути
похідними від такого голосування; в конституції повинен бути реалізований
принцип поділу влади - законодавча і виконавча влада повинна бути відокремлені
один від одного, а судова влада - повинна залишатися незалежною з тим, щоб
забезпечувати дотримання прав і свобод, що містяться в преамбулі конституції
1946 р і в Декларації прав людини і громадянина 1789 р. Нарешті, уряд повинен
нести відповідальність перед парламентом; конституція повинна регулювати
відносини між Францією і народами її колонії.
Делегований

спосіб

створення

конституції

суперечив

основним

французьким традиціям вироблення основного закону; всі республіканські
конституції країни розроблялися парламентськими установами. Після розробки
проекту співробітниками Ш. де Голля, обговорень в Консультативній
конституційному комітеті і в Раді міністрів конституція була передана на
референдум і схвалена на ньому 28 жовтня 1958 р.. Цей акт поклав початок
періоду П'ятої республіки; вона стала 17-ї з 1789 р і основним законом 22-го за
рахунком політичного режиму в країні. Перший абзац статті 91 конституції надав
уряду право протягом чотиримісячного терміну з моменту промульгації цього
акту приймати всі заходи законодавчого характеру, необхідні для застосування
конституції і функціонування державної влади. Цей період закінчувався опівночі
4 лютого 1959 р. За зазначений час уряд прийняв 296 ордонансів, деякі з яких
були необхідні на момент видання, але багато хто міг бути затребувані тільки в
майбутньому. В результаті такого делегування була створена нормативна база
для існування П'ятої республіки, заснована новий конституційний режим.
Конституція Франції
Конституція 1958 р складається з короткої преамбули і 16 розділів, розбитих
на 93 статті, причому ряд з них мають нумерацію зі значками (ст. 53, 54, 68, 88).
У Конституції відсутня звичайна для сучасних актів розділ про права і свободи.

Преамбула обмежується відсиланням до Декларації прав людини і громадянина
1789 р. і до преамбулі конституції 1946 р., яка в цій частині з чисто юридичної
точки зору залишається в силі. Конституційна рада у своїх рішеннях вказував на
Декларацію і преамбулу конституції 1946 р як на складові частини діючої
конституції і включив їх в той блок законів, відповідність якому він перевіряє. З
редакційної точки зору Конституція 1958 р. недостатньо чітко сформульована,
хоча при першому читанні нагадує досить логічний і простий документ. Так,
стаття 89 в перегляді основного закону допускає кілька тлумачень. Стаття 34
вказує: «Закон встановлює правила», а в наступній фразі в тій же статті: «Закон в
рівній мірі встановлює правила». Здається, що це дві редакції одного поняття, що
накладаються один на одного. У той же час не можна не помітити, що ряд
положень основного закону відрізняються граничною чіткістю і ясністю. Дане
твердження відноситься до основних інститутів держави, до нововведень,
затвердженим цим актом. Наприклад, чітко або в усякому разі досить чітко
окреслена сфера компетенції парламенту, процедура, застосовувана при
постановці питання про відповідальність уряду перед Національними зборами.
Конституція 1958 р визначила основні параметри держави, встановивши, що
Франція є неподільною, світською, демократичною і соціальною республікою.
Принцип республіки: «Правління народу, по волі народу і для народу» (ст. 2). Ця
стаття повторює норми статей 1 і 2 основного закону 1946 р.
Республіканська форма правління є традиційною для країни, хоча відомо
кілька періодів, коли вона мала інші форми (дві імперії, наприклад). Конституція
засновує змішану республіканську форму, якщо для її визначення виходити з
існуючих в даний час уявлень про форму правління. Зазначений характер
республіки визначається: глава держави (президент) обирається крім парламенту,
а

прем'єр-міністр

призначається

президентом

без

згоди

вищого

представницького органу (ознаки президентської республіки); в той же час уряд
несе відповідальність перед нижньою палатою парламенту (парламентська

форма правління). З формальної точки зору президент не може відравити у
відставку прем'єр-міністра.
В основному законі закріплено надзвичайно важливе положення про те, що
республіканська форма правління не може бути предметом перегляду (останній
абзац статті 89). У цьому акті містяться найважливіші, хоча і не дуже великі
положення про характер французької держави. Неподільність республіки константа французького республіканського держави. Замах на неподільність, на
цілісність його території карається відповідно до статей Кримінального кодексу;
такі дії кваліфікуються як злочин проти безпеки держави.
Склад держави може бути змінений тільки відповідно до норм третього
абзацу статті 53: «Ніяка поступка, ніякої обмін, ніяке приєднання території не є
дійсним без згоди зацікавленого населення». В одному з рішень Конституційного
ради ця стаття була інтерпретована так, що вказувалося на можливість поступки
території іноземній державі і на можливість створення незалежної держави або
приєднання до незалежної держави.
Франція - світська держава, тобто в ній відсутня офіційна релігія, а
громадяни мають повне право вільно віросповідувати будь-яку концесію, або
ніякий не сповідувати. Однак, твердження, що держава забезпечує свободу
совісті ще не означає, що не може мати будь-яких відносин з церквами, які діють
на його території. Ельзас і Лотарингія завжди мали конкордатний режим
відносин зі Святим престолом; Гвіана не визнає принципу відділення церкви від
держави. Кримінальний кодекс містить норму, згідно з якою підлягають
відповідальності священнослужителі, які здійснюють обряд одруження до
укладення цивільного шлюбу.
Термін «демократична» республіка вперше був включений в конституцію
1848 р. (п. 2 вступу) і означав введення тільки для чоловіків загального виборчого
права. В даний час значення цього терміна у французькій літературі залишається
приблизно тим же; згідно зі статтею 3 чинного основного закону загальне

виборче право може бути прямим і непрямим, а також рівним і таємним. Цей
термін підтверджує приналежність національного суверенітету народу і
виражається в триєдиної формули: «правління народу, по волі народу і для
народу». Термін «соціальна республіка» вперше був включений в конституцію
1946 року і відтворений в чинному акті. В середині 40-х рр. поточного сторіччя
для засновників конституції Четвертої республіки цей термін означав розвиток
політичної, економічної і соціальної демократії. У преамбулі конституції 1946 р.
ці принципи були проголошені «особливо важливими в наш час». Конституція
1958 р таким чином підтвердила розвиток названих принципів і цілей.
Найважливішою нормою акту 1958 року є положення про джерело
державної влади, закріпленим в статті 3: «Національний суверенітет належить
народу, який здійснює його через своїх представників і за допомогою
референдуму. Жодна частина народу, ніяка окрема особа не можуть привласнити
собі його здійснення». Ця формула була сприйнята з акту 1946 р. (ст. 3) і ще раз
підтверджує

демократичний

характер

держави.

Конституція 1958 р встановила правила взаємодії з міжнародним правом. Жодне
з положень, що має конституційну сипу, ні преамбула акта 1946 р ні основний
закон 1958 не дають права стверджувати про верховенство міжнародного права
по відношенню до конституції. Механізм контролю за таким відповідністю
встановлений в статті 54, яка вказує, що засновники конституції не хотіли, щоб
існували протиріччя між міжнародним правом і основним законом.
Конституційна рада на вимогу президента республіки, прем'єр-міністра,
одного з голів парламентських палат, 60 депутатів або 60 сенаторів вирішує
питання, чи знаходиться міжнародна угода, укладена виконавчою владою або
іншим органом держави, в протиріччі з основним законом, і якщо таке протиріччя
є, то процедура ратифікації або прийняття такої угоди повинна бути відкладена
до відповідної зміни конституції. Про те ж говорить і стаття 11 конституції, що
дозволяє президентові республіки передавати крім парламенту на референдум

договори, які, не суперечачи конституції, відбилися б на функціонуванні
державних інститутів. Одночасно в конституції міститься норма (ст. 55) про те,
що міжнародні договори або угоди, належним чином ратифіковані або схвалені,
мають силу, що перевищує силу законів з моменту опублікування, за умови
застосування кожної угоди чи договору іншою стороною. Останні слова цієї
статті встановлюють принцип взаємності. В цілому ж в даному випадку введений
в дію принцип - договори мають надзаконну силу. Практика Конституційного
ради підтверджує це положення.
Конституція 1958 р. мало пристосована до умов міжнародної інтеграції,
безперервно розвивається в Європі. Зокрема, поправки, включені в цей акт на
референдумі в червні 1992 р. говорять про добровільну передачу Францією в
ведення Європейських співтовариств відповідної компетенції (ст. 88-1); на
засадах взаємності Франція визнає за Європейським економічним і фінансовим
союзом право встановлювати режим спільних кордонів (ст. 88-2), вона надає
знову-таки на засадах взаємності виборче право громадянам інших держав цього
Союзу на виборах в свої муніципальні органи (ст. 88- 3).
Процедура перегляду конституції встановлена в її XVI-му розділі, що
містить лише одну 89-ту статтю. Порядок зміни включає дві стадії: 1) внесення
поправок і їх прийняття; 2) ратифікація цих поправок. Ініціатива внесення
поправок належить президенту республіки, що діє за пропозицією прем'єрміністра, і парламентарям. У першому випадку мова теоретично йде про
ініціативу глави держави на основі пропозицій прем'єр-міністра; практика
говорить про формальний характер цього положення. Теоретично пропозицію
президента вноситься до будь-якої з палат парламенту. Парламентарії часто
користуються правом внесення поправок до конституції. Закон про зміну
основного закону має бути ухвалений палатами парламенту в ідентичній
редакції. Друга фаза - ратифікація - може бути здійснена двома способами.
Основний - ратифікація на референдумі, на якому досить отримання простої

більшості голосів виборців. Однак, президент може передати проект, спочатку
виходить від уряду, на ратифікацію парламенту, що скликається в якості
конгресу; тобто президенту належить право вибору способу ратифікації. На
загальних зборах парламентських палат проект вважається схваленим, якщо він
отримає 3/5 загального числа поданих голосів. Конгрес може тільки прийняти або
відкинути передані йому поправки і не може вносити в них зміни.
Внесення поправок з схваленням на референдумі було вперше здійснено в
червні 1992 року, коли в конституцію був включений розділ про Європейські
співтовариства і Європейський союз (ст. Ст. 88-1 - 88-4) і внесені норми в деяких
інших статті (наприклад, до статті 2 - «Французька мова є мовою Республіки»).
Хоча в 1962 р були змінені ст. ст. 6 і 7 основного закону на референдумі, але
останній був антиконституційним, оскільки процедура статті 89, єдино законна в
даному разі, не була використана. Президент провів це голосування на підставі
статті 11 конституції. Другий спосіб ратифікації - затвердження поправок в
конгресі - застосовувався неодноразово. Після Ш. де Голля жоден з президентів
не ризикнув вдатися до процедури статті 11 для зміни конституції.
2. Конституційно-правовий статус особи у Франції.
Права і свободи громадян у французькому конституційному праві
закріплюються досить своєрідно. В основному законі 1958 р відсутній
спеціальний розділ або розділ про права і свободи. Тут лише є відсильна норма в
преамбулі до Декларації прав людини і громадянина 1789 р, доповненої
преамбулою конституції 1946 р. В самому тексті конституції права і свободи
містяться тільки в декількох розрізнених статтях: підтверджується принцип
рівності перед законом усіх громадян незалежно від походження, раси чи релігії
( ст. 2), визнається характер Республіки, як неподільної, світської, демократичної
та соціальної (звідси можна робити загальні висновки про характер прав
людини), говориться про суверенітет і право голосу, про плюралізм політичних

партій і про повагу демократичних принципів (ст. ст. 3 та 4) 1. Крім того, стаття
34 відносить до сфери закону встановлення правил, що стосуються цивільних
прав і свобод, стаття 53 говорить про право народів на самовизначення, статті 64
і 66 - про незалежність судової влади, як гаранта прав і свобод.
Іншими словами, в чинному Основному Законі немає детального
регулювання прав і свобод; вони тут «невловимі», потрібно звернення до інших
джерел. Рішення Конституційного ради певною мірою є також таким джерелом.
У декількох рішеннях цей орган вказав, що Декларація 1789 року і преамбула
конституції 1946 р, а також «основні принципи, визнані законами Республіки», є
основними частинами діючої конституції і, отже, містять норми про права і
свободи. У цих рішеннях зустрічається і тлумачення конкретних прав і свобод.

Для Франції завжди був характерний політичний плюралізм. У країні діють кілька десятків політичних партій;
вони виникають на політичній сцені, занепадають, зникають, зливаються, блокуються, змінюють орієнтацію і
назви. Статус партій вперше у французькій конституційній історії був позначений в основному законі 1958 р.:
«Політичні партії і угруповання сприяють вираженню думці голосуванням. Вони створюються і здійснюють
свою діяльність вільно. Вони повинні поважати принципи національного суверенітету і демократії». На відміну
від інших країн партії у Франції не мають будь-якими специфічними юридичними ознаками, що відрізняли б їх
від інших асоціацій і об'єднань. Правове становище партій підпадає під загальний режим асоціацій. Партії
утворюються вільно шляхом подачі декларації в адміністративні органи. Свобода утворення політичних партій
визнана Конституційною радою в рішенні від 16 липня 1976 р. якості «основного принципу, визнаного законами
Республіки». Вільне створення - утворення без будь-якого дозволу. Асоціації, в тому числі і партії, які не
зареєстровані відповідно до встановленої процедури, не володіють будь-якої юридичної правоздатністю, хоча
при деяких надзвичайних обставинах така правоздатність визнається судовими органами. Іншими словами, не
зареєстровані асоціації по загальному праву не користуються правами юридичної особи.
Можна назвати лише кілька найбільших політичних партій, що діють на французькій політичній сцені.
Французька соціалістична партія, заснована в 1920 р., реорганізована в 1971 р, входить в Соціалістичний
інтернаціонал; вона включає близько 180 тис. членів. Рух лівих радикалів, створене в 1972 р., об'єднує близько
30 тис. Французька комуністична партія, заснована в 1920 р., налічує близько півмільйона членів. Права,
консервативна партія - Об'єднання на підтримку Республіки - заснована в 1958 р.; вона об'єднала прихильників
генерала Ш. де Голля; включає близько 900 тис. членів. Республіканці - правоцентристська партія.
Зареєстрована 30 травня 2015 року в результаті перейменування і зміни статуту партії Союз за народний рух.
Першим лідером партії став Президент Французької республіки в 2007-2012 роках Ніколя Саркозі. Партія є
членом Центристського демократичного інтернаціоналу, Міжнародного демократичного союзу і Європейської
народної партії. Правоцентристська буржуазна партія «Центр соціальних демократів» утворена в 1976 р. і має 30
тис. Ультраправий Національний фронт заснований в 1972 р. - налічує в своїх рядах 25 тис. членів.
Після численних скандалів декількома законами в 1988 і 1990 рр. були введені обмеження на фінансування
політичних партій з боку приватних осіб (з 2003 р. не більш 4600 євро) і норми про державну підтримку партій.
Фінансування з боку держави розподіляється на дві частини: одна - для партій і політичних угруповань, які
виставили у Франції (виключаючи заморські департаменти і території) кандидатів щонайменше в 75 виборчих
округах при обранні Національних зборів, і друга частина - фінансування партій і угруповань, представлених в
парламенті в залежності від чисельності їх фракції.
Контроль за фінансуванням покладений на Національну комісію за контролем рахунків по виборчій кампанії і
на виборах. У разі, якщо політична партія не опублікує своїх фінансових звітів, то вона позбавляється права на
державну субсидію в наступному році.
1

Наприклад, в рішенні від 15 січня 1981 р. визначається поняття «безпека і
свободи»; «свобода асоціації» (16 липня 1971 р.); свобода совісті, освіти (22
листопада 1977 р.); поширення думок (22 липня 1982 р.); особисті права (12 січня
1977 р.); право власності та свобода підприємництва (16 січня 1982 г.); право на
страйк і профспілкові права і т. д.
Декларація 1789 р. проголосила природні права людини і громадянина, тобто
права, як би завжди індивіду притаманні. За теперішніх часів це коло прав і
свобод не здається особливо великим; однак не можна не враховувати часу
ухвалення Декларації, яка до сих пір залишається найбільш відомим актом такого
роду. У Декларації зазначено принцип рівності: «Люди народжуються і
залишаються рівними в правах» (ст. 1), тому що вони народжуються людьми в
однаковій мірі. Рівність є необхідним наслідком природного характеру прав.
Декларація включає деякі загальні правила, необхідні для реалізації прав і
свобод. Наприклад, стаття 4 встановлює, що «свобода полягає в можливості
робити все, що не завдає шкоди іншому: таким чином, здійснення природних
прав людини має лише ті межі, які забезпечують іншим членам суспільства
користування цими ж правами. Ці кордони можуть бути встановлені тільки
законом». У статті 5 проголошується не менш важливий принцип: «Все, що не
заборонено законом, тому не можна ставити перешкоди; ніхто не може бути
примушений до виконання того, що не встановлено законом». У цьому акті
закріплені і конкретні права і свободи - права в судовій області (ст. Ст. 7-9),
свобода думок, слова, друку, право власності.
У преамбулі конституції 1946 р. містяться норми про рівність прав чоловіків
і жінок, які мають бути гарантовані законом, право притулку, свобода думок,
право на отримання освіти. Держава повинна організовувати безкоштовне і
світську освіту.
Тут же знаходяться економічні і соціальні права: право на працю і обов'язок
трудитися, профспілкові права і свобода профспілкової діяльності, право на

страйк, яке здійснюється «в рамках законів, які його регламентують», участь
трудящих у визначенні умов праці і в управлінні підприємствами, закріплюється
можливість націоналізації майна і підприємств, експлуатація яких «має або
набуває рис національної суспільної служби або фактичної монополії», захист
нацією здоров'я і матеріальної безпеки, солідарність і рівність щодо витрат, що
виникають в результаті національних лих.
Згідно з преамбулою конституції 1946 р. «основні принципи, визнані
законами Республіки», також входять в конституційний блок; іншими словами,
конституційні норми можуть міститися і в законах, прийнятих в період всіх
існуючих чотирьох республік і існуючою П'ятою. Так, в період Другої республіки
(1848-1851 рр.) Були включені в число конституційних прав і свобод (конституція
від 4 листопада 1848 г.) право загального голосування (обмежене тільки
голосуванням чоловіків), скасування рабства, тоді ще практикувався в колоніях,
відміна страти за політичні злочини, недоторканість житла, свобода асоціацій і
маніфестацій, свобода праці і промисловості, безкоштовну початкову освіту і
професійне навчання, рівність між патроном і робітником. У Третій республіці
(1870-1940 рр.) Не існувало акту під назвою «конституція». Основними
визнавалися конституційні закони 1875 р. - всього три з 34 статтями, які не
містили преамбули, декларації прав і свобод і статей про них. Ці конституційні
закони регулювали систему центральних органів влади. Деякі з актів, прийнятих
в цей період, містять норми про права і свободи, в даний час визнаються
Конституційною радою як конституційних. Ось деякі з них: свобода зібрань
(1881 р), обов'язкове світське і безкоштовну освіту (1881-1882 рр.), Свобода
друку (1881 р.), свобода профспілок (1884 р.), свобода асоціацій (1901 р.),
свобода совісті (закон 1905 року про відділення церкви від держави). У
соціальній області був прийнятий закон про тривалість робочого часу, але право
на страйк було проголошено тільки преамбулою конституції 1946 р.

Захист прав і свобод у французькій правовій доктрині і практиці має два
аспекти: по-перше, захист від зазіхань законодавця і, по-друге, від зазіхань
органів держави, юридичних і фізичних осіб. Оскільки права і свободи носять
конституційний характер, то їх захист від посягань законодавця, тобто
парламенту, здійснюється Конституційною радою в проміжок часу між
прийняттям парламентом акту і його промульгацією президентом республіки на
вимогу

обмеженого

числа

суб'єктів

оскарження.

Що

ж

стосується

адміністративних актів, що можуть містити норми, що порушують конституційні
права і свободи, то вищий орган адміністративної юстиції - Державна рада розглядає такі акти з точки зору їх відповідності основному закону, якщо вони
видані в якості самостійних, а не на основі закону, який ці акти розвиває і
застосовує.
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питання

про

конституційність адміністративних актів.
Порушення прав і свобод юридичних осіб є предметом розгляду загальних,
тобто кримінальних, цивільних та адміністративних судів. У першому випадку якщо таке порушення передбачено кримінальним законом; у другому - коли
можливі цивільні санкції (наприклад, розголошення журналістом відомостей про
приватне життя особи); в третьому - при перевищенні державним органом своїх
повноважень.
З приводу порушення прав і свобод можна звернутися і до парламентського
посередника - французького омбудсмана, - який, однак, не володіє практично
власними повноваженнями з розслідування порушення, а може лише звертати
увагу на такі відповідних державних органів. На практиці до посередника
звертаються не часто.
Захист прав і свобод фізичних осіб і неурядових організації може
здійснюватися і на міжнародному рівні, зокрема, в рамках ООН. Франція
ратифікувала Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. і
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р, а також

Факультативний протокол до першого з них. Крім того, Франція є учасником
великої кількості міжнародних угод, які зачіпають права і свободи громадян.
Вона - учасник європейської системи захисту прав людини, ратифікувавши 3
травня 1973 р. Європейську конвенцію з прав людини 1950 року, а згодом і
додаткові протоколи до цього акту. Франція визнала для себе обов'язковою
юрисдикцію Європейської комісії з прав людини і Європейського суду з прав
людини. Іншими словами, будь-яка фізична особа або неурядова організація, не
добившись захисту прав і свобод, передбачених у названій Конвенції і
протоколах в національних судових інстанціях, можуть звертатися до зазначених
органів Ради Європи.
Виборче право і виборча система. Референдум
У Франції процес формування виборних органів досить докладно
регламентований. В даний час активним виборчим правом юридично володіють
всі французькі громадяни, які досягли на момент виборів 18-річного віку і які
мають цивільними і політичними правами. Виборці повинні задовольняти
вимогам
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шестимісячного терміну. Виборча правоздатність французьких громадян
встановлюється реєстрацією осіб, що відповідають критеріям, передбачених
законом. Кожен виборець повинен зареєструватися, пред'явивши відповідні
документи. Невиконання цього обов'язку не карається. Виборчий список є
постійним; він складається в кожній комуні і в кожному бюро для голосування і
щорічно переглядається протягом досить тривалого часу - з 1-го вересня до
останнього дня лютого. За загальним правилом голосування здійснюється
особисто, і кожен виборець має один голос. На президентських виборах і в
голосуваннях на референдумі можуть брати участь французькі громадяни, що
проживають за кордоном. Своє право вони здійснюють в посольствах або в
прикордонних департаментах. Таке право поширюється приблизно на 700 тис.
виборців. На інших виборах виборці, які проживають за кордоном, можуть

голосувати в своїх комунах (комуни народження, останнього місця проживання),
або в будь-який інший комуні з населенням більше 30 тис. жителів за умови, що
число таких виборців не перевищує 2% від загального числа виборців , внесених
до списків в цій комуні. У цих випадках голосування здійснюється за
дорученням, тобто виборець повинен дати кому-небудь доручення на право
голосування від його імені.
Пасивне виборче право надається для обрання в Національні збори в 18
років, в Сенат - з 24 років. Виборча застава існує на всіх виборах. За офіційною
версією, внесення застави пояснюється необхідністю хоча б частково покрити
витрати на виборчу кампанію і в деякій мірі перешкодити висуненню кандидатів«фантазерів», осіб, що висувають свою кандидатуру не з метою обрання, а з
іншими цілями. Крім того, кандидати на пост президента повинні представити в
Конституційну раду декларацію про свій майновий стан, а в разі обрання зобов'язання, що ця особа зобов'язується подати нову декларацію перед
закінченням свого мандата. Декларація публікується в офіційному органі країни.
Важливим етапом є висунення кандидатів. Згідно закону всякий
французький виборець, що володіє необхідними кваліфікаціями, може бути
кандидатом у дипломатичному представництві. Фактично ж кандидати
висуваються політичними партіями і організаціями. Лише спираючись на
політичну партію, можна розраховувати на обрання. На парламентських виборах
кандидат не може бути висунутий більш ніж в одному окрузі. Французької історії
відомі випадки проведення голосування по одній кандидатурі в багатьох округах.
Не забороняється члену однієї палати балотуватися в іншу; в разі обрання він
припиняє членство в першій. Парламентарії можуть висувати свої кандидатури в
інші представництва. Особливістю генеральних і муніципальних рад є членство
в них багатьох парламентарів та урядовців. Встановлена конституцією
несумісність членства в уряді і парламенті в таких випадках не застосовується.
Порядок обрання президента республіки за всю історію П'ятої республіки зазнав

єдина зміна - замість колегії вибірників, що обирали президента до 1962 року, був
в тому ж році встановлений принцип прямих виборів. Новий порядок обрання
послужив зміцненню і без того лідируючого положення президента. Ні
конституція, ні інше законодавство не встановлюють мінімального віку для
кандидатів на цей пост.
Для подання кандидатури на пост президента (вони представляються в
Конституційну раду) потрібно 5 тис. підписів осіб, які займають певні виборні
посади,

а

саме,

членів

парламенту,

генеральних

рад,

ради

Парижа,

територіальних асамблей і мерів - причому все підписалися під заявою про
висунення повинні представляти щонайменше 30 департаментів і заморських
територій; імена тих, хто підписався публікуються. Обрання президента
проводиться по двотуровій мажоритарною системою. Якщо в першому турі
жоден з кандидатів не набере абсолютної більшості голосів, то через два тижні
проводиться другий тур. У ньому беруть участь тільки два кандидати, що набрали
найбільшу кількість голосів у першому турі. Обрання нового президента
відбувається не менше ніж за двадцять і не більше ніж за тридцять п'ять днів до
закінчення терміну повноважень президента, який перебуває на посаді. У такі ж
терміни обирається президент у випадку вакантності цієї посади.
Національні збори - нижня палата парламенту - обираються на 5 років
загальним, прямим голосуванням за змішаною мажоритарною системою: в
першому турі для обрання потрібно одержати абсолютну більшість поданих
голосів (від округу обирається один депутат), але не менше 25% від загального
числа зареєстрованих виборців. Якщо ніхто не отримав такої більшості, то через
тиждень проводиться другий тур. У нього допускаються кандидати, які набрали
в першому як мінімум 12,5% голосів від числа виборців, включених до списків.
Для обрання в другому турі досить отримати відносну більшість голосів. В
умовах існуючої багатопартійності в першому турі заміщається незначна частина
місць. Основна боротьба розгортається в другому турі. Можливість блокування

партій визначає тактику в другому турі. Партії, зблокувавшись, висувають одного
кандидата, як правило, знімаючи інших. «Прохідний бал» до другого туру
ускладнює діяльність невеликих політичних угруповань.
Верхня палата - Сенат - формується інакше. На думку засновників П'ятої
республіки особливі умови утворення Сенату повинні створювати йому інше
політичне "обличчя", ніж у Національних зборів. Ця палата формується, в
основному, трьохступеневими виборами.
Сенатори обираються на 6 років(з 2003) в колегіях в кожному з
департаментів. Палата оновлюється на половину кожні три роки, що призводить
до зменшення впливу виборчого корпусу на склад Сенату і не дозволяє йому
різко змінювати політичний курс. В цілому виборча колегія включає близько 108
тис. Членів, з яких близько 600 депутатів, більше 3 тис. регіональних і
генеральних радників і близько 104 тис. представників муніципалітетів. Останні,
таким чином, фактично обирають Сенат. У колегіях непропорційно представлені
комуни - дрібніші з них мають завищене представництво.
Вибори сенаторів проходять у головному місті департаменту і проводяться
за двома системами. Пропорційна застосовується в департаментах, котрі
обирають 5 і більше членів палати. Таких департаментів 13, а число сенаторів від
них - 69. У більшості інших департаментах застосовується двухтуровая
мажоритарна система. Встановлення різних систем має політичну мету.
Пропорційне представництво від великих індустріальних департаментів
(Паризький район, Марсель, Ліан і ін.) дозволяє населенню, не пов'язаному з
робочим класом, бути підставленим в колегії виборщиків і далі на місця в Сенаті.
Мажоритарна система в інших департаментах не забезпечує належного
представництва міського населення, що знаходиться там в меншості.
Регіональні ради обираються на 6 років в департаментських округах за
пропорційною системою без панашування і преференційованим голосуванням. У

розподілі місць беруть участь тільки списки, які отримали не менше 5% поданих
голосів.
При

виборах

генеральних

(департаментських)

рад

діє

двухтурова

мажоритарна система. Від кожного округу (кантону) обирається один радник. Ці
ради обираються на 6 років і оновлюються наполовину кожні три роки.
Муніципальні ради обираються за різними системами в залежності від
чисельності населення комуни. У комунах з населенням до 3,5 тис. система
обрання схожа на систему, яка застосовується при виборах Національних зборів.
У комунах з числом жителів понад 3,5 тис. муніципальні радники обираються
списком в два тури. Кожен список повинен містити стільки кандидатів, скільки
заміщається місць. Кожна комуна утворює один виборчий округ.
Оскарження результатів виборів проводиться відносно парламентарів - в
Конституційну раду, а відносно інших членів представницьких установ - в органи
адміністративної юстиції.
У Франції на національному і на місцевому рівні (в комунах) в даний час
відомий тільки один вид безпосередньої демократії - референдум. У конституції
1958 р референдум представлений досить широко і в декількох видах. На
національному рівні він передбачений тричі. Перш за все, на підставі статті 89
основного закону може проводитися конституційний референдум для ратифікації
поправок. За змістом статті 89 такий референдум повинен проводитися тільки в
разі, коли авторами поправок будуть парламентарії. Якщо ж проект перегляду
має урядове походження, то від президента республіки залежить вибір способу
ратифікації.

Референдуми

про

перегляд

конституції

на

основі

антиконституційного використання статті 11, як вже говорилося, проводилися
генералом Ш. де Голлем. Референдум на основі цієї статті - друга можливість,
надана виборцям взяти участь у вирішенні найважливіших державних справ. Ця
стаття ввела референдум як інструмент в руках президента республіки.
Голосування може проводитися по наступному колу проблем: 1) організація

державної влади; 2) угоди про Співтовариство (цей пункт в зв'язку з розпадом
Співтовариства в даний час втратив чинність); 3) уповноваження на ратифікацію
міжнародного договору, який, без суперечностей конституції, позначилося на
функціонуванні державних інститутів. Застосування статті 11 окреслено трьома
умовами: 1) голосування може проводитися за пропозицією уряду або за
спільною пропозицією палат парламенту, а не з власної волі президента
республіки; 2) якщо референдум проводиться за пропозицією уряду, то воно
повинно бути зроблено під час сесії парламенту; і 3) якщо проект прийнятий на
референдумі, то він повинен бути промульгований у 15-денний термін. Іншими
словами, прийнятий закон не володіє якою-небудь особливою силою в
порівнянні з простим законом. Встановлений Конституцією 1958 правопорядок
виключив який-небудь контроль за діями президента. Конституційна рада в
рішенні щодо конституційності референдуму 28 жовтня 1962 року оголосив про
власну некомпетентність в розгляді актів, прийнятих на референдумі на підставі
статті 11 основного закону. Таким чином, жоден орган не може змусити
президента дотримуватися зазначений в названій статті коло питань, по якому він
має право передавати законопроекти на народне голосування.
Конституційна реформа, проведена 4 серпня 1995 р змінила деякі положення
статті 11 основного закону. Була розширена сфера застосування процедури
референдуму (включено питання про реформи в економічній і соціальній
політиці, якого раніше не було).
Можливість передавати на голосування питання економічної і соціальної
політики веде до вилучення з компетенції парламенту (ст. 34 конституції) акти,
що приймалися цим органом в порядку простого законодавства. Розширення
повноважень глави держави було зустрінуте опозиційними виступами ряду
депутатів і сенаторів, які побачили в такому розширенні посягання на права і
свободи громадян. Питання про інститути, що відносяться до публічних
службам, може зачіпати право громадян на страйк в державних установах, а

також організацію державних установ. Ще одним нововведенням стало надання
можливості для парламентарів попередньо обговорювати будь-який проект
закону, який передається на референдум, але остаточне рішення було залишено
за урядом. Парламентарії можуть обговорювати проект, але не голосувати за
нього. Така нова формула взаємин між законодавчою і виконавчою владою
цілком може спричинити конфлікти та розбіжності між ними, а потім між
парламентом

і

виборчим

корпусом.

Третій вид референдуму, хоча цей термін не застосовується в статті 53
конституції, - голосування за територіальним проблемам, оскільки ніяка
поступка, ніякої обмін, ніяке приєднання території не є дійсним без згоди
зацікавленого населення. На підставі цієї статті було проведено кілька
референдумів. У 1962 р алжирський народ висловився за незалежність і
співпрацю з Францією на основі угод, вироблених в Евіані. Відбулися
референдуми про статус Поморських островів (1974), островів Майотта (1976) та
ін. Законом від 16 липня 1971 р. передбачений місцевий референдум при
об'єднанні комун. Незважаючи на відсутність у Франції традицій проведення
місцевих референдумів та негативного ставлення до них ряду політичних партій,
з 1971 по 1984 рр. в країні було проведено 91 таке голосування.
3. Вищі органи влади Франції.
Центральні органи державної влади, в принципі, будуються на основі поділу
влади, за деякої переваги виконавчої влади по відношенню до законодавчої.
Центральна виконавча влада - не дуже вдалий термін, оскільки ці органи не
тільки виконують закони, але є і основним двигуном державного механізму,
пропонуючи парламенту прийняття будь-яких заходів; ці органи мають
найповнішою інформацією про стан справ всередині країни і за кордоном. У
П'ятій республіці до числа таких органів відносяться Президент республіки і
уряд. Ці два органи не є абсолютно відокремленими один від одного; уряд, засідає
в статусі Ради міністрів знаходиться під головуванням Президента республіки,

який, отже, становить значну частину цієї Ради. Однак, Президент і уряд
конституюється різними способами, мають різну тривалість повноважень і
вельми різні права. Співвідношення цих повноважень в різні періоди П'ятої
республіки було досить різним і залежало від партійного складу Національних
зборів. У такі періоди Президент має точно окресленими в конституції
повноваженнями; якщо ж в Зборах більшість місць займають прихильники
Президента, то його фактична влада зростає - Президент може пропонувати
заходи, що входять до власну компетенцію уряду2.
Президент республіки займає вершину в ієрархії державних органів.
Інститут президента пройшов значну еволюцію, на розуміння ролі Президента
накладає відбиток і особистість власника цього поста. Відповідно до статті 19
конституції формально-юридичні повноваження Президента поділяються на
здійснювані ним особисто і на повноваження, які потребують контрасигнації
прем'єр-міністра, а в разі потреби і відповідальних міністрів. Практично є й інші

Президентські вибори у Франції 2017 року пройшли 23 квітня (перший тур) та 7
травня (другий тур). Ці президентські вибори є одинадцятими у П'ятій Французькій
республіці. На них обирався на п'ятирічний термін наступний глава держави - президент
Франції.
2

Первинні партійні праймеріз по висуненню кандидатів від основних політичних партій
(Республіканці і Соціалісти) відбулися в 2016 році.
20 листопада 2016 року Ніколя Саркозі зняв свою кандидатуру і завершив політичну
кар'єру. 1 грудня 2016 року діючий в той момент президент Франсуа Олланд вперше в історії
П'ятої республіки офіційно оголосив про те, що не йде на другий термін, і зняв свою
кандидатуру з виборів.
Перший тур виборів був ознаменований гострою конкуренцією відразу між чотирма
кандидатами, які мали дуже близький рейтинг, близько 20%. Вибори 2017 року стали
першими в історії П'ятої республіки, де до другого туру не вийшли представники обох
провідних партій - неоголлістів (республіканців) і соціалістів.
У другому турі розгорнулася боротьба між представником руху «Вперед, республіко!»
Емманюелем Макроном і лідером правого Національного фронту Марін Ле Пен.
Президентом республіки був обраний Макрон, який набрав 66,10% голосів, при рекордному з
1969 року відсотку неявки на вибори у другому турі і при рекордному в історії Франції
відсотку недійсних бюлетенів.

особисті повноваження, не вказаних у статті 19 (наприклад, без контрасигнації
призначається прем'єр-міністр).
Президенту належать вельми важливі обов'язки зі спостереження за
встановленими конституційними правопорядком. Інформація, що міститься в ст.
5 основного закону формула про спостереження Президентом за дотриманням
конституції і про забезпечення своїм арбитражем нормального функціонування
державних органів і наступності держави давно була залишена, і висловлювання
всіх президентів не залишають сумнівів в їх власному кожен раз розумінні духу
і букви основного закону. Вплив Президента на таке розуміння проявляється і в
непрямій формі - шляхом призначення трьох членів у вищій орган
конституційної юстиції - до Конституційної ради.
Найбільш важливим особистим повноваженням Президента (поряд з
використанням ст. 16 конституції) є право розпуску Національних зборів, яке
обмежене лише трьома умовами: 1) не може бути проведений розпуск протягом
року, наступного після попереднього розпуску; 2) під час дії надзвичайного стану
(ст. 16 конституції); 3) тимчасовим президентом республіки, т. Е. Головою
Сенату, що заміщує вакантну посаду глави держави до обрання нового
президента. Розпуск завжди проводиться в сприятливий момент; новообраний
Президент, якщо він отримує «у спадок» ворожий йому парламент також
використовує цю зброю. Своє право використовував Ф. Міттеран в 1981 р. і з
меншим успіхом в 1988 р. розпуск Національних зборів може застосовуватися і
як засіб виведення країни з національної кризи (в 1968 р Ш. де Голль розпустив
Збори). Однак, використання цього права завжди пов'язане з ризиком для
Президента, і застосування цього права багато в чому залежить від популярності
серед населення глави держави. Про право Президента проводити національний
референдум на підставі ст. 11 конституції ми вже говорили.
Особливо зростає роль глави держави, коли він вирішує ввести в країні
надзвичайний стан. Стаття 16 конституції дозволяє Президенту ввести справжню

одноосібну диктатуру, під час здійснення якої він приймає всі заходи, які, на його
думку, диктуються обставинами. Найважливіший інструмент в реалізації
політичної функції держави, що не має аналогів у французькій конституційній
історії, ця стаття стала «зброєю політичної боротьби». Правда, в статті
обумовлюються дві умови введення такого положення, при одночасному збігу
яких такий стан може бути введено. Перше - має існувати одна з чотирьох вимог,
а саме: серйозна і безпосередня загроза або інститутам республіки, або
незалежності нації, або цілісності її території, або виконання міжнародних
зобов'язань. Друге - повинно бути порушено нормальне функціонування органів
державної влади, створених відповідно до конституції. Ця стаття не може бути
використана при інших обставинах, і глава держави не може її вводити тоді, коли
він цього хоче. Однак відсутність достатніх юридичних і політичних гарантії, а
також вельми примарний контроль за Президентом в цей час робить право
введення надзвичайного стану найбільш грізною зброєю в його арсеналі. Сам
момент введення такого положення не контролюється; глава держави лише
зобов'язаний отримати «офіційну консультацію» у прем'єр-міністра, голів
парламентських палат і Конституційної ради та звернутися до нації з посланням.
Отримані «думки» названих осіб не є обов'язковими. Стримуючим органом по
букві основного закону мав би стати парламент, який збирається по праву.
Практично він не володіє контрольними функціями (правом скасовувати акти
Президента, наприклад), хоча і може висловлюватися за цими актами. Правда,
парламент в цей час не може бути розпущений і він може передати справу про
державну зраду Президента в Високу палату правосуддя. Поняття державної
зради дуже розпливчасто і не існує офіційного тлумачення цього терміна. Вільної
інтерпретації конституційних положень сприяють вживаються в них вираження.
Так, поняття «нормальне функціонування конституційних державних органів
»досить еластично і може розумітися дуже широко. У 1961 році таке «нормальне
функціонування» було перервано лише на одній частині території (в Алжирі), але

надзвичайний стан було введено і в метрополії. Більш ніж дискусійним стало
застосування цього положення протягом 5 місяців і 8 днів, хоча «нормальне
функціонування» влади було відновлено в Алжирі через кілька днів.
Президент практично знизу доверху формує виконавчу владу. Він призначає
міністрів,

всіх

вищих

чиновників;

лише

дрібні

державні

службовці

призначаються декретами міністрів. Президент - глава збройних сил, він головує
у вищих радах і комітетах національної оборони. Надзвичайно важливою є не
врегульоване конституцією право Президента вводити в дію стратегічні ядерні
сили. Це право було передбачено простим декретом від 14 січня 1964 р галузі
міжнародних відносин Президент укладає і ратифікує міжнародні договори, за
винятком тих, які вимагають обов'язкової ратифікації парламенту. Ратифікація
вимагає контрасигнації членів уряду. Президент інформується про всі перегін
злодіїв, які ведуть до укладення угод, які не потребують ратифікації. Найбільш
яскравим прикладом ролі Президента в зовнішньополітичній області з'явився
вихід Франції з військової організації НАТО в 1966 р, здійсненого за особистою
ініціативою Ш. де Голля, без відома парламенту.
У судовій області Президент - володар традиційного права глави держави права помилування. Президент перебуває на вершині судової влади, будучи
«гарантом» її незалежності (ст. 64 конституції).
Друга частина повноважень глави держави, що вимагає контрасигнації
прем'єр-міністра або міністрів, ще дуже значна. Він головує в Раді міністрів,
підписує декрети і ордонанси, прийняті в ньому; бере участь у розгляді
законопроектів уряду; призначає на цивільні і військові посади, акредитує послів
і надзвичайних посланників в іноземних державах. З контрасигнацією міністрів
здійснюється право скликання парламенту на надзвичайні сесії; за її рішенням
палати утворюють Конгрес для ратифікації поправок.
На практиці Президент має більші права, ніж є по букві закону. Так, він
приймає рішення в областях, що відносяться до компетенції уряду, коли в

парламенті є «однокольорове» з Президентом більшість. Президенти зазвичай
розширено тлумачать статтю 13 конституції і привласнили собі право
підписувати регламентарні акти, які не розглядалися в Раді міністрів. Ці акти, що
мають нормативне значення, регулюють важливі сторони державної діяльності повноваження деяких членів уряду, статус військовослужбовців, організацію
оборони, статус супрефектов, членів адміністративних судів та ін. Президент
часом відкрито втручається в компетенцію прем'єр-міністра. Так, видання
ордонансів з урахуванням делегації, отриманої від парламенту, постановка
питання про довіру і деякі інші не обходяться без санкції Президента.
Президенту допомагає в його діяльності особистий апарат, сягає кілька сотень
людей. До складу апарату входять кабінет, генеральний секретаріат, військовий
штаб, декілька чиновників для особливих доручень; всі співробітники цих служб
особисто призначаються Президентом.
Уряд - колегіальний орган, що складається з прем'єр-міністра і міністрів.
Відповідно до конституції розрізняються: Рада міністрів - збори міністрів під
головуванням Президента республіки, і кабінет міністрів - збори міністрів під
головуванням прем'єр-міністра. Саме Рада міністрів здійснює повноваження, що
належать за Конституцією уряду. Всі акти, які виходять від цього органу,
підписуються Президентом республіки. Прем'єр-міністр може головувати в Раді
міністрів в дуже рідкісних випадках і тільки за спеціальним уповноваженням
Президента і за певною порядку денному. Позиція прем'єр-міністра, як і
Президента республіки, на практиці досить неоднозначна і його роль в управлінні
залежить від партійного складу Національних зборів.
Уряд призначається в такий спосіб: Президент республіки підбирає
кандидатуру на пост прем'єр-міністра і призначає його. Останній підбирає
міністрів і представляє Президенту, який їх призначає. При виборі кандидата на
пост прем'єр-міністра Президент володіє значною свободою. Це його особисте
право. Важливо лише те обставина, щоб при голосуванні в Національних зборах

прем'єр-міністру не було відмовлено в довірі. Іншими словами, Президент
повинен враховувати розстановку партійних сил в нижній палаті парламенту.
Питання про отримання довіри дуже важливий, оскільки він відображає
взаємовідносини органів державної влади. Новація П'ятої республіки полягає в
тому, що необов'язково отримувати довіру в момент утворення уряду, хоча стаття
29 конституції передбачає таку можливість.
Повноваження уряду діляться на здійснювані ним колегіально і на
здійснювані особисто прем'єр-міністром. У першому випадку вони знаходяться
під прямим впливом Президента республіки. Нововведенням стало заснування
інституту несумісності посади члена уряду з володінням парламентського
мандата, з якоюсь посадою професійного представництва загальнонаціонального
характеру, а також з усякою державною службою або професійною діяльністю.
Конституцією і органічним законодавством не забороняється поєднувати
членство в уряді з володінням мандата комунального радника, з посадою мера,
члена і навіть голови генерального та регіональної ради. Заснована статтею 23
конституції несумісність міністерської посади і парламентського мандата
призвела до посилення незалежності виконавчої влади і підпорядкування
міністрів прямий контроль глави держави (особливо, коли Президент і більшість
місць в Національних зборах належать до однієї і тієї ж партійної групи).
Особлива роль в уряді належить прем'єр-міністру3. Він координує роботу
міністерств, контролює її, дає вказівки про складання найважливіших актів
(бюджет, економічні плани та ін.). Він головує в межминистерских комітетах;
може головувати і в Раді міністрів. Прем'єр-міністр несе відповідальність за
національну оборону. Ці повноваження повинні, однак, розглядатися в
сукупності з дуже важливими правами Президента республіки. Повноваження
прем'єр-міністра в призначенні військових і цивільних чиновників носять

Після вступу на посаду 14 травня Президент Макрон призначив Едуара Філіпа, депутата від республіканців,
прем'єр-міністром Франції, який згодом призначив членів свого уряду 17 травня 2017 р.
3

залишковий і делегований характер. Важливе значення має діяльність прем'єрміністра а галузі управління. Він «забезпечує виконання законів» (ст. 21
конституції). З дотриманням умов статті 13, тобто що стосуються глави держави,
він здійснює регламентарну впаду,видає декрети, не аналізовані в Раді міністрів.
Ці декрети менш високого рівня, ніж прийняті в Раді міністрів, видаються
прем'єр-міністром з контрасигнацією відповідного міністра. Різниця між двома
названими видами регламентарних декретів вельми туманна

залежить від

політичних відносин між Президентом республіки і прем'єр-міністром. Якщо
більшість місць в Національних зборах належить до тієї ж партійної коаліції або
партії, що і Президент, то прем'єр-міністр, який призначається без особливих
перешкод нижньою палатою, як, втім, і змінюваний Президентом, стає першим
радником і співробітником Президента.
Прем'єр-міністр володіє значними правами щодо парламенту, деякі з них він
здійснює особисто, інші - у співпраці з Президентом республіки. Він може
пропонувати Президенту скликати парламент (ст. 29, 30 Конституції), коли той
не засідає; він має право законодавчої ініціативи, особисто бере участь в
підготовці законопроектів, може брати участь в роботі парламентських комісій і
в палатах; в будь-який час він повинен бути вислухана в них.
Прем'єр-міністру належить право скликання змішаних паритетних комісій
при розбіжностей парламентських палат щодо будь-якого законопроекту (ст. 45
конституції); він може просити Президента, щоб він запропонував парламенту
повторно розглянути законопроект; йому належить важливе право ставити в
Національних зборах вопрете про довіру. Прем'єр-міністр має особистим правом
передачі в Конституційну раду законопроекту з вимогою визнати його
неконституційним, по-перше, і вимагати винести рішення про розмежування
законодавчої і регламентарной влади. Останнім правом він широко користується.
Прем'єр-міністру допомагає значний допоміжний апарат: його власний комітет,
генеральний секретаріат планування, генеральний секретаріат національної

оборони, юридична та технічні служби і т. Д. У його розпорядженні знаходиться
генеральний секретаріат уряду з його численними службами.
Парламент складається з двох палат: нижньої - Національних зборів і
верхньої - Сенату4.
Парламент збирається на одну сесію на рік: вона відкривається в перший
робочий день жовтня і закінчується в останній робочий день червня. Причому
число днів, протягом яких палати можуть засідати, не повинно перевищувати ста
двадцяти. Втім, можуть бути введені додаткові дні засідань. Крім того, він
збирається по повному праву під час надзвичайного стану і після переобрання
Національних зборів, якщо другий четвер після виборів не доводиться на
звичайну сесію. Надзвичайні сесії парламенту скликаються з певною порядком
денним або на вимогу прем'єр-міністра, або більшості членів Національних
зборів. Щоразу відкриття і закриття таких сесій здійснюється декретом
Президента республіки.

4

Вибори до Національних зборів Франції пройшли в два тури 11 і 18 червня 2017 р. На них були
обрані 577 депутатів Національних зборів Франції.
Виборам до парламенту передували президентські вибори, які пройшли в два тури. З 1958 року
новообраний президент домігся більшості на наступних виборах в законодавчі органи. "Вперед,
республіка!" отримала 308 місць з 577 в нижній палаті парламенту, у її союзників-центристів з
"Демократичного руху" 42 місця. Правоцентристська партія "Республіканці" отримала 113
депутатських мандатів, "Соціалістична партія" - 29, правоцентристський "Союз демократів і
незалежних" - 18, "Нескорена Франція" - 17, "Комуністична партія Франції" - 10, "Національний
фронт" Марін Ле Пен - 8.
Вибори в Сенат, що відбулися в жовтні 2017. проходили в 38 департаментах європейської
частини Франції, шести заморських департаментах і територіях і одному виборчому окрузі,
закріпленому за французами, які проживають за кордоном. Склад верхньої палати оновлювався на
половину - вирішувалася доля 171 з 348 місць.
Правоцентристська партія "Республіканці" зміцнила свою більшість в Сенаті Франції за
підсумками цих часткових виборів до верхньої палати парламенту республіки "Республіканці"
отримали сім додаткових місць в Сенаті в порівнянні з попереднім складом, і тепер їх фракція
налічує не менше 149 сенаторів. Утворена з ними група більшості "Центристський союз" також
розширила свою фракцію - з 42 до 48 парламентаріїв. Всього у верхній палаті 348 місць.

Для керівництва роботою кожна палата створює бюро. Крім голови палати,
що грає значну роль в нижній і особливо у верхній палаті, в бюро входять віцеголови, секретарі та квестори. Голова Сенату в разі вакантності поста Президента
республіки тимчасово виконує його обов'язки; кожен голова призначає по три
члени в Конституційну раду; голова Зборів головує в Конгресі, коли йому для
ратифікації

передані

поправки

до

конституції.

З

головами

повинен

консультуватися Президент республіки, коли він має намір ввести в країні
надзвичайний стан. Голови вправі вирішувати питання про неприйнятність
пропозиції законів і поправок, коли уряд заявляє, що галузь цих актів належить
до регламентарної сфери. Обидва голови забезпечують порядок і роботу палат.
Їм належить право виклику збройних сил.
Французькому парламенту властива традиційна організація практичної
діяльності депутатів. Вони входять в політичні фракції, звані політичними
групами. Утворення фракцій підпорядковане виконанню деяких вимог: в Зборах
вона повинна мати не менше 20 членів, в Сенаті - 14. Фракція повинна
опублікувати політичну декларацію, що містить відомості про цілі фракції. Якщо
який-небудь парламентарій за своїми поглядами не хоче входити в будь-яку
фракцію, але з вигод адміністративного характеру може підкоритися дисципліні
фракції, то такий парламентарій називається приєдналася. Парламентарій може
також залишитися поза фракцій: тоді він називається «незаписані». Фракції
грають важливу роль в діяльності палат. Постійні комісії формуються на
пропорційній основі від чисельності політичних фракцій; таким же чином
формується бюро палати. На практиці, хоча це, в принципі, і заборонено
регламентами палат, голови фракцій мають ключі від електронного табло
відсутніх депутатів і сенаторів і голосують за них.
Законодавчі комісії підрозділяються на постійні і спеціальні. Перші
досліджують пропоновані парламентаріями і урядом законопроекти і в певній
мірі здійснюють деякі контрольні функції за діяльністю уряду. У П'ятій

республіці обмежена чисельність постійних комісій до шести в кожній з палат,
що призвело до завантаженості комісій різнорідними питаннями. Кожен
парламентарій повинен входити до складу будь-якої постійної комісії. Комісії
обирають своє бюро і голови. Міністри мають вільний доступ в комісії. Для
виконання контрольних функцій комісії можуть збиратися в міжсесійний час.
Уряд зобов'язаний надавати доповідачам фінансових комісій все документи з
тим, щоб полегшити їх діяльність. Але цей привілей доповідачів фінансових
комісій не поширюється на доповідачів інших комісій. Комісії, як правило,
засідають при закритих дверях.
Спеціальні комісії створюються або на вимогу уряду або палати для
вивчення і розгляду певного акту. Такі комісії в Зборах включають 41 члена на
основі пропорційної чисельності фракцій, і 24 члена, які обираються більшістю
голосів у Сенаті. Однак, всупереч намірам засновників конституції (ст. 43)
спеціальні комісії не отримали широкого поширення. Одна з причин - повільність
роботи комісій, зайнятість парламентаріїв у інших справах своїх палат.
Парламент може засновувати комісії з розслідування і контролю і особливі
комісії (по зняттю парламентської недоторканності, наприклад).
Палати парламенту засідають окремо. Резиденція Національних зборів Бурбонський, а Сенату - Люксембурзький палаци. Коли палати збираються
разом, і до того ж це можливо лише в єдиному випадку - для ратифікації поправок
до конституції, члени палат з'їжджаються в Версаль.
Правове становище членів парламенту відрізняється чимось особливим з
обраних

представників

в

інших

зарубіжних

країнах.

Парламентарії

розглядаються як представники всієї нації і виконують свої функції на основі
представницького, а не імперативного мандата, який відповідно до статті 27
конституції 1958 р недійсний. Заборона імперативного мандата у французькій
правовій доктрині і законодавстві розглядаються як один із засобів забезпечення
незалежності парламентарія. Однак, ці юридичні заборони не поширюються на

його партійну приналежність. У Франції відсутнє право відкликання
парламентарія. Пересічний виборець може ознайомитися з діяльністю свого
депутата за звітами в пресі і в аудівізуальной засобах інформації. Обов'язковість
публічного засідання, надання в палатах місць представникам засобів інформації,
ведення офіційного протоколу, фіксація виступів кожного депутата і сенатора і
публікація матеріалів парламентських обговорень, друкування списку депутатів
і сенаторів по кожному голосуванню із зазначенням характеру голосування
кожного з них в певній мірі дають інформацію про поведінку депутатів.
Французький закон прагне забезпечити незалежність парламентаріїв і
самого представницького установи від зазіхань виконавчої влади. До числа таких
заходів відносяться правила про несумісність посад. Закон дозволяє бути
членами парламенту особам, посади яких зазначені в його положеннях, але ці
особи повинні відмовитися від посади протягом певного часу в разі обрання. Ці
положення мають на меті не тільки забезпечити незалежність парламентарія, але
надати депутату можливість присвятити себе парламентської діяльності.
Особиста незалежність парламентарія включає імунітет, що складається з
невідповідальності і недоторканності, і індемнітет, тобто надання парламентарію
матеріальних можливостей для забезпечення його занять. Невідповідальність
передбачає неможливість переслідування парламентарія за висловлені думки або
голосування при виконанні своїх обов'язків. Ця невідповідальність не може бути
знята палатою і поширюється на участь парламентарія в роботі палати, в комісіях,
навіть якщо дії парламентарія були злочинними (наприклад, образами). Ті ж дії,
вчинені в іншому місці (на мітингу, на зборах виборців), не підпадають під ці
правила і палата може дозволити переслідування.
Мета невідповідальності - дати парламентаріям можливість вільно
висловлювати свої погляди. Мета недоторканності - завадити переслідуванню
члена парламенту і надання на нього тиску. Недоторканність поширюється не на
весь термін мандату, а лише на період сесій, і тільки в цей період вона може бути

знята палатою. У міжсесійний період конституція 1958 року (на противагу
основному закону 1946 г.) дозволяє переслідувати парламентарія, якого арешт
може бути проведений тільки з дозволу бюро його палати, за винятком випадку
затримання, на місці злочину, коли його переслідування дозволено або коли він
остаточно засуджений .
Французькі парламентарії отримують досить високе грошове утримання.
Винагорода покликане сприяти розвитку професіоналізму серед парламентаріїв.
У П'ятій республіці платню дорівнює середній цифрі між вищим і нижчим
окладами найбільш високооплачуваних державних службовців. Воно ділиться на
власне парламентське платню і платню за участь в роботі парламенту, що
становить чверть основного. В принципі, друга частина оплати призначена для
зниження абсентеїзму парламентаріїв. На практиці утримання з другої частини
не виробляються для тих, які не беруть участь у роботі, парламентаріїв. Крім
грошового утримання парламентарії мають ряд інших матеріальних привілеїв. У
15-денний термін, який слідує за вступом на посаду, член нижньої палати
зобов'язаний подати в бюро Національних зборів декларацію про свій майновий
стан, що містить відомості про розмір його власного майна, а в разі необхідності
- спільного майна подружжя або майна, яке визнається неподільним в відповідно
до положень цивільного кодексу. Бюро забезпечує таємність отриманих
декларацій, а також подальших змін, які в разі потреби повідомляються
депутатами. Депутат вносить нову декларацію не раніше двох місяців і не пізніше
одного місяця до закінчення його мандата, а в разі розпуску Національних зборів
або припинення мандата з іншої причини, крім смерті, - протягом наступних 15
днів. Бюро Національних зборів оцінює зміни в майновому положенні депутатів
на підставі декларацій. Зазначений порядок покликаний забезпечити «фінансову
чистоту»

депутата

в

період

його

парламентської

діяльності.

Функції французького парламенту за формою мало чим відрізняються від
функцій центральних представницьких органів інших зарубіжних країн; вони

діляться на законодавчі, економічні, контрольні, судові і зовнішньополітичні.
Законодавча функція полягає в прийнятті простих законів, органічних законів і в
прийнятті законів, що змінюють конституцію.
У прийнятті простих законів особливістю є обмеження компетенції
парламенту. Стаття 34 конституції встановлює перелік питань, за якими
парламент може законодавствувати. Всі області, що знаходяться за межами
згаданих у цій статті, віднесені до відання уряду. Спори про належність тієї чи
іншої сфери регулювання дозволяються Конституційним радою. Крім точно
встановленого кола питань, яким може законодавствувати парламент, його
повноваження в цій сфері також обмежуються: 1) можливістю для Президента
республіки діяти через голову парламенту під час проведення референдуму на
підставі статті 11 конституції; 2) можливістю делегування парламентом своїх
повноважень уряду з певних питань на основі статті 38 конституції (див. Нижче).
Крім простих, парламент приймає органічні закони, для яких встановлені деякі
особливі правила. Перш за все, до розгляду проекту органічного закону в палаті
має пройти 15 днів, тобто в цьому випадку дається час для вивчення
законопроекту і визначення своєї позиції парламентськими фракціями і
парламентаріями. По-друге, органічні закони, що стосуються Сенату, повинні
бути прийняті обома палатами в ідентичній редакції, тобто уряд не може
запропонувати Національним зборам сказати «останнє слово» без згоди Сенату.
По-третє, якщо уряд застосовує процедуру змішаної паритетної комісії, то
органічний закон в кінцевому рахунку може бути прийнятий Національними
зборами, але тільки абсолютною більшістю спискового складу, тобто незалежно
від того, чи присутні депутати на цьому засіданні, подають вони свій голос або
не беруть участь у голосуванні.
Парламент має право змінювати діючу конституцію.
Економічні межі повноважень парламенту включають передусім прийняття
економічних планів розвитку народного господарства, контроль за їх

реалізацією, контроль за націоналізованим сектором економіки (останній
здійснюють постійні підкомісії фінансових комісій палат), прийняття фінансових
законів і законів про виконання бюджету, прийняття виправляють фінансових
законів, що змінюють закон про річному бюджеті. Парламент, однак, має слабку
вплив на долю державного бюджету. Основну роль в його прийнятті відіграє
уряд. Французький фінансовий закон в обов'язковому порядку повинен містити
дві частини - дохідну і видаткову. При проходженні фінансового законопроекту
неодмінним є вимога ордонансу від 2 січня 1959 року про такого роду актах:
друга частина річного фінансового закону не може обговорюватися будь-якої
палатою до прийняття першої частини, тобто частині, що регулює дохідну
частину бюджету.
Законодавча ініціатива належить прем'єр-міністру і парламентаріям.
Президент республіки формально правом такої ініціативи не має. Урядові
законопроекти (існує відмінність у термінах - законопроекти вносяться урядом;
законодавчі пропозиції - проекти законів, що вносяться парламентаріями)
готуються відповідними службами одного або декількох міністерств; проекти
розглядаються в Раді міністрів після того, як по ним буде отримано висновок
Державної ради, в даному випадку виступає як консультативний орган уряду.
Проекти подаються в бюро однієї з палат. Виняток - фінансові законопроекти;
вони обов'язково вносяться в бюро Національних зборів. Чи законно-пропозиції
подаються в бюро тієї палати, до якої належать депутати або політичні фракції.
Проекти отримують порядковий номер. На підставі ст. 40 конституції законнопропозиції не є прийнятними, якщо наслідком ухвалення було б скорочення
доходів або створення або збільшення витрат держави. Ця вимога сильно
скорочує

можливості

парламентаріїв.

Наступний етап законодавчої процедури - напрямок проектів у постійну або
спеціальну комісію. Комісія, яка розглядає проект або пропозицію, має
компетенцію стосовно цих актів протягом всього обговорення. Після включення

проекту до порядку денного подальша (звичайна) процедура складається з
наступних етапів: загальна дискусія, постатейне обговорення, голосування за
проектом в цілому. Спочатку проходить перше читання в палаті, що включає
названі стадії, і текст передається в другу палату. Коли проект повертається з неї,
то проводиться друге читання. Можуть бути третє, четверте і т. д. читання.
Конференція голів (на її обов'язки лежить встановлення порядку денного, вона
включає членів бюро палати і голів фракцій) визначає тривалість загальної
дискусії

в

межах

встановленої

порядку

денного.

Встановлений

час

розподіляється між фракціями таким чином, щоб кожній з них гарантувалося
рівне мінімальний час.
На підставі ст. 44 конституції уряду належить право вимагати від палати
єдиного голосування всьому обговорюваному тексту або його частини, з
урахуванням лише поправок уряду. Така процедура називається «блокованим
голосуванням». Ця процедура дозволяє уряду в будь-який час перервати
дискусію. При висуванні урядам вимоги блокованого голосування регламенти
палат передбачають тільки 5-хвилинні виступи ораторів (по одному від фракції)
для

пояснення

мотивів

голосування.

Законопроект або законно-пропозиція, прийняте в першому читанні, передається
в іншу палату для першого читання. Якщо яка одержала проект палата приймає
його без зміни, то її голова передає остаточний текст президенту республіки, а
голова іншого повідомляється про це. Після передачі палатою проекту інша
найчастіше відхиляє будь-які статті, змінює інші, якісь статті залишаються
незміненими. Акт повертається в першу палату для другого читання; проте статті,
прийняті обома палатами, не можуть більше змінюватися. Норми, схвалені
палатами в ідентичній редакції, стають остаточними на цій стадії процедури.
Іншими словами, у другому читанні проводиться обговорення статей, щодо яких
палати не прийшли до єдиної думки. Можливі випадки, коли одна з палат
відкидає проект цілком. Якщо мають місце розбіжності між палатами з приводу

акту, то процедура «човника», тобто передачі проекту з палати в палату,
триватиме до тих пір, поки вони не прийдуть до єдиної думки.
Щоб уникнути «човника» Конституція 1958 р передбачила процедуру
подолання опору Сенату, але тільки тоді, коли цього хоче уряд. Ст. 45 конституції
говорить: «Якщо в результаті розбіжності між палатами законопроект або
законодавчу пропозицію не було прийнято після двох читань у кожній палаті або
якщо уряд зажадає його термінового обговорення, то після одного читання в
кожній з палат прем'єр-міністр має право скликати засідання змішаної паритетної
комісії, уповноваженої запропонувати акт, що стосується положень, за якими
залишаються розбіжності ». Для прискорення проходження проекту прем'єрміністр може, таким чином, вимагати введення термінової процедури. Доля
проекту, виробленого змішаної паритетної комісією (включає по 7 членів від
палат), залежить від рішення уряду. Якщо в 15-денний термін уряд не передало
текст змішаної паритетної комісії на затвердження парламенту, то палата, яка до
скликання комісії, останній обговорювала текст, може знову приступити до його
розгляду на основі звичайної, тобто передбачає «човниковий» обговорення
процедури.
Якщо уряд вирішив застосовувати процедуру змішаної комісії, то її проект
спочатку передається до Національних зборів, а потім в Сенат. Якщо в Збори
представлений текст змішаної комісії, то внесені поправки повинні бути
узгоджені з урядом. Збори спочатку виносить рішення щодо поправок. Після їх
прийняття або відхилення Збори виносить рішення єдиним, блокованим
голосуванням по тексту в цілому. Якщо Сенат приймає текст змішаної комісії, то
він стає законом. Якщо змішаної комісії не вдається прийняти компромісний
текст або якщо текст не прийнятий палатами, то Збори проводить нове
прочитання за останнім тексту, який був представлений Зборам до створення
змішаної комісії. Якщо цей текст отримує схвалення Сенату, то він стає законом.
Якщо Сенат не приймає проекту після цього нового читання, то уряд може

зажадати від Національних зборів винести остаточне рішення (сказати «останнє
слово»). Якщо уряд не зажадало, щоб Збори в 15-денний термін з моменту
передачі тексту, ухваленого Сенатом в новому читанні, винесло остаточне
рішення, то Збори можуть продовжити роботу над актом за звичайною
процедурою. В цьому випадку уряд не може більше вимагати від Зборів
винесення остаточного рішення з даного акту. Таким чином, уряду в
законотворчості належить велика роль. Якщо воно не бажає втручатися в
стосунки палат, то проект може «ходити» з палати в палату теоретично
нескінченно. Але як тільки уряд вирішує провести будь-якої акт через парламент,
то воно «включає» процедуру змішаної паритетної комісії, виключаючи з
процедури Сенат. Уряд може також заявити про терміновість проекту до кінця
загальної дискусії в палаті, не пропонуючи при цьому скликати змішану
паритетну комісію, а розраховуючи прийняти закон шляхом звичайної
процедури.
Проходження через парламент фінансових законопроектів має деякі
особливості. Проект вноситься до Національних зборів не пізніш третього
вівторка жовтня місяця попереднього року. Збори повинні висловитися щодо
цього проекту в першому читанні в 40-денний термін після його внесення. Сенат
має ухвалити рішення в 20-денний термін після передачі йому проекту. Якщо
Збори не прийняло в цілому в першому читанні проект в зазначені 40 днів, то
уряд передає початковий проект в Сенат; в разі необхідності воно вносить
поправки, прийняті Зборами і схвалені урядом. В цьому випадку Сенат повинен
висловитися в 15-денний термін. Проект фінансового закону розглядається при
дотриманні правил термінової процедури. Якщо парламент не прийняв проект в
70-денний термін після його внесення, то він може бути введений в сипу шляхом
видання ордонансу, що підписується Президентом республіки. Обмежений
термін розгляду фінансових проектів, жорстка процедура їх ухвалення

диктуються важливістю цих актів для держави. Одночасно парламент
поставлений в досить обмежені рамки при їх розгляді.
Після прийняття парламентом законопроект передається Президенту для
промульгації. Глава держави може, однак, вимагати від парламенту нового
розглянути закон чи його частин. У такому розгляді не може бути відмовлено.
Після процедури в комісії палати акт вноситься до порядку денного. Закон
контрасигнується прем'єр-міністром і відповідним міністром і публікується в
офіційному органі держави.
Делегування повноважень уряду здійснюється за наявності двох умов - при
наявності в уряду програми розвитку й отриманні уповноваження парламенту.
Передача повноважень, крім того, обмежена будь-яким тимчасовим відрізком.
При дотриманні цих умов уряд може шляхом видання ордонансів вживати
заходів, які зазвичай належать до сфери законодавчого регулювання. Ордонанси
уряду вступають в силу з їх опублікування в офіційному органі держави. Ці
ордонанси стають недійсними, якщо законопроект про їх затвердження не
внесено до парламенту до закінчення терміну, зазначеного делегуючим законом.
Не має значення, чи буде прийнятий закон про затвердження або не буде важливо, щоб він був внесений. Таке внесення забезпечує юридичну силу
названих ордонанси. Після закінчення терміну, наданого парламентом уряду для
прийняття ордонансів, останні можуть змінюватися тільки шляхом видання
закону. Якщо парламент не затвердив проект закону про ратифікацію, то
ордонанси повинні розглядатися як декрети уряду. Вони можуть бути оскаржені
до Державної ради, в даному випадку виконує функції вищого органу
адміністративної юстиції.
Французький парламент застосовує майже всі відомі форми контролю за
діяльністю уряду; виняток становить інтерпеляція. Хоча ст. 156 регламенту
Національних зборів згадує про неї, проте це право парламентаріїв мають
підпорядковуватися тим же правилам, як і резолюція осуду, і воно не дає будь-

яких переваг автору інтерпеляції, крім отримання слова в порядку пріоритету. Всі
форми контролю можуть бути розділені на дві великі групи: 1) які містять прямих
санкцій щодо уряду, крім публічного розголосу; 2) містять таку санкцію, що веде
до політичної відповідальності уряду. Перша група здійснюється в обох палатах
парламенту. Друга - тільки Національними зборами.
Парламенту відомі численні форми питань, які задаються міністрам; останні
зобов'язані на них відповідати. Конституція 1958 не містить будь-яких вказівок
на можливість утворення в парламенті комісій з контролю і розслідування.
Створення таких органів передбачено ордонансом № 58 - 1100 від 7 листопада
1958 про діяльність палат парламенту; комісії мають тимчасовий характер.
Різниця між комісіями з розслідування і комісіями з контролю полягає в тому, що
перші повинні зібрати інформацію по певним фактам, питань, подій, а другі проводять перевірку адміністративної, фінансової або технічної діяльності
державних служб або націоналізованих підприємств. Комісії утворюються
шляхом прийняття резолюції відповідної палатою.
З контрольними повноваженнями парламенту пов'язано право петицій і
діяльність парламентського посередника. Право петицій полягає в тому, що
різного роду звернення направляються головам палат. Петиції також можуть
передаватися парламентаріям, які роблять на полях напис і підписують її.
Петиція, що виходить від скупчення людей в громадському місці, не може бути
прийнята. У 1973 році у Франції був заснований пост парламентського
посередника, якого призначає на 6 років в Раді міністрів; посередник не може
запитуватися

безпосередньо

громадянами.

Їх

заяви

спочатку

повинні

направлятися депутатам і сенаторам, які передають їх посереднику. Його
повноваження обмежені. Власними правами для відновлення порушених прав
громадян посередник не має. «Коли скарга здається йому виправданою, вказується в законах про посередника 1973 і 1976 р., - він дає рекомендації, які
вона вважає за необхідне для вирішення справи, що розглядається і в разі

необхідності він вносить пропозиції про поліпшення діяльності відповідного
органу».
Політична відповідальність уряду означає, що депутати Національних зборів
можуть змусити уряд піти у відставку або шляхом прийняття резолюції осуду,
або після відмови в довірі, замовленим урядом. Тільки Збори може вирішувати
питання про політичну відповідальність. Втім, останній абзац статті 49
конституції вказує, що «прем'єр-міністр має право просити Сенат схвалити
декларацію про загальну політику» уряду, а ст. 39 регламенту Сенату говорить,
що «ця декларація стає предметом дебатів в палаті, після закінчення яких, якщо
не надійшло іншої пропозиції, голова консультується з палатою про таке
схвалення». Випадки подібного звернення відомі; проте, виходячи з діючих
законоположень доля уряду не ясна, навіть якщо Сенат не схвалить зазначену
декларацію. Уряд в такому разі має йти у відставку.
Французький

парламент характеризує

значна

скрутність,

якщо

не

«ущемлення» в користуванні вотумом довіри і резолюцією осуду. Питання про
довіру - двосічна шабля, бо уряд і Національні збори в результаті негативного
голосування можуть виявитися не при справах. Уряд може отримати довіру в
двох формах: у простій та в зв'язку з прийняттям будь-якого законопроекту. У
першому випадку мова йде про відповідальність уряду в цілому - по його
програмі або по найважливішою його частини, викладеної в декларації, яка може
і не входити в урядову програму. Після сформування уряд сам вирішує, чи надати
на схвалення Національних зборів програму або декларацію. Вельми численні
уряду П'ятої республіки надходили по-різному, але більшість з них воліли
представити декларацію. Більше того, конституція не зобов'язує представляти
будь-яку програму або декларацію після отримання урядом повноважень, і
подібні випадки відомі. Чи не представивши програми або декларації, уряд може
чекати внесення резолюції осуду з боку депутатів (до речі, на невигідних для них
умовах).

Питання про довіру у зв'язку з прийняттям законопроекту - відкритий тиск
уряду на Національні збори з метою змусити їх прийняти угодний проект. Дебати
в такому випадку відкладаються на 24 години, щоб дати можливість депутатам
внести резолюцію осуду, яка приймається з дотриманням більш строгих правил,
ніж вирішується питання про довіру. Поставивши питання про довіру на основі
третього абзацу статті 49 конституції уряд хіба що викликає Збори проти себе,
але несприятливих умовах. Після закінчення 24 годин Збори збираються, щоб
прийняти рішення: або схвалити законопроект, або внести резолюцію осуду. В
обох випадках, тобто при внесенні програми або декларації і постановки питання
про довіру у зв'язку з законопроектом, якщо Збори висловляться негативно, то
уряд повинен вручити Президенту республіки заяву про відставку. Названими
положеннями про відповідальність уряду зовсім не зачіпається приватне право
Президента розпустити нижню палату парламенту.
Найбільш грізна зброя Зборів - резолюція осуду (абз. 2 ст. 49 конституції) сильно обмежена поруч процесуальних застережень на користь уряду. По-перше,
право внесення такої резолюції надано не окремому парламентарія, а лише групі
депутатів, щонайменше складової десяту частину членів Зборів. По-друге,
резолюція може голосуватися тільки через 48 годин після внесення. Цей термін
введений для «роздуми» депутатів і надання можливості відсутнім взяти участь
в голосуванні. По-третє, для ухвалення резолюції потрібно абсолютна більшість
голосів членів, що складають Національні збори. При цьому підраховуються
лише голоси, подані за резолюцію осуду. Іншими словами, це правило веде до
того, що утрималися від голосування автоматично стають на бік уряду. Інший
наслідок цього правила - прагнення скасувати абсентеїзм депутатів. Ті, що
утрималися, таким чином, підтримують уряд. Останнє обмеження - заборона
авторам резолюції вносити аналогічну протягом тієї ж сесії, звичайній чи
надзвичайної. Заборона не поширюється на випадки, коли депутати вносять
резолюцію осуду у відповідь на постановку питання про довіру. Внаслідок цього,

якщо опозиція має в своєму розпорядженні в Національних зборах двомастами
місцями, то вона в період сесії може вносити 3-4 резолюції осуду.
Таким чином, уряд, з огляду на розстановку сип в Національних зборах,
може взагалі не ставити питання про довіру, надаючи депутатам право вносити
резолюцію осуду і, користуючись зазначеними процедурними моментами,
отримувати для себе «пільговий режим».
Зовнішньополітичні повноваження парламенту зводяться до двох оголошенню війни і введенню стану облоги в країні і до ратифікації міжнародних
договорів.
Судові повноваження французького парламенту достатньо обмежені. До них
відноситься оголошення амністії і створення двох органів правосуддя - Високої
палати правосуддя і Суду республіки. Перша формується для здійснення
правосуддя щодо Президента республіки за державну зраду. Ця палата включає
24 постійних судді та 12 їх заступників. Після кожного переобрання
Національних зборів в місячний термін, наступним за першим засіданням, Збори
обирає 12 постійних суддів і 6 заступників. У той же термін після кожного
часткового переобрання Сенату він обирає 12 постійних суддів і 6 заступників.
Вибори проводяться таємним голосуванням. Для обрання необхідно отримати
абсолютну більшість голосів у кожній палаті. Сама Висока палата обирає голову
і двох його заступників.
Резолюція про віддання під суд Високої палати приймається обома палатами
парламенту в ідентичних формулюваннях відкритим голосуванням і абсолютною
більшістю голосів членів їх складу. У Національних зборах для того, щоб
запропонувати резолюцію про віддання під суд Високої палати, потрібні підписи
не менше десятої частини депутатів.
У липні 1993 був утворений Суд республіки для розгляду справ членів уряду
з приводу злочинів або деліктів, вчинених ними при виконанні своїх функцій. До
названої дати справи міністрів повинні були розглядатися Високої палатою

правосуддя. Суд республіки включає 15 членів, 12 з яких в однаковій кількості
обираються Національними зборами і Сенатом після їх повного або часткового
оновлення. Трьох інших членів представляє Касаційний суд, і один з цих членів
головує в Суді. Кожен суддя (і з числа парламентаріїв і з числа суддів
Касаційного суду) має свого заступника. Будь-яка особа, яка вважає себе
порушених злочином або деликтом, досконалим членом уряду при виконанні
своїх функцій, може подати заяву в спеціально створювану комісію за скаргами.
Ця комісія виносить за скаргою постанову про її напрямку в архів або
генеральному прокурору республіки при Касаційному суді з подальшою метою
звернути скаргу до розгляду в Суді республіки.
Органи конституційного контролю
Конституційний контроль у Франції відрізняється великою своєрідністю і
дещо виходить за рамки відомих двох моделей конституційного контролю.
Конституційність актів, що виходять від державних органів, розглядається
різними органами: від парламенту - Конституційною радою, від органів
виконавчої влади - Державною радою.
Конституційна рада включає дві категорії членів - по праву і по
призначенню. Першими є всі колишні Президенти республіки; в цій якості вони
залишаються членами Ради довічно. З числа цих членів може бути призначений
і голова Ради. Призначаються члени отримують свій пост в силу призначення
трьома вищими органами державної влади - Президентом республіки, головою
Національних зборів і головою Сенату.
Кожен з них призначає трьох членів на 9 років; Рада оновлюється на одну
третину кожні три роки. Іншими словами, кожне з названих осіб призначає
одного члена кожні три роки. Будь-яких цензів для призначаються членів не
існує. При вступі на посаду члени Ради приймають присягу перед Президентом
республіки. Вступ на посаду підпорядковане також умовам несумісності: члени
Ради не можуть суміщати свою посаду з іншими посадами, зазначеними в законі,

за загальним правилом - з посадами в державному апараті, в державному або
приватному секторі економіки. Членам Ради заборонено одночасно бути членами
парламенту, уряду. Економічної і соціальної ради, бути керівником або
відповідальною особою в будь-якої політичної партії. Однак, члени Ради можуть
зберігати деякі посади, наприклад, залишатися професорами в університетах.
Мандат члена Ради не відновлюваний; після закінчення 9 років він
обов'язково залишає свою посаду. Голова Ради призначається Президентом
республіки. До теперішнього часу голови завжди призначалися з числа
«президентських» членів, хоча юридично може бути призначено і інша особа.
Процедура розгляду справ в Раді закрита і письмова; засідання Ради
проводяться при закритих дверях. Рішення Ради публікується в офіційному
органі

держави.

Компетенція Конституційної ради вельми різноманітна; вона в тій чи іншій мірі
зачіпає і парламент і Президента республіки. Рада розглядає скарги на
правильність обрання членів обох палат парламенту, питання неизбираемости і
несумісності посад, що виникають відносно членів парламенту. Регламенти палат
парламенту до їх застосування повинні бути передані до Ради, який виносить
рішення про їх відповідність з основним законом. Будь-які зміни в регламентах
також передаються на розгляд Ради.
Конституційна рада має більш широкою компетенцією щодо обрання
Президента республіки, ніж щодо виборів парламентаріїв, оскільки Рада бере
участь у підготовці виборів, у виробництві операцій по виборам і в оголошенні їх
результатів. Рада дає консультації уряду по організації виборів, кандидатури на
пост Президента представляються до Ради, і він відображає їх у списку; Рада
перевіряє правильність висування кандидатів, публікує складений ним список.
Хоча законодавство не передбачає при цьому можливості оскарження, але на
практиці Рада не відмовляється розглядати скарги. Рада не втручається у
виробництво операцій на виборах Президента; ці операції проводяться

спеціально призначеною для цього Національною комісією з контролю; Рада,
проте, стежить за дотриманням принципу, згідно з яким всі кандидати повинні
користуватися під час виборчої кампанії рівними наданими державою
можливостями. При виробництві голосування Рада спостерігає за його
проведенням і призначає для цієї мети своїх комісарів. Загальний підрахунок
голосів здійснюється під безпосереднім спостереженням Конституційної ради, в
який повідомляються результати виборів на місцях.
Якщо сталася смерть Президента республіки, то він констатує необхідність
тимчасового заміщення цієї посади; тимчасовим президентом стає голова Сенату.
Рада також має право констатувати вакантність поста Президента республіки,
коли той не може виконувати свої обов'язки; потім він констатує, що цей стан є
остаточним і наявна необхідність проведення нових виборів глави держави.
Конституційна рада бере участь при введенні в країні надзвичайного стану
на підставі ст. 16 конституції. Президент республіки, перш ніж ввести таке
положення, повинен провести консультації з прем'єр-міністром, головами
парламентських палат і з Конституційною радою. Втім, такі консультації ні до
чого не зобов'язують главу держави. Вжиті заходи Президентом в цей період
розглядаються Конституційною радою.
Конституційна рада, крім того, спостерігає за проведенням референдуму і
оголошує його результати. У цьому випадку він консультує уряд при підготовці
і проведенні такого голосування. Рада розбирає різного роду протести на
порушення при проведенні референдумів. Він стежить за загальним підрахунком
голосів і оголошує результати голосування.
Основна ж функція Конституційної ради - розгляд відповідності ряду актів
основному закону країни. Перш за все, в обов'язковому порядку підлягають
контролю органічні закони до їх промульгації або поправки до діючих
органічним законам. Друга обов'язкова категорія актів - регламенти палат
парламенту. Відносно простих законів запит Ради не є обов'язковим. До 1974 р

Рада рідко запитували про таку відповідність. Найбільш часто запитував прем'єрміністр, менш часто - голова Сенату, а голова Національних зборів і Президент
республіки - два інших особи, котрі володіли правом запиту, їм не користувалися.
В результаті конституційного перегляду 29 жовтня 1974 р право запиту з приводу
простих законів отримали групи депутатів або сенаторів в 60 чоловік. Активність
Ради відразу різко зросла.
Конституційна рада контролює відповідність міжнародних договорів
основному закону. У всіх випадках мова йде про проекти міжнародних угод;
якщо договір ратифікований, то він не може бути предметом конституційного
контролю. Якщо угода визнається не відповідним основному закону, то воно не
може бути ратифікована до тих пір, поки не буде відповідним чином змінена
конституція. Правом запиту в таких випадках мають Президент республіки,
прем'єр-міністр, голови парламентських палат, 60 депутатів або 60 сенаторів.
Нарешті, на Конституційну раду покладено обов'язки по вирішенню
суперечок про розподіл компетенції між законодавчою і виконавчою владою,
тобто між урядом і парламентом, оскільки ст. 37 основного закону встановлює
перелік сфер, в яких парламент може законодавствувати. Решта областей, таким
чином, залишаються у віданні регламентарной влади, тобто в руках уряду. Крім
того. Рада виносить рішення на основі статті 41 конституції, якщо під час
обговорення законопроекту в будь-якої палаті парламенту виявиться, що будьяка поправка або пропозиція не входять в область законодавства або суперечать
з повноваженнями, наданими відповідно до статті 38, тобто в порядку
делегованого законодавства і з цього приводу виникли розбіжності між урядом і
головою відповідної палати.
Значення Державної ради зросла після прийняття конституції 1958 р,
встановила нове співвідношення між законодавчою і регламентарной владою.
Акти останньої вже не розглядаються як виданих в розвиток закону. Вони
придбали самостійну і визначальну роль. В силу цього розширилася і набула

самостійного значення функція контролю за актами виконавчої влади. Функція
такого контролю з боку Державної ради не є спеціально виділеної, вона
реалізується при розгляді справ щодо оскарження про перевищення влади.
Своїми постановами Рада анулює акти, що не відповідають конституції. Даючи
свої консультативні висновки, Рада, крім того, по всьому світу актів уряду може
висловлюватися про їх відповідність основному закону.
Консультативні і контрольні органи
Консультативні і контрольні органи покликані надавати допомогу уряду і
парламенту в реалізації їх функцій. Дещо осібно стоїть Вища рада магістратури,
який представляє третю «гілка» державної влади і покликаний забезпечувати
незалежність судових органів.
Економічна і соціальна рада формується на корпоративній основі і включає
представників

підприємницьких

організацій,

профспілок,

осіб,

що

призначаються урядом. Рада запитується урядом. Консультативні функції Ради
досить значні, хоча і не охоплюють всіх аспектів економічної і соціальної
діяльності держави. Ці функції включають дві категорії справ: 1. Дача
консультативних висновків з ініціативи уряду. Рада в обов'язковому порядку
запитується по проектам програмних законів і планів економічного і соціального
розвитку. Вона може залучатися до підготовки цих проектів. 2. Самій Раді надано
можливість діяти за власною ініціативою «з метою привернути увагу уряду до
реформ, які, на думку Ради, за своїм характером сприятимуть здійсненню
завдань», що стоять перед Радою. Рада може давати висновок про виконання
економічних планів або програм такого ж характеру.
Єдиним винятком з суто консультативної діяльності є надання Раді права
виділяти

зі

свого

складу
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для
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думки

Ради

перед

парламентськими палатами.
Державна рада, як орган конституційного контролю, формально на чолі має
прем'єр-міністра, якого може заміщати міністр юстиції. Фактичне керівництво

належить віце-голові. Державна рада виступає в подвійній якості - як вищий
орган адміністративної юстиції і як консультативний орган уряду. В якості
першого Рада здійснює контроль за діяльністю адміністративних органів.
Рішення останніх можуть бути оскаржені в адміністративних судах. Рада виконує
також обов'язки касаційної інстанції щодо апеляційних адміністративних судів, і
щодо справ, що надходять з Рахункової палати. Суду бюджетної дисципліни та
ін. Рада є «привілейованим радником» уряду. Згідно ст. ст. 38 і 39 конституції він
дає попередні висновки (причому в обов'язковому порядку) щодо законопроектів
уряду на які видаються урядом актам делегованого законодавства, по проектам
«регламентів публічної адміністрації». В останньому випадку консультативна
роль Державної ради відбивається на найменуванні актів уряду, які назвалися
«декретами, розглянутими Державною радою». В рівній мірі Рада запитується з
адміністративних питань, коли це передбачено законодавчими або постановами
актами; Рада консультує уряд і міністрів з юридичних питань і в деяких випадках
- за власною ініціативою може звертати увагу державних органів на необхідність
видання актів відповідно до загальних інтересів.
Рахункова палата, вперше заснована в 1807 р., в даний час є найвищою
інстанцією, покликаної відповідно до ст. 47 конституції надавати допомогу
парламенту і уряду в контролі за виконанням фінансових законів. До неї тісно
примикають Суд бюджетної і фінансової дисципліни і Центральний комітет з
вивчення вартості та рентабельності державних служб. При Рахунковій палаті діє
прокуратура, що включає генерального прокурора і двох його заступників, в
завдання яких входить представляти державу і спостерігати за єдністю судової
практики.
Юридичні повноваження Рахункової палати поширюються тільки на
державних бухгалтерів; не будуть зачіпатися при цьому правомірність дій
розпорядників кредитів. В силу жорстко проведеної у французькому
фінансовому
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розпорядників кредитів здійснюється Судом бюджетної дисципліни. Палата
інформує вищі органи державної влади про свої пропозиції щодо поліпшення
фінансового управління та про свої зауваження по ньому. Рахункова палата, крім
того, з 1982 р виступає в якості апеляційної інстанції щодо рішень регіональних
рахункових палат.
Суд бюджетної дисципліни - репресивний орган, який доповнює Рахункову
палату. Він очолюється головою Палати, віце-головою є голова секції фінансів
Державної ради. У ведення Суду входить розгляд порушень у використанні
коштів розпорядниками кредитів. Суд може бути запитаний головами
парламентських палат, прем'єр-міністром, міністром фінансів, міністрами, у
веденні якого відбулися порушення. Рахунковою палатою та генеральним
прокурором при ній. Звернення до Суду практично надходять з Рахункової
палати.
Ще один орган економічного характеру - Центральний комітет з вивчення
вартості та рентабельності державних служб: створений в 1946 р Він покликаний
пропонувати заходи по скороченню вартості і поліпшення якості та
рентабельності публічних служб в найширшому розумінні цього слова.
Податкова рада, заснований декретом від 22 лютого 1971 р спостерігає за
розподілом податків в областях найбільш помітних з точки зору громадян головним чином, за прибутковим податком.
Вища рада магістратури - вищий адміністративний орган у справах
французьких суддів і прокурорів. В якості основного завдання має забезпечення
незалежності судової влади. Він включає дві палати: одна має компетенцію
стосовно суддів, друга - щодо прокурорів. Обидві палати включають Президента
республіки і міністра юстиції, а також інших членів.
Палата Вищої ради магістратури, компетентна щодо суддів, робить
пропозиції про призначення суддів Касаційного суду, перших голів апеляційних
судів та призначення голів судів великої інстанції. Інші судді призначаються

після отримання відповідного висновку цієї палати. В якості дисциплінарного
ради палата виносить рішення щодо суддів. В цьому випадку в ній головує
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голова
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Палата Вищої ради магістратури, компетентна щодо прокурорів, дає висновки
при їх призначеннях, за винятком осіб, що призначаються на посаду Радою
міністрів. Палата в рівній мірі дає свій висновок про накладення дисциплінарних
санкцій відносно прокурорів. В цьому випадку в Палаті головує генеральний
прокурор при Касаційному суді.
Судова система Франції
Основи судової системи були закладені в 1958 р при встановленні режиму
П'ятої республіки, коли уряд на основі перехідних положень (ст. 91 конституції)
провело ряд реформ в галузі судоустрою та судочинства. Французьке правосуддя
ґрунтується на декількох принципах: колегіальність (з деякими винятками) рішення приймається декількома суддями; професіоналізм (за деякими
винятками, зокрема, коли беруть участь присяжні); незалежність, яка
забезпечується низкою гарантій (незмінюваність не поширюється на магістратів
адміністративної юстиції). Закон 1977 встановив принцип безкоштовності
правосуддя: витрати при його здійсненні покладаються на державу при розгляді
цивільних і адміністративних справ. Це правило не поширюється на кримінальну
юстицію: вважається нормальним, що при її здійсненні засуджена особа несе
витрати щодо заподіяної шкоди суспільству і окремим особам. Ще один принцип
- рівність перед правосуддям і нейтральність суддів, публічний розгляд справи
(за деякими винятками) і можливість подвійного розгляду справи, тобто у першій
та апеляційній інстанціях, за деякими винятками (по малозначним провиною, за
позовами з сумою менше 7 тис.). Завжди є можливість касаційного оскарження.
За загальним правилом (за винятком судів присяжних) кримінальні і цивільні
суди знаходяться в одному судовій установі.

Судова система Франції багатоступінчаста, і її можна розділити на дві гілки
- власне судову систему і систему адміністративних судів. Крім того, є суди із
спеціальним призначенням. Нижчу ступінь в системі судів загальної юрисдикції
займають трибунали малої інстанції. Їх, як мінімум, один в кожному головному
місті департаменту, в крупних судових округах і іноді в великих кантонах (тобто
в територіальній одиниці більш високого рівня, ніж комуна, але в даний час не
має своїх виборних органів). Хоча справи в цьому трибуналі розглядаються
одноосібно суддею, але в суді потрібно декілька магістратів. Магістратами в
цьому суді є судді трибуналу великої інстанції, відряджаються на три роки
(можливе продовження терміну). Трибунал малої інстанції розглядає всі цивільні
справи із сумою позову, що не перевищує 20 тис., причому в цьому випадку
відсутня можливість апеляційного оскарження по позовах до 7 тис. При розгляді
кримінальних справ цей суд називається трибуналом поліції. Він правомочний
розглядати порушення, за які можливе позбавлення волі до двох місяців і (або)
штраф нижче 6 тис. У деяких випадках цей трибунал може виконувати ряд
нотаріальних дій, опечатувати майно, видавати документи про громадянство та
ін.
Трибунал великої інстанції створюється один на департамент, але у великих
департаментах є по кілька таких трибуналів (всього 181). Ці трибунали діляться
на палати (як мінімум по цивільних справах і виправний суд). Трибунал розглядає
цивільні справи, позови про власність, справи про розлучення, спори про
громадянство та ін. Як правило, він засідає в складі трьох суддів, але по ряду
справ може засідати і у складі одного судді (у справах неповнолітніх, який
розглядає цивільні та кримінальні справи щодо цих осіб). При трибуналах
великої інстанції діють слідчі судді, які призначаються на три роки з можливістю
повторних призначень. У деяких таких трибуналах може бути по декілька
слідчих суддів (70 - в Парижі). За незначних справах розслідування проводиться
поліцією.

Коли трибунал великої інстанції засідає як виправний суду, то він діє в
колегіальному складі, хоча по деяких справах може засідати і у складі одного
судді.
У Франції існує 34 апеляційних суди, в юрисдикцію яких входить від 2 до 4
департаментів. Склад таких судів різний: в Парижі такий суд має 25 палат, а
чотири суди - тільки одну, яка міняє назву залежно від характеру справи, що
розглядається. Апеляційний суд завжди виносить свої рішення колегіально.
Цивільно-правова частина апеляційного суду включає щонайменше дві палати по цивільним і по соціальних справах. Часто є палата по кримінальних справах.
У складі такого суду є обвинувальна палата - по цивільним і по соціальних
справах. Часто є палата по кримінальних справах. У складі такого суду є
обвинувальна палата - однією з її функцій є функція дисциплінарного суду щодо
офіцерів судової поліції (офіцерів МВС і військової жандармерії і ін.). У цьому
суді також діє палата у справах неповнолітніх. Незалежно від апеляційного суду
в кожному департаменті є суд присяжних; є суди присяжних і у справах
неповнолітніх; оскарження рішень цих судів проводиться до Касаційного суду.
Склад суду присяжних - три члена, а його голова обов'язково є членом
апеляційного суду. До складу суду входить 9 присяжних, що підбираються за
списками виборців. Суд діє в сесійному порядку. Перед відкриттям сесії перший
голова суду шляхом жеребкування підбирає 35 присяжних і 10 їх заступників; з
цих осіб формується колегія присяжних. Виконання обов'язків присяжного
обов'язково під загрозою штрафу.
У Франції діє значна кількість судових органів спеціального призначення:
торговельні суди, що формуються комерсантами за допомогою двоступеневих
виборів, ради прюдомів (суди по трудових спорах) (всього в країні 281). Кожна
рада включає 5 секцій, що розглядають справи в торговельній сфері,
промисловості, сільському господарстві, у сфері обслуговування. Ради, які
включають на паритетних засадах представників найманих працівників та

підприємців, розглядають справи, що стосуються трудових угод. Крім того,
існують 409 судів по орендних справах, що засновуються на паритетній основі і
розглядають спори між орендодавцями та орендарями.
Військові суди - виправний трибунал і суд присяжних - розглядають справи
відповідно до Кодексу військової юстиції. У воєнний час, а також під час стану
облоги чи надзвичайного стану діють територіальні трибунали озброєних сил і
вищий трибунал збройних сил.
На вершині судової ієрархії знаходиться Касаційний суд. Він є касаційною
інстанцією і має дуже складну структуру. До його складу входять п'ять палат у
цивільних і одна - у кримінальних справах. Деякі справи розглядаються в
змішаному складі (не менше трьох палат), коли справа торкається компетенції
декількох палат з метою уникнути створення протиріч всередині самого суду.
Пленарне засідання Касаційного суду під керівництвом його першого голови або
старшого за віком голови палати є правомочним виносити рішення щодо заяв
після касаційного розгляду, а в деяких випадках і при першому касаційному
розгляді.
У Франції в якості окремої існує гілка адміністративної юстиції, очолювана
Державною радою; в неї входять адміністративні та апеляційні адміністративні
суди. Перших в країні налічується 25.
Прокуратура представлена прокурорами при судах на різних рівнях. Нижчий
рівень - прокурор при суді великої інстанції, потім - генеральний прокурор із
заступниками при апеляційному суді. Прокуратура при Касаційному суді
включає генерального прокурора, його першого заступника і заступників. Всі
прокурори підпорядковуються міністру юстиції. Вони представляють в судах
одну із сторін процесу - держава і підтримують звинувачення.

4. Конституційні принципи політико-територіального устрою та статус
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В даний час Франція включає наступні територіальні структури: 101
департамент (96 знаходиться в метрополії і 5 «за морем» (Гвіана, Гваделупа,
Мартініка, Реюньон і Сен П'єр-е-Мікелон)), одна територія із спеціальним
статусом - Майотта, чотири заморських території (Нова Каледонія, Полінезія,
Валліс е Фютюна, Південні і Арктичні території).
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департаментах і регіонах. Комуна (їх налічується близько 36 тис.) становить
основу територіальної організації. Вона управляється муніципальною радою і
мером, який є органом виконавчої влади. Рада керує справами комуни,
приймаючи рішення з питань, що зачіпають її інтереси, розпоряджається майном,
створює необхідні служби (лікарні, ринки, будує дороги, засновує школи, музеї
та ін.). Деякі служби створюються в обов'язковому порядку (цивільного стану,
наприклад). Рада приймає бюджет; в межах закону йому надано право
встановлювати податки.
Департамент - основна одиниця адміністративно-територіального поділу. До
відання генерального (департаментського) ради віднесено прийняття бюджету і
контроль за його виконанням, організація департаментських служб, управління
майном департаменту. Виконавчий орган департаменту після реформи 1982 року
- голова генеральної ради замість префекта. Голова готує і виконує рішення ради,
несе відповідальність за управління департаментом, є розпорядником кредитів, а
також главою адміністративних і технічних служб департаменту.
Найбільша одиниця - регіон; їх 22 в метрополії; окремими є регіони
Гваделупи, Гвіани, Мартініки і Реюньйон. У метрополії кожен з регіонів включає

кілька департаментів. Після реформи 1982 р регіон став «територіальним
колективом» з власним бюджетом і податковими надходженнями. Під
регіоналізмом у французькій літературі розуміється система політичної та
адміністративної децентралізації, що надає будь-яких частин держави, що
володіє деякими географічним, історичним, етнографічним або економічним
єдністю (спільністю); більш-менш значну незалежність по відношенню до
центральної влади. Утворення регіонів викликалося необхідністю подолання
перешкод в економічному і соціальному розвитку внаслідок існували вузьких
адміністративно-територіальних одиниць. Невеликі розміри одиниць перестали
сприяти використанню природних, економічних і людських ресурсів. Регіон був
створений за зразком існуючих колективів, особливо він схожий на департамент.
У них приблизно одні й ті ж органи. Але є і відмінності: у кожному регіоні
засновані економічні та соціальні комітети і регіональний комітет по позиках; в
регіоні діє своя рахункова палата. Регіональна рада обирає свого голову, який є
виконавчим органом влади в регіоні. Він готує і виконує рішення ради; він розпорядник кредитів, управляє майном регіону, керує регіональними службами.
Економічний і соціальний комітет не має повноважень щодо прийняття
рішень, він дає свої висновки адміністрації регіону з багатьох питань, наприклад,
щодо підготовки і виконання національного плану в регіоні, за проектом плану
регіонального розвитку. До складу комітетів входять чотири категорії членів:
представники підприємств і професійної діяльності; представники профспілок;
представники «колективного життя» в регіоні (різні соціальні організації, захисту
прав споживачів та ін.); особи, які призначаються прем'єр-міністром. На
обов'язки регіону лежить проведення в життя заходів економічного, соціального,
санітарного і наукового розвитку та заходів за територіальним облаштування
«при дотриманні цілісності, автономії і повноважень департаментів і комун»
(закон від 2 березня 1982 про права і свободи комун, департаментів і регіонів ).

Французьке місцеве і регіональне управління будується на основі поєднання
управління і самоврядування. Перше виконують призначаються зверху
чиновники (комісари республіки, супрефекти і ін.); друге - представлено
виборними органами, про які вже йшлося. Комісар республіки призначається в
кожен департамент Радою міністрів. У регіоні комісар республіки найбільш
значного департаменту є комісаром регіону. Після реформи 1982 р комісар
республіки (префект) в управлінні департаментом як би відійшов на другий план.
Він тепер не є виконавчим органом і не здійснює адміністративної опіки за
рішеннями комунальних та генеральних рад. Проте роль тієї особи вельми
значна. Воно представляє державу і уряд, і в цій якості інформує їх про всі події
на підвідомчій території. Комісар республіки представляє «кожного з міністрів»
і «несе відповідальність за національні інтереси, за дотримання законів і
підтримання громадського порядку» (ст. 34 закону від 2 березня 1982 г.), керує
діяльністю державних служб в департаменті; відповідно комісар республіки в
регіоні

керує

діяльністю

регіональних

державних

служб.

Скасування

адміністративної опіки не означає, що комісар республіки не може впливати на
управління комун, департаменту і регіону. Всі рішення виборних органів
виконуються «по повному праву», але ці акти в 15-денний термін повинні бути
спрямовані представнику держави (тобто Комісару республіки), який може
передати їх за мотивами незаконності в адміністративний суд для анулювання.
Фінансовий контроль здійснює Регіональна рахункова палата. Вона перевіряє
рахунки місцевих колективів, їх законність і «належне використання кредитів,
фондів і цінностей».
У Парижі держава представлена відразу двома особами - комісаром
республіки і префектом поліції; влада останнього поширюється на сусідні
департаменти: Верхня Сена. Сен-Сен-Дені і Вальді-Марн. Париж одночасно
представляє і комуну, і департамент, а його орган - Рада Парижа - виступає то в

якості одного, то іншого територіального колективу в залежності від характеру
вирішуваних питань. Виконавча влада в Парижі належить меру.
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Частина ІІ. Том. 1. С.118–122.
Основи конституційного права Об’єднаних Арабських
Еміратів
Метою лекції є розкриття особливостей конституційного права ОАЕ як
федеративної монархії.
На розгляд виносяться наступні питання:
Конституція ОАЕ 1971 р.: загальна характеристика.
Конституційно-правовий статус особи в ОАЕ
Система вищих органів державної влади
ОАЕ
Територіально-державний устрій ОАЕ.
1. Конституція ОАЕ 1971 р.: загальна характеристика.
2 грудня 1971 року разом з проголошенням держави ОАЕ була прийнята
конституція. На період становлення нового суб'єкта міжнародних відносин
конституція носила тимчасовий характер. Вона включала в себе преамбулу і
152 статті. Рівно через 25 років (2 грудня 1996 р.) президентським указом була
прийнята поправка до Основного Закону країни, згідно з якою конституція 1971

року затверджена в якості постійної. Поряд з цим в указі був закріплений статус
столиці за Абу-Дабі.
Правова система ОАЕ носить змішаний характер. Конституційне
розвиток нової держави в значній мірі було піддано впливу правових норм
Великобританії, з якою у окремих еміратів ще до виникнення ОАЕ були
укладені угоди. Разом з тим в ст. 7 конституції як основного джерела
законодавства в ОАЕ прийняті ісламські норми (шаріат). На практиці
мусульманське право регулює переважно відносини статусу особи, а також
деякі аспекти кримінальних і процесуальних відносин.
З початку 1970-х рр. в рамках загального курсу на модернізацію країни в
ОАЕ проводиться робота зі створення сучасної правової системи, в результаті
якої на федеральному і місцевому рівнях були кодифіковані цілі галузі права.
Норми шаріату застосовуються безпосередньо лише в разі прогалин у
законодавстві або в інших випадках, передбачених законом.
У центрі системи законодавчих актів Конституція ОАЕ 1971 р., у якій
проголошуються загальноприйняті права і свободи громадян федерації,
закріплено систему вищих органів влади і їх порядок формування, організацію
роботи і повноваження; наприкінці містяться норми про порядок внесення змін
і тимчасові положення.
Крім шаріату і законодавства певне значення в якості джерела права
зберігає звичай. Закон про Верховний суд встановлює, що суд у своїй
діяльності керується, крім шаріату і законів, звичаєм, принципами природного
права і права за аналогією, якщо це не суперечить шаріату.
Нарешті, надзвичайно важливе значення в якості джерела права мають
рішення федерального Верховного суду, особливо винесені в порядку
конституційного контролю і тлумачення Конституції.
Процедура внесення змін до конституції закріплена у ст. 144. Ініціатива
належить Вищій раді Федерації, яка подає проект конституційних поправок до

Федеральної національної ради, яка схвалює поправку 2/3 голосів присутніх
членів Ради. Президент Федерації підписує конституційні поправки від імені
Вищої ради Федерації і як її представник оприлюднює їх.
2. Конституційно-правовий статут особи в ОАЕ
Право статусу особи (питання правоздатності, шлюбу, розлучення, опіки,
спадкування) залишається некодифікованим; в цій галузі безпосередньо
застосовуються доктринальні джерела мусульманського права.
Правове положення особи регулюється част. 2 «Соціальні та економічні
гарантії» та част. 3 «Про свободи, права та обов’язки» і втілює мусульманську
модель регламентації правового статусу особи. Фундаментальним принципом
проголошено

принцип

рівності:

«рівність,

соціальна

справедливість,

гарантована впевненість і безпека, а також рівність можливостей всіх громадян
Об'єднаних Арабських Еміратів є основоположними принципами побудови
суспільства; відносини між ними повинні будуватися на основі співпраці і
взаємного милосердя» (ст.14). Всі особи є рівними перед законом незалежно
від їх расової чи національної приналежності, релігійних переконань або
соціального стану (ст.25).
Закріплено низку гарантій у соціальній економічній сферах: право на
соціальне забезпечення (ст.16), на безкоштовну освіту будь-якого рівня (ст.17),
на охорону здоров’я (ст.19), право власності (ст.21). Конституція 1971
закріплює недоторканність приватної власності, допускаючи її примусове
відчуження лише на підставі закону і за умови її повного відшкодування.
Особливо підкреслюється, що природні багатства і надра на території кожного
емірату є його власністю і суспільство буде охороняти і правильно
експлуатувати їх в інтересах цього емірату і національної економіки.
Сім'я є основою суспільства і будується на засадах моральності, релігії,
верховенства морально-етичних норм і патріотизму. Закон гарантує її
існування і безпеку (ст.15).

Частина 3 «Про свободи, права та обов’язки» в основному визначає
особисті права і свободи. Право на особисту недоторканність гарантується
матеріальними (всім громадянам гарантується особиста свобода; ніхто не може
бути підданий катуванню, жорстокому або такому, що принижує гідність,
поводженню) і процесуальними нормами (ніхто не може бути заарештований,
підданий обшуку, затриманий або ув'язнений без законної підстави (ст. 26);
злочини та покарання визначаються в законі, жодне покарання не може бути
призначено за діяння у формі дії або бездіяльності, вчинене до моменту
оприлюднення відповідного закону (ст. 27), обвинувачений має право мати
побачення з особою, яка спроможна захищати його в суді, закон визначає
випадки, в яких присутність адвоката є обов'язковим, фізичне і психічне
насильство над обвинуваченим особою заборонено (ст. 28); свобода
пересування і свобода вибору місця проживання (ст.29); право на
недоторканність приватного життя (свобода поштового, телеграфного
повідомлення та за допомогою інших засобів комунікації – ст. 31,
недоторканність житла – ст. 36); свобода вираження поглядів в усній,
письмовій і іншій формі (ст. 30); свобода віросповідання (ст.32) за умови, що
це не суперечить державній політиці і не порушує суспільну мораль.
Конституція регламентує й окремі політичні і економічні права і
свободи: свобода зібрань та створення організацій (ст. 33); право на працю і
свободу вибору професії (ст. 34). За ст. 38 видача громадян і політичних
біженців. Кожен має право представляти скарги в компетентні державні
органи, в тому числі до органів судової влади, щодо зловживання або
порушення прав і свобод (ст.41)
Серед обов’язків конституція закріплює обов’язок сплати податків і
державних зборів (ст.42), військовий (ст.43), захищати суспільну власність
(ст.22) і поважати конституцію і закони держави (ст.44).
3. Система вищих органів державної влади ОАЕ

Згідно з конституцією, ОАЕ - незалежна федеративна ісламська арабська
держава. До її складу входять 7 еміратів, кожен з яких представляє собою
монархію і володіє повним суверенітетом у вирішенні питань, що не
відносяться до повноважень федерації. Оформлення ОАЕ в вигляді федерації
стало в той період унікальною подією для арабських країн Близького Сходу.
Конституція досить чітко визначає систему федеральних органів
державної влади в ОАЕ, до якої входять Вища рада, Президент ОАЕ і його
заступник (віце- президент), Рада міністрів, Федеральна національна рада,
Верховний суд (ст.45).
Верховним органом влади федерації є Вища рада, що складається з
правителів 7 еміратів (част.4, гл. 1). У разі неможливості особисто брати участь
в засіданнях Ради, які проходять в закритому режимі, правителя емірату
представляє його заступник. Для прийняття рішення по суті питання достатнім
є голоси 5 членів Ради з 7 за умови, що вони включають в себе голоси
правителів еміратів Абу-Дабі і Дубай.
Вища рада має повноваження як в сфері законодавчої, так і сфері
виконавчої влади. Члени Вищої ради зі свого складу обирають Президента ОАЕ
строком на п'ять років з можливістю подальшого багаторазового переобрання.
Поряд з цим до юрисдикції Вищої ради входять питання визначення основних
напрямків розвитку федерації, схвалення федеральних законів, ратифікації
міжнародних договорів і угод, затвердження на посаді кандидатури прем'єрміністра, прийняття його відставки за пропозицією президента країни,
контролю за діями Ради міністрів, призначення і прийняття відставки суддів
Верховного суду.
Президент ОАЕ грає важливу роль в системі виконавчої влади (част. 4, гл.
2). Згідно з конституцією, президент:
- головує на зборах Вищої ради, направляє його дискусію;
- на прохання одного з членів Вищої ради докладає зусиль для

проведення засідання за участю всіх членів Вищої ради;
-

в разі необхідності скликає Вищу раду та Раду міністрів на спільне

засідання;
- підписує закони і постанови після їх схвалення Вищою радою;
- призначає прем'єр-міністра за погодженням з членами Вищої ради;
- призначає дипломатичних представників ОАЕ в іноземних державах;
- призначає і звільняє за згодою Вищої ради вищі цивільні і військові
посадові особи, за винятком Президента і суддів Верховного суду ОАЕ (всі
рішення подібного роду оформляються спеціальними постановами відповідно
до законодавства ОАЕ);
- представляє ОАЕ на міжнародному рівні, в тому числі на переговорах;
- має право помилування і пом'якшення покарання.
З моменту створення держави в 1971 році і до 2004 року першим і
беззмінним Президентом ОАЕ був правитель емірату Абу-Дабі Заїд Вен
Султан Аль Нахайян. Після його смерті в 2004 році Президентом був обраний
його син Халіфа Бен Заїд Аль Нахайян. Останні вибори Президента ОАЕ
відбулися 8 листопада 2019 р., на яких шейх Халіфа бен Заїд Аль-Нахайян був
в четвертий раз знову обраний главами семи еміратів країни Президентом
(Раїса) ОАЕ5.
Обрання президента (раїса) в ОАЕ членами однієї родини (його власними
братами і кузенами), зрозуміло, ближче до виборної монархії, ніж до
5

Проте, хоча Халіфа і є офіційно правителем ОАЕ, його брат і наслідний принц Абу-Дабі Мухаммад бен Заїд

вважається людиною, яка разом з ним приймає рішення в країні.
«Президент Халіфа супроводжував будівельника епохи відродження ОАЕ, покійного Шейха Заїда, на етапі
заснування в 70-х і 80-х роках минулого століття, перш ніж взяти на себе керівництво країною після смерті Отцязасновника», - йдеться в заяві Вищої ради пресі. «[Він] привів країну до стадії досягнень, яка сприяла
розширенню прав і можливостей громадян Еміратів, а також процвітання ОАЕ і їх значимості на місцевому та
глобальному рівнях».

демократичних республік. Але більшість еміратців цілком задоволені такою
системою, поки вона задовольняє їхні потреби.
Нагадаємо, що Абу-Дабі є найбільшим з семи еміратів ОАЕ і домінує в
політичній структурі цієї держави з моменту його утворення в 1971 році 1.
Федеральним виконавчим органом влади в ОАЕ є Рада міністрів. Згідно
з конституцією, прем'єр-міністр після призначення президентом формує уряд і
представляє його склад на затвердження главі держави (ч.4, гл. 3).
Незважаючи на відсутність прямої вказівки в конституції, пост прем'єрміністра за усталеною політичною традицією займає правитель емірату Дубай.
У 2006 році після смерті прем'єр-міністра Мактума Бен Рашида Аль Мактума
цей пост зайняв його брат Мухаммед Бен Рашид Аль Мактум. Разом з цим він
зберіг займаний ним в федеральному уряді пост міністра оборони, а на
засіданні Вищої ради був обраний Віце-президентом ОАЕ, так само як і
попередній правитель Дубая. Важливо відзначити, що конституція не
забороняє суміщати кілька постів на федеральному рівні державної влади, але
обмежує участь вищих державних осіб в роботі органів влади окремого
емірату. У ст. 62 конституції зафіксовано, що прем'єр-міністр, його заступники
і будь-який інший федеральний міністр, виконуючи свої обов'язки в рамках
федеральних органів влади, разом з цим можуть займати тільки один офіційний
пост на рівні емірату.
У новому, у 12-й за рахунком Раді міністрів ОАЕ, 29 міністрів, в тому
числі 8 жінок (з 2016 р.). Середній вік нових членів Кабінету - 38 років6.
Серед знову організованими міністерств є міністерство з толерантності.
Також в уряді є нові посади – міністр з питань розвитку громад, міністр з питань
зміни клімату та навколишнього середовища, міністр щастя. Створено

«Новий Кабінет сфокусований на майбутньому, молоді, щастя, освіті і боротьбі зі змінами клімату», повідомив
раніше шейх Мухаммед у своєму акаунті в Твіттері. Це відображає прагнення керівництва ОАЕ підготувати
більш молоде покоління, яке зможе благополучно вести країну в інноваційне і щасливе майбутнє, до управління
країною.
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міністерство у справах Федеральної національної ради, у справах молоді.
Компетенцію Ради міністрів складають наступні питання:
- безпосереднє керівництво реалізацією внутрішньої і зовнішньої
політики ОАЕ під контролем Президента і Вищої ради;
- розробка проектів законів та їх подання до Федеральної національної
ради для розгляду з метою подальшого направлення на затвердження до
Вищої ради;
- щорічна підготовка проекту бюджету ОАЕ;
- контроль за дотриманням законів Федерації, міжнародних договорів і
угод, учасником яких є ОАЕ;
- контроль за виконанням рішень судових органів ОАЕ.
Володіючи правом законодавчої ініціативи, Рада міністрів є одним з
основних учасників законодавчого процесу в ОАЕ. Її засідання проходять в
закритому режимі. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі
рівного розподілу голосів «за» і «проти» будь-якого рішення голос прем'єрміністра є вирішальним. Рада міністрів несе колективну відповідальність перед
Президентом і Вищою радою ОАЕ за реалізацію внутрішньої і зовнішньої
політики ОАЕ. На початку кожного фінансового року Рада міністрів спрямовує
президенту для подальшого подання до Вищої ради детальну доповідь про
досягнення в розвитку країни, відносинах ОАЕ з іншими державами і
міжнародними організаціями, В доповіді також даються рекомендації про
найбільш ефективні заходи щодо посилення основ федерації, зміцненню її
безпеки і стабільності, досягнення цілей розвитку в різних областях.
Федеральна національна рада (ФНР) ОАЕ є дорадчим органом
парламентського типу, законодавчим органом з переважно консультативними
функціями (част.4, гл.4).
Конституційні норми наділяють ФНР законодавчою та контрольною

функцією. Не володіючи законодавчою ініціативою, ФНР дає оцінку всім
проектам федеральних законів (включаючи проект бюджету), перш за все тим,
які надходять від Ради міністрів, і має право вносити в них у разі необхідності
поправки і доповнення. До повноважень ФНР входить також контроль за
діяльністю міністерств. Члени Федеральної національної ради можуть
запросити будь-якого федерального міністра на своє засідання і задати питання
про діяльність довіреного йому міністерства.
З метою організації роботи Ради з числа її членів обирається голова і два
заступники,

створюються

профільні

комітети.

ФНР

є

членом

Міжпарламентського союзу і Арабського парламентського союзу, в роботі яких
вона бере активну участь.
Згідно з конституцією, ФНР складається з 40 осіб, які пропорційно
представляють населення 7 еміратів: від Абу-Дабі - 8 депутатів, від Дубая - 8,
від Шарджі - 6, від Рас ель-Хайм - 6, від Аджмана - 4, від Умм ель Кайвайні - 4,
від Фуджейра – 4. Термін перебування в якості члена ФНР обмежений 4 роками
(з 2006 р.).
У період з 1972 по 2005 роки члени ФНР призначалися тільки
правителями еміратів відповідно до встановленої конституцією кількості на 2
роки. З 2006 р. порядок формування ФНР був змінений. Було встановлено, що
з 40 членів Ради 20 як і раніше будуть призначатися правителями еміратів, а 20
обирається

прямим

таємним

голосуванням

на

основі

пропорційного

представництва від кожного емірату. Оскільки створення партій в ОАЕ
заборонено, висування кандидатур відбувається на індивідуальній основі7. Ще
однією відмінною особливістю виборів в ОАЕ поряд з високою явкою стала
організація електронного голосування, проведеного у 2007 р. вперше в

Всього в складі депутатського корпусу ФНР починаючи з 2007 р. зростає кількість жінок (у 2007 р. було 9
жінок,
тобто 22,5% від загальної кількості депутатів, у 2019 - 50%), що є одним з найвищих показників серед арабських
держав.
7

арабському світі. 6 жовтня 2019 р. відбулися вибори чинної ФНР8.
Список виборців 2019 р. включає більшу кількість жінок і молоді: жінкиеміратки становлять 50,62 відсотка, а люди у віці від 21 до 40 років - 61,32
відсотка. Кожен емірат становить свою колегію виборців, що складається з
громадян, які проживають в еміраті. Їх кількість має перевищувати кількість
виділених місць не менше ніж в 300 разів. Члени затверджуються правителем
емірату, він має право самостійно розподіляти відсоток жінок, літніх людей і
т.д. Імена 337 738 громадян, які мають право голосу, були оприлюднені
Національної виборчою комісією9. Список колегії вибірників має на 50
відсотків більше виборців у порівнянні з попередніми виборами.
Кожен член колегії виборців має право подати заявку в ФНР на
висунення на виборах своєї кандидатури. При цьому він може бути
представником тільки того емірату, в якому проживає.
За двадцять депутатських місць розгорнулася гостра боротьба: на них
претендували 479 еміратців, 180 з них - жінки. Відповідно до президентської
резолюції, жінки повинні займати в ФНР 50% місць. Право обирати і бути
обраними мають особи, які є жителями одного з еміратів і досягли віку 25 років
(мінімальний вік залежить від рішення правителя емірату). Вони повинні бути
достатньо освічені, мати гарну репутацію, не мати судимості за злочин проти
людства.
8

Брали участь у голосуванні під час виборів у 2006 р. менш ніж 7 000 еміратців, в 2011 р. - 129 000, у 2015 р. -

близько 224 000 осіб.
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«Збільшення числа членів колегії вибірників є ще одним кроком на шляху політичного розширення прав і
можливостей ОАЕ», - сказав Абдуррахман аль-Увайс, державний міністр у справах ФНС і голова виборчої
комісії. «Це підсилює зацікавленість керівництва країни в наданні громадянам можливості брати участь в
процесі прийняття рішень».
Відповідно до опублікованого списку 101 549 виборців живуть в Абу-Дабі, 60 772 в Дубаї, 64 293 в Шарджі, 10
165
у Аджмане, 6 653 в Умм аль-Кувейн, 55 289 в Рас Аль Хайме і 39 017 в Фуджейрі.

При реєстрації кандидати повинні представити посвідчення особи,
сімейну книгу (Khulasat Al Qaid), безповоротний реєстраційний збір в розмірі
однієї тисячі
дирхамів. Якщо кандидат займає державну посаду або проходить службу в
армії, то він повинен оформити відпустку з моменту оголошення остаточного
списку кандидатів до дати виборів.
Виборчі фонди кандидатів можуть формуватися тільки за рахунок
добровільних пожертвувань громадян і юридичних осіб, і не можуть
перевищувати два мільйони дирхамів.
Законодавством заборонено фінансування з-за кордону. Кожен кандидат
повинен надати звіт про отримані пожертвування до виборчої комісії емірату,
від якого він балотується.
Під час проведення агітації заборонено згадувати релігію, етнічну
приналежність. Кандидатам не дозволяється об'єднуватися, прямо або побічно.
Виборчі кампанії проводяться індивідуально.
Виборча кампанія закінчується за 24 години до виборів.
Голосування проводиться в день виборів з 8.00 до 20.00. Дострокове
голосування проводиться в установлені дні голосування з 9.00 до 18.00.
В день голосування виборець приходить на виборчу дільницю свого
емірату і підходить до електронного апарату для голосування. Він натискає на
зелену кнопку, вставляє карту, що є посвідченням особи, в зчитувач і у вікні
вибирає кандидата одним із способів: або натискає на його фотографію, або
вводить спеціальний номер. Після цього він натискає на зелену кнопку, що
підтверджує дію, і, після того як голос був зарахований, витягає з апарату
посвідчення особи.
Кожен виборець має право проголосувати лише за одного кандидата з
числа кандидатів у емірат, якому він належить.

Голосування за межами ОАЕ проводиться з 10.00 до 18.00 і здійснюється
вручну за допомогою виборчих бюлетенів, які необхідно заповнити та
помістити до виборчих скриньок, розташованих в посольствах і консульствах
країни.
Неписьменні виборці, сліпі і люди з особливими потребами можуть
голосувати на виборчій дільниці усно. Процедура проводиться конфіденційно
з головою виборчої дільниці або одним з його уповноважених представників.
Обраними вважаються кандидати, які отримали більшість голосів.
Повторні вибори проводяться в тому випадку, якщо кількість кандидатів з
рівним найбільшим числом голосів перевищує число виділених емірату
вакантних місць. Якщо в результаті другого туру виборів кандидати отримали
однакову кількість голосів, то переможець визначається за допомогою
жеребкування.
Перше засідання нового складу ФНР скликається протягом місяця після
затвердження його складу. Перш ніж приступити до виконання своїх обов'язків
члени Федеральної національної ради приносять присягу.
Вони доводять проблеми емірату до ради для обговорення і передають ці
проблеми міністрам, викликаним на допит.
Основні функції ФНР включають прийняття, внесення поправок або
відхилення проектів федеральних законів, обговорення міжнародних договорів
і угод та пропозиція рекомендацій із загальних питань, порушених у ході сесій.
Загалом ФНР все ще нагадує класичний механізм шури, або дорадчого
органу, більше, ніж парламент в сучасних демократіях. Але при цьому з
кожними новими виборами розширюється участь населення в призначенні
членів ради. У підсумку виходить консультативна демократія.
Сучасна судова система ОАЕ склалася в результаті серії державноправових реформ, розпочатих в 1960-і рр. До цього часу майже у всіх еміратах
всі судові справи вирішувалися правителями або їх представниками на основі

звичаєвого права, не скрізь існували навіть шаріатські суди. Перші світські
суди з'явилися в середині 1968 року в Дубаї, пізніше вони почали створюватися
і в інших еміратах.
Конституція ОАЕ допускає існування як федеральних судів, так і судів
еміратів. Злиття цих двох видів відбувається на суто добровільній основі. У
1978 р в федеральну судову систему увійшли суди Абу-Дабі, Шарджі, Аджмана
і Ель- Фуджейра, в 1991 р - суди Умм-ель-Кувейн. Таким чином, до місцевих
тепер належать тільки суди Дубая і Рас-ель-Хайм. До компетенції судів
еміратів входять всі питання, не віднесені конституцією до федеральних судів.
Федеральні судові органи поділяються на суди першої та другої
інстанцій (2 апеляційні суди) і вищу, касаційну інстанцію (Верховний суд). В
еміраті Дубай існують також 3 судових інстанції, а в Рас-ель-Хайма - тільки 2.
Судові органи першої інстанції діляться на цивільні, кримінальні та шаріатські.
До компетенції цивільних судів відносяться цивільні та комерційні
позови, а також адміністративні справи. У країні діють 2 види цивільних судів:
часткової юрисдикції (в складі єдиного судді, уповноваженого вирішувати
спори щодо сум до 100 тис. дирхамів (27 тис. дол.), і повною юрисдикції (в
складі 3 суддів, при цьому позовна сума не обмежена або не визначена). у
деяких еміратах (наприклад, в Дубаї) в структурі цивільного суду виділені
департаменти з розгляду комерційних, трудових і сімейних суперечок.
Аналогічно цивільним, кримінальні суди також діляться на 2 види: з
розгляду справ про проступки і дрібні правопорушення (єдиний суддя виносить
вироки до 3 років позбавлення волі) і по розгляду справ про злочини (в складі
3 суддів, уповноважених виносити вироки будь-якої тяжкості, аж до страти).
Шаріатські суди в основному розглядають спори з питань статусу особи
(шлюб, розлучення, спадкування і т.д.) на основі мусульманського права.
Президентський Указ 1994 р. надав шаріатським судам повноваження
розбирати майже всі типи кримінальних справ (в еміратах Дубай, Умм-ель-

Кувейн і Рас-ель- Хайма указ визнання не отримав).
Апеляційний суд (друга інстанція) розглядає справи, як правило, після
прийняття рішення по ним нижчими судами в разі подачі зацікавленою
стороною апеляційної скарги.
Федеральний Верховний суд (касаційна інстанція) є вищим органом
судової системи ОАЕ, якому підпорядковуються всі види судових органів
країни. До його повноважень належать: розгляд суперечок між членами
федерації, між ними і федеральним урядом; винесення рішень з питання про
конституційність федеральних законів; прийняття рішень про відповідність
законів еміратів Конституції ОАЕ і федеральному законодавству; тлумачення
Конституції на прохання уряду федерації або еміратів; дозвіл юрисдикційних
суперечок між різними судами федерації і еміратів. Крім того, Верховний суд
має первісну юрисдикцію у справах про злочини, спрямованих проти інтересів
федерації (питання внутрішньої і зовнішньої безпеки, підробка офіційних
документів і печаток федеральних органів, підробка валюти). Рішення
Верховного суду є остаточними, за винятком смертних вироків, які підлягають
затвердженню главою держави.
Верховний суд складається з голови і 4 суддів, призначених главою
держави за згодою Вищої ради на невизначений термін. Члени Верховного суду
звільняються з посади указом Ради міністрів після його затвердження Вищою
радою. Верховний суд має в своїй структурі Палату у справах Конституції і
Палату у кримінальних справах і може в разі потреби утворювати інші палати.
Поряд з цивільними і шаріатськими судами в ОАЕ є система військових
судів, які здійснюють юрисдикцію тільки щодо військовослужбовців. На
відміну від багатьох арабських країн в ОАЕ відсутні спеціальні суди державної
безпеки. До спеціальних належать суди по трудових спорах.
Конституція

закріплює

незалежність

судів,

проте

всі

судді

призначаються і зміщуються виконавчою владою. В даний час всі суди

знаходяться в повному і прямому підпорядкуванні міністерству юстиції ОАЕ.
Більшість суддів - іноземні громадяни, в основному з арабських країн (Єгипет,
Сирія, Ліван).
Закон про федеральний Верховний суді 1973 р. передбачає створення
Генеральної прокуратури федерації.
4. Територіально-державний устрій ОАЕ
Об'єднані Арабські Емірати є федеративну державу, до складу якого
входять
7 еміратів: Абу-Дабі, Дубай, Шарджа, Рас-ель-Хайма, Фуджейра, Умм ельКайвайн, Аджман, , які фактично є рівноцінними монархіями і володіють
повним суверенітетом у вирішенні питань, що не відносяться до повноважень
федерації. Кожний з них очолюється правителем - еміром, який поєднує вищу
світську і духовну владу. Емірати істотно відрізняються за своїми ресурсів і
рівнем впливу на внутрішнє життя країни. У кожному еміраті діє власний уряд,
маючи всю повноту влади у вирішенні питань, які не віднесених до ведення
федерації. Згідно ст. 120 і 121 конституції, до ведення федерації ставляться
(виняткова компетенція федерації): зовнішня політика і міжнародні відносини,
визначення територіального моря, оборона і безпека, збройні сили федерації,
судоустрій, федеральний бюджет, федеральні податки і збори, державні позики
ОАЕ, грошова емісія, питання громадянства та імміграції, освіта, охорона
здоров'я, інформація і зв'язок, енергетична система, контроль за рухом суден у
повітряному просторі країни і навігація в відкритому морі, стандарти, еталони,
метрична система, федеральна державна служба, федеральна власність і ряд
інших питань.
Найбільшим за територією та кількістю населення є емірат Абу-Дабі. На
його території, що становить 86% території ОАЕ, проживає понад 1 мільйон
300 тисяч осіб. Абу-Дабі - це найбільш промислово розвинений емірат і
найбагатший емірат за наявністю нафти і газу. Його внесок у ВВП країни

становить понад 60%. Територіально емірат Абу-Дабі ділиться на дві області:
Західну і Східну.
В Абу-Дабі сформовано власний уряд на чолі з наслідним принцом
Мухаммедом Бен Заїд Аль Нахайяном. Різні адміністративні функції в еміраті
здійснюють департаменти, що займаються такими питаннями, як фінанси,
економіка, цивільна авіація, робота портів, сільське господарство, діяльність
муніципальних утворень. Поряд з ними створені автономні агентства по
туризму, навколишньому середовищу, культурі і культурній спадщині, охороні
здоров'я. Дорадчі функції належать Національній консультативній раді АбуДабі, яка має ті ж повноваження, що і Федеральна національна рада ОАЕ. До
його складу входять 60 членів, які представляють основні племена і впливові
сім'ї емірату.
Схожим чином організовані органи виконавчої влади та в інших еміратах.
При цьому необхідно відзначити, що в Шарджі, як і в Абу-Дабі, є
Консультативна рада, що діє на всій території емірату.
У маленькі і віддалені поселення правитель кожного емірату вправі
призначити місцевого представника, через якого жителі зможуть звертатися до
уряду з власними проханнями. У більшості випадків представниками
правителя емірату призначаються місцеві племінні вожді, які користуються
авторитетом у населення.
Місцеве самоврядування в ОАЕ організовано, перш за все, у вигляді
муніципалітетів, створених у всіх столицях еміратів, а також в містах Аль-Айн,
Дібба, Хур-Факкан, Кальба. Планується створення муніципалітету в Західній
області емірату Абу-Дабі. При найбільш великих муніципалітетах сформовані
муніципальні ради, члени яких призначаються правителем емірату. З метою
організації роботи в муніципалітетах створюються відділи.
Відмінною особливістю місцевого управління в ОАЕ є наявність інституту
«маджліс» (букв. переклад з арабської - місце засідань; рада). Його суть

полягає в
можливості будь-якого жителя емірату безпосередньо звернутися до правителя
практично з будь-якого питання. Нерідко обговорення одного з питань може
спровокувати відкриту живу дискусію. Маджліси існують в кожному еміраті, і
вони відкриті для всіх, в тому числі іноземців. У великих еміратах не тільки
його правитель і його спадкоємець, а й ряд інших високопоставлених членів
його сім'ї можуть проводити подібні зустрічі, які відбуваються особливо часто
протягом священного для мусульман місяця рамадан. Такий елемент прямої
демократії дозволяє керівництву еміратів підтримувати постійний зв'язок з
простим народом, бачити настрою в суспільстві.
Таким чином, можна зробити висновок, що у ОАЕ разом з проведеним і
передбачуваним

реформуванням

політичного

життя

збереглася

спрямованність на комплексний і гармонійний розвиток, де традиції, в тому
числі політичні, грають важливу роль, а принципи поступального розвитку і
захист інтересів корінного населення, високі темпи зростання економіки,
необхідність участі в загальносвітових економічних процесах, диверсифікації
економіки, є ключовими. Зміна поколінь правителів ОАЕ, що відбулася в 20042006 роках, ще більше посилила прагнення держави до участі в міжнародному
житті, оновленню політичних інститутів.
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Тема: «Основи конституційного права Федеративної республіки
Німеччина та Республіки Італія»
Метою лекції є розкриття особливостей основ конституційного права цих
країн, які є дуже схожими за історичним розвитком державності та сучасною
моделлю організації влади.

Так, вони мають спільне історичне минуле – Італія перша країна, в якій
була встановлена фашистська диктатура, ще у 1922 році, а в 1933 році була
встановлена фашистська диктатура в Німеччині, які проіснували до 1943 та 1945
років включно і закінчилися поразкою цих двох країн у другій світовій війні та
падінням фашистських режимів у цих державах.
Саме цей фактор і зумовив головний пріоритет зовнішньо-політичних
зносин для Німеччини та Італії - об’єднання Європи та зміцнення інтеграції в
рамках Європейського Союзу. Обидві є країнами засновницями Європейського
Співтовариства, а зараз також членами Європейського Союзу. Італія є
родоначальницею створення та підписання багатьох нормативно-правових
документів ЄС. А Німеччина взагалі, від початку, і сьогодні відіграє в ЄС
ключову роль.
Окрім ЄС, Німеччина і Італія є членами організацій G8, G20 і НАТО.
членами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР),
Всесвітньої торговельної організації (ВТО), Ради Європи, Західноєвропейського
союзу і Організації Об'єднаних Націй (ООН).
На сьогодні і Німеччина, і Італія як зазначалося мають схожі способи
організації влади, вони обидві є республіками з парламентською формою
правління. Втім, з іншого боку, держави, що розглядаються, пройшли особистий
не простий шлях у конституційному розвитку та мають цікаві особливості в
організації своєї публічної влади.
Загальна

характеристика

Конституції

Федеративної Республіки

Німеччина
Діюча Конституція ФРН 1949 р. була прийнята 70 років тому як
тимчасова конституція для тимчасової держави. Але як показує практика стала
щасливим квитком для сьогоднішньої Німеччини. До 70-го юбілею у травні 2019
року інститут вивчення громадської думки Infratest dimap провів серед населення
країни репрезентативне опитування, в результаті якого 88 відсотків опитаних

оцінили головний державний документ як "дуже хороший" або "хороший".
"Основний закон" жителі Німеччини називають "щасливим фундаментом" країни
в сучасному вигляді.
Втім, його прийняття мало досить складні умови і особливості.
Після закінчення Другої світової війни Німеччина як переможена крана
була поділена на чотири окупаційні зони. Окупаційним державам не удавалось
відразу організувати органи влади, повноваження яких поширювались би на всю
територію Німеччини. Навесні 1948 року у Великобританії відбулася Лондонська
нарада, в якій брали участь західні держави-переможниці (Великобританія,
США, Франція), а також три країни Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди,
Люксембург) - безпосередні сусіди Західної Німеччини. Саме на ньому було
прийнято рішення про створення окремої німецької держави у трьох західних
окупаційних зонах. Представники СРСР до Лондона не запрошувалися.
Прем'єр-міністрам західних земель, які тоді перебували під контролем
держав-переможниць були надані документи, які були створені за результатами
Лондонської наради, в яких містилися умови для прийняття нової конституції
Німеччини та інші вимоги. Нова конституція країни повинна була унеможливити
повторення ситуації, що призвела до створення "третього рейху", гарантувати
недоторканість особи, свободу думок і дотримання інших принципів
демократичної

держави,

зокрема,

розподілу

влади,

дефашизацію

та

демілітарізацію держави.
Для виконання цього завдання було створено конституційні збори Парламентську раду, яка відбулася в Боні, за участю делегатів від лантагів
земель. Пізніше до 1990 року саме Бон був столицею Західної Німеччини. До
повноважень Парламентської ради було віднесено розроблення основ єдиного
управління у землях західної зони окупації на перехідний період – до завершення
об’єднання Німеччини.

Розділ країни західнонімецькі політики розглядали як тимчасовий стан це стало частиною політичної доктрини в країні. Через це, конституцію ФРН
назвали не конституцією (Verfassung), а Основним законом (Grundgesetz), яка
повинна була діяти до об’єднання Німеччини і до прийняття нової загальної
Конституції.
8 травня 1949 р. 53 голосами проти 12 правовий акт був прийнятий, потім
текст Конституції був санкціонований військовими губернаторами і схвалений
ландтагами земель.
Після узгодження із ландтагами земель 23 травня 1949 р. Основний закон
ФРН був оприлюднений і набрав чинності (з 24 травня 1949 р.).
Однак суверенною державою Федеративна Республіка Німеччина стала
лише з укладенням 26 травня 1952 р. Договору про врегулювання питань, що
виникли в результаті війни та окупації, на підставі якого держава отримала
можливість скасовувати і змінювати положення окупаційного права.
3 жовтня 1990 року дві частини Німеччини були об'єднані в єдину
державу на основі Договору між ФРН і НДР про поновлення єдності Німеччини
від 31 серпня 1990 р. Незважаючи на тимчасовий характер головного державного
акту країни та на основі ст. 23 Основного Закону ФРН 1949 р. було ухвалене
рішення про продовження чинності Основного Закону ФРН 1949 р. Саме з 3
жовтня 1990 року - з дня Об'єднання Німеччини Основний закон ФРН служить
повноцінною конституцією всього німецького народу. Колишній президент
Бундестагу Норберт Ламмерт (Norbert Lammert) в одній зі своїх урочистих
промов, яку він виголосив у 2007 році, сказав: "Основний закон" є
найважливішим документом нашого демократичного самосвідомості і самою
волелюбною Конституцією з усіх, що коли-небудь існували в історії Німеччини".
З 3 жовтня 1990 року столицею Німеччини знову став Берлін. Однак Бонн
отримав статус федерального міста, в якому досі розташовано багато міністерств
і працюють тисячі урядовців.

Конституція є писаним кодифікованим нормативно-правовим актом, що
існує у формальному значенні. Основний закон Німеччини складається з 146
статей, об'єднаних у 15 розділів. Найвідоміша, перша стаття Основного закону
говорить: "Гідність людини недоторканна. Поважати і захищати її - обов'язок
всієї державної влади ".
Основу Конституції 1949 р. складають власні конституційні традиції та
національний досвід держав-переможниць в Другій світовій війні. Під впливом
зарубіжної практики, були включені статті, які повинні були не допустити
повторення приходу до влади націонал-соціалістів (заборона діяльності
неконституційних партій, відхід від всенародних виборів Президента та суттєве
обмеження його повноважень, відмова від проведення загальнонаціональних
референдумів, запровадження конструктивного вотуму недовіри урядові та
федеративної форми політико-територіального устрою). Вірність власним
конституційним традиціям проявляється в безпосередній рецепції статей 136,
137, 138, 139 и 141 Веймарської конституції (статті встановлюють правовий,
соціальний, демократичний і світський характер держави.
Загальна характеристика держави міститься в другому розділі Основного
закону «Федерація і землі». В цьому розділі міститься закріплення основ
конституційного ладу ФРН, дається конституційна характеристика держави,
визначаються принципи взаємовідносин федерації і земель, фіксується право на
місцеве самоуправління, зазначаються основи зовнішньої політики і участь ФРН
у розвитку Європейського Союзу.
Так, Основний Закон ФРН закріплює федерацію як форму політико
територіального устрою Німеччини. Після об’єднання Німеччини в 1990 р. країна
складається з 16 земель, перерахованих у преамбулі Основного Закону. Німецькі
конституціоналісти називають ФРН «кооперативною федерацією», тому що
взаємини між Федерацією і землями базуються на принципах співробітництва й

взаємодії. Основний Закон розмежовує повноваження в законодавчій і
виконавчій сферах між Федерацією й землями.
Основний закон ФРН встановлює особливо жорсткий порядок внесення
поправок, який унеможливлює зміни принципів політико-територіального
устрою Німеччини, основ конституційного ладу, принципів правового статусу
людини і громадянина. Для внесення змін до тексту документа необхідна згода
Бундестагу і Бундесрату, в кожному з органів проводиться голосування, в
результаті якого нововведення повинно бути схвалено двома третинами голосів.
За 70 років свого існування Основний закон Німеччини змінювався вже
63 рази. Прогресивний розвиток європейської інтеграції створив необхідність
подальшого розширення викладених конституційних положень. Передусім
необхідно згадати зміни до Конституції ФРН 1992 року. Так, ст.23 Основного
Закону, стосується участі ФРН в об’єднаній Європі. В ній закріплюється, що ця
участь базується на спільності принципів демократії, правової соціальної
державності. Німецька держава шляхом видання федерального закону може
передавати Європейському Союзу свої суверені права. Згідно ст. 24, Федерація
може законом передавати суверені права міждержавним установам, а землі в тих
межах, в яких вони компетентні здійснювати державні повноваження і
виконувати державні задачі, можуть зі згоди Федерального уряду передавати
суверенні права прикордонним установам, створеним спільно з федеральними
одиницями сусідніх держав.
Наразі в Німеччині також триває процес внесення змін у Конституцію. 21
лютого 2019 року Депутати Бундестагу проголосували за зміни до Конституції
ФРН, які дозволять, зокрема, прискорити впровадження у школах країни
цифрових технологій. Відповідний законопроект підтримали 574 з 648
законодавців за необхідної конституційної більшості в дві третини голосів. Проти
висловилися 74 члени Бундестагу. Зміни уможливлюють або ж полегшують
надання Федеральним урядом фінансової підтримки урядам земель для сфер, які

перебувають у компетенції земель, зокрема і сфери освіти. Законопроект ще має
схвалити Бундесрат.
Загальна характеристика Конституції Республіки Італія
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1947р.

також

розроблялася на хвилі антифашистського руху. У 1946 р. за результатами
референдуму була ліквідована монархічна форма правління і створено Установчі
збори, які розробили і прийняли Конституцію. Конституція була промульгована
главою держави і набула чинності з 1 січня 1948р. Діюча Конституція – це
багатоплановий та ретельно опрацьований політико-правовий документ. У ній
немає окремої преамбули, адже філософські настанови, соціально-правові основи
і

юридичні

принципи
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конституційного тексту. Конституція складається з вступного розділу «Основні
принципи», двох головних частин «Права та обов’язки громадян» та «Устрій
Республіки», а також з «Перехідних і прикінцевих постанов», які мають свою
особливу римську нумерацію. Втілюючи філософію політичного компромісу між
правими і лівими силами, які були на той час представлені в Установчих зборах
та займалися розробкою основного документа країни, Конституція, на перший
погляд, відображає діаметрально протилежні погляди. Зокрема, у Конституції не
міститься окремого формулювання про принцип розподілу влад, але проводиться
чітке розмежування функцій Парламенту, Президенту Республіки та Ради
міністрів. Конституція, з одного боку, проголошує Італію демократичною
Республікою, засновану на праці, декларує право приватної власності, а з іншого,
містить норми про публічну власність, можливість експропріації приватної
власності на користь держави, обмеження розмірів земельної власності, права
всіх працюючих на ефективну участь у політичній, економічній і соціальній
організації країни та ставить перед Республікою завдання – усувати перешкоди
економічного і соціального порядку (ст. 3). У Конституції поширено право
народу вирішувати питання державного управління безпосереднє – шляхом

виборів, референдуму, «народного вето» і народної законодавчої ініціативи
(статті 71, 75, 132, 138).
У Конституції значна увага приділена питанням взаємодії центральних
органів влади та органів влади частин території Держави. По-перше, в розділі
«Основні принципи» (ст. 5) проголошено такі засади політико-територіального
устрою
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децентралізація адміністративного управління, поєднання принципів і методів
власного законодавства із завданнями автономії і децентралізації. Області
утворені за національно-територіальною ознакою й розділені на дві категорії – зі
звичайним статусом (15) та зі спеціальним статусом (5). Європейська тенденція
регіоналізації адміністративного управління відбилася в порядку перерахування
адміністративно-територіальних одиниць – від низових одиниць до вищих,
підкреслюючи таким чином важливість місцевої влади (ст. 114). Причому всі ці
одиниці – Держава і інші, територіально менші, знаходяться на одному рівні в
тому сенсі, що кожна з них має свою, гарантовану Конституцією, сферу
політичної, фінансової та майнової автономії
Особливе місце в Конституції посідають взаємини між державою і
Католицькою церквою (ст. 7, 8). В значній мірі це пояснюється не тільки
католицькими традиціями Італії, але і тим, що на італійській території, в Римі,
розташований Ватикан – релігійний та адміністративний центр Католицької
церкви, а римський первосвященик – Папа за традицією є римським єпископом.
Прагнення не допустити повернення недемократичного правління втілено у
статтях «Перехідних і прикінцевих постанов» (ст. XII про заборону відновлення
в будь-якій формі розпущеної фашистської партії, ст. ХIII про заборону членам і
нащадкам Савойської династії мати активне і пасивне виборче право, а колишнім
королям Савойської династії, їх подружжю та їхнім нащадкам по чоловічій лінії
забороняється доступ на національну територію і перебування на неї) та у підході
до встановлення особливо жорсткої процедури внесення поправок. Так, ст. 39

Конституції закріплює, що предметом конституційного перегляду не може бути
республіканська форма правління. Для всіх інших конституційних положень
також встановлений достатньо ускладнений порядок внесення змін і доповнень.
Закони, що змінюють Конституцію, й інші конституційні закони приймаються
кожною з палат після двох послідовних обговорень з проміжком не менш трьох
місяців і схвалюються абсолютною більшістю членів кожної палати при другому
голосуванні. Такі закони виносяться на референдум, якщо протягом трьох місяців
після їх опублікування цього зажадає одна п’ята частина членів однієї з палат,
або 500 тисяч виборців, або п’ять обласних рад. Закон, винесений на референдум,
не вважається прийнятим, якщо він не схвалений більшістю визнаних дійсними
голосів. Референдум не проводиться, якщо при другому голосуванні в кожній з
палат закон був прийнятий більшістю в дві третини голосів їх членів. Жорсткість
Конституції додатково підсилюють й особливі повноваження Конституційного
суду, який вправі за спрощеною процедурою контролювати конституційність
практично всіх прийнятих Парламентом законів. У цілому для свого часу
Конституція виявилася достатньо вдалим документом, про що свідчить
достатньо мала кількість поправок, що була внесена до основного закону, іх лише
10. Цікаво, що 4 грудня 2016 року італійці відхилили конституційну реформу,
запропоновану прем’єром країни Маттео Ренці. У референдумі взяло участь
більше 65% виборців, 59% з яких проголосували "проти".
Проект змін до Конституції Італії передбачав дві основні зміни:
1. Зменшення впливу Сенату, верхньої палати італійського парламенту.
Проект передбачав зменшення кількості сенаторів з 315 до 100, а також урізання
повноважень щодо прийняття законопроектів. Крім того, знизились би витрати
на зарплати політиків, які в Італії є одними із найвищих у світі.
2. Централізація – значне зменшення впливу регіонів на рішення у сферах
інфраструктури, транспорту, охорони здоров’я тощо, повноваження в яких наразі

поділені між Римом та регіонами. Рим отримав би право втручатися в рішення
регіонів і в інших сферах "заради національних інтересів".
Запропоновані зміни могли би ще більше поляризувати суспільство та
створити ризик авторитарних тенденцій та підвищити загрозу надмірної
концентрації влади та односторонніх рішень, тому були відхилені виборцями.
Конституційно-правовий статус особи у ФРН та Республіці Італія
Розгляд основ конституційного права в ФРН та Італії був би не повним,
якби ми не зупинилися на питанні конституційно-правового статусу людини і
громадянина, адже саме цьому питанню у Конституціях ФРН і Італії приділено
велику увагу. Показовий є факт, що перший розділ Основного закону Німеччини
містить назву «Основні права», хоча зазвичай конституції зарубіжних країн
починаються з загальних характеристик держави. Таке розташування норм
підкреслює основоположний характер даного інституту. Основні права
складають стрижень конституційного порядку ФРН, їх забезпеченню і охороні
слугує вся організація державної влади. Конституція Італії являє собою приклад
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безпосередньо суспільству та права правам людини. Достатньо широко в
Конституції Італії представлені особисті, політичні, економічні, соціальні й
культурні права і свободи.
Конституційно-правовий статус особи у ФРН і Італії базується на
ліберально-соціальній моделі регламентації прав і свобод людини та
громадянина, яка зокрема заснована на природно-правовій концепції прав
людини щодо розуміння сутності особистих прав, втім політичні, економічні та
соціальні права надаються та гарантуються державою, відповідно до позитивноправової моделі прав людини.
Обидві
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усі
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прав

людини,

використовуючи як негативний так і позитивний методи формулювання прав.

Велика увага присвячена не тільки правам людини, а й ї обов’язкам перед
державою.
Червоною смужкою усіх прав в обох Конституціях є принцип рівності.
Так, У Німеччині він покликаний гарантувати рівноправність чоловіка і жінки,
заборонити дискримінацію за ознаками статі, походження, раси, мови, місця
народження, віросповідання, релігійних чи політичних поглядів, фізичних або
розумових вад (ст. 3), забезпечити рівний статус всіх громадян (ст. 33) та рівність
у виборчих правах (ст. 38). Відповідно до ст. 19 Конституції свобода і рівність
забезпечуються

судовим

захистом,

який

гарантує

невід’ємність

та

невідчужуваність основних прав.
В Італіїї, також важливим елементом конституційного статусу є принцип
рівності. Так, (ст. 3 Конституції – «Всі громадяни мають однакову суспільну
гідність і рівні перед законом без різниці у статі, раси, мови, віросповідання,
політичних переконань, особистого та суспільного становища»).
Особисті (громадянські) права і свободи в Німеччині і Італії ґрунтуються
на свободі особистості, яка, з одного боку, є необхідною умовою самовираження
особистості, а з іншого, обмежує втручання держави й інших суб’єктів в приватне
життя людини. Разом з тим, Конституція Німеччини визначає, що свобода одного
закінчується там, де починаються права інших. Свобода особистості гарантується
процесуальними і матеріальними нормами. До перших Конституція відносить: –
право на судовий захист і відшкодування матеріальної шкоди, завданої судовими
помилками (ст. 24); – принцип не бути покараним інакше як на підставі закону,
що набрав чинності до вчинення відповідного діяння (ст. 25). Право на особисту
недоторканність (статті 13, 14, 15, 32 Конституції) гарантується: – забороною
проводити затримання, особистий огляд, або обшук, або будь-яке інше
обмеження особистої свободи без вмотивованого акту судової влади, який
видається тільки у випадках і порядку, передбачених законом; – забороною

проведення примусових медичних заходів; – забороною порушувати законні
межі, які диктуються повагою до людської особистості (ст. 32).
Конституції Німеччини і Італії проголошують низку політичних прав –
виборчі права, право петиції, свободу зборів і асоціацій. Разом з тим реалізація
цих прав можлива з дотриманням певних умов. Так, наприклад, у Німеччині,
проголошуючи право всіх німців утворювати союзи, одночасно вказується, що
об’єднання, цілі та діяльність яких суперечать законам або спрямовані проти
конституційного ладу або проти ідей взаєморозуміння між народами,
забороняються (ст. 9). Крім того, у ст. 21 зазначається, що партії, які своїми
цілями чи поведінкою своїх прихильників прагнуть завдати шкоди основам
вільного демократичного ладу, або усунути його, або поставити під загрозу
існування Федеративної Республіки Німеччини, антиконституційні. А в Італії
окремо підкреслюється, що забороняються таємні об’єднання й організації
військового характеру.
Серед економічних, соціальних, культурних прав Основний Закон
виділяє право вільного вибору професії, місця роботи і місця отримання освіти
(ч. 1 ст. 12). Примусова праця допускається тільки при умові позбавленні волі за
вироком суду. У Конституції міститься гарантія права власності та права
наслідування (ст. 14). Водночас проголошений соціальний характер власності
(статті 14, 15). Згідно з Основним Законом шкільна справа знаходиться під
контролем держави. Відповідно до власних традицій особлива увага приділяється
шлюбу і родині. Догляд за дітьми та їх виховання є природним правом батьків та
їх найпершим обов’язком. Шлюб і сім’я перебувають під особливим захистом
держави (ст. 6).
Основний закон характеризує ФРН як соціальну державу, втім він не
містить викладення будь-якої докладної соціальної програми.
Правова доктрина вважає соціальною державою «організацію, що
допомогає слабкому, намагається вплинути на розподіл економічних благ в дусі
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відповідальність суспільства за забезпечення людині належного існування
вторинна. Соціальна держава керується вихідним положенням, згідно з яким
кожен дорослий має можливість і обов’язок заробляти на себе і на утримання
своєї сім’ї. Відповідальність суспільства настає лише у випадку, коли це вихідне
положення не може бути реалізовано і потреби людини не можуть бути
задоволені належним чином. Соціальна держава повинна підтримувати в
соціальному плані сім’ю, батьків та дітей, але передусім матерів. Вимога
особистої відповідальності, що висувається кожній особі в звичайних умовах,
може бути обмежена, якщо задоволення певних потреб перевищує сили індивіда
і його сім’ю. ФРН як соціальна держава несе особливу відповідальність за
доступність таких життєве важливих благ, як продовольство, житло, допомога на
випадок хвороби, необхідний догляд.
Право на працю є провідним і серед інших економічних прав і свобод в
Італії. Так, розділ І «Основні принципи» розпочинається проголошенням Італії
демократичною Республіка, яка ґрунтується на праці. Неможна не згадати в
цьому зв’язку і ст. 4, згідно з якою Республіка визнає за всіма громадянами право
на працю і сприяє створенню умов, що роблять це право ефективним. У свою
чергу кожен громадянин зобов’язаний у відповідності зі своїми можливостями і
за власним вибором здійснювати діяльність або функцію, що сприяє
матеріальному або духовному прогресу суспільства. Логічним продовженням
цих засад конституційного ладу є наступні зобов’язання Республіки (ст. 35): –
охороняти працю у всіх її формах; – дбати про підготовку та підвищення
професійної кваліфікації осіб, які працюють; – підтримувати міжнародні
організації й угоди, що мають мету закріпити й упорядкувати трудові права, та
сприяти їх розвитку; – визнавати свободу еміграції за умови дотримання
обов’язків, встановлених законом у загальних інтересах, і захищати італійських

працюючих за кордоном. Право приватної власності визнається і гарантується
(ст. 42). Разом з тим це право не носить абсолютного характеру і передбачає
соціальне призначення власності (статті 43–45). Конституція закріплює право на
соціальне забезпечення (статті 30–32, 38). Згідно зі ст. 34 школа відкрита для всіх,
а початкова освіта – обов’язково і безкоштовна для всіх. Малозабезпечені
обдаровані громадяни мають право продовжувати навчання за рахунок держави.
Вищі органи влади
Як зазначалося раніше, Німеччина та Італія визначаються як республіки
з парламентською формою правління. Втім організація влади у цих країнах має
свої особливості.
Обидві держави – ФРН та Італія характеризуються достатньо сильним
конституційно-правовим статусом Голови Уряду, втім сильні конституційні
позиції керівника уряду в Німеччині (який має назву Канцлера), дають підстави
деяким вченим навіть обґрунтовувати точку зору щодо

необхідності

виокремлення особливої модифікації державного правління – канцлерської
республіки.
Законодавча влада у ФРН здійснюється Бундестагом і Бундесратом, які
утворюють Парламент Німеччини. Бундестаг вважається нижньою палатою
Парламенту. Його депутати обираються шляхом загальних, прямих, вільних,
рівних і таємних виборів строком на чотири роки при застосуванні змішаної
виборчої системи (половина депутатів за пропорційною виборчою системою, а
інша половина – за мажоритарною). Відповідно до Основного Закону ФРН
Бундесрат є федеральним органом, через який землі беруть участь у здійсненні
законодавчої та виконавчої влади, а також у справах Європейського Союзу.
Члени Бундесрату призначаються урядами земель зі свого складу та й
відкликаються в такий же спосіб. Число місць, що має кожна земля в Бундесраті,
залежить від кількості населення землі. Представники земель діють у палаті
тільки відповідно до інструкції свого земельного уряду.

Виконавчу владу у ФРН здійснює Федеральний уряд. Основний Закон
ФРН (ст. 62) достатньо лаконічно встановлює склад уряду – Федеральний уряд
складається з Федерального канцлера (голови уряду) і федеральних міністрів.
Федеральний

канцлер

обирається

Бундестагом

за

пропозицією

Федерального президента. На практиці Федеральним канцлером стає лідер
парламентської фракції, що має більшість мандатів у Бундестазі. Федеральні
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Федерального канцлера й звільняються в тому ж порядку. Федеральний канцлер
(голова уряду) у Німеччині обирається Бундестагом без обговорення за поданням
Федерального президента. Якщо запропонована президентом кандидатура не
обрана, Бундестаг самостійно обирає Федерального канцлера абсолютною
більшістю голосів своїх членів (стаття 62 Основного закону ФРН). Підкреслимо
при цьому, що додаткові засоби легітимації для уряду (канцлера) з боку
парламенту не потребуються. В Італії, також за загальним правилом, Прем’єрміністром стає лідер партії більшості у нижній палаті Парламенту, проте, в
Конституції Італії передбачена також необхідність отримання урядом довіри у
обох палатах не пізніше десяти днів з моменту його сформування Президентом
за пропозицією Премєр-міністра (ст.94 Конституції Італії)
Як зазначалось, провідну роль у державному механізмі й Уряді відіграє
Федеральний канцлер. Федеральний канцлер має значні повноваження в сфері
політичного керівництва, державного управління, законодавчій сфері та сфері
національної безпеки.
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повноваженням визначати основні напрямки політики, за які він несе
відповідальність. У такому контексті поняття «політика” можна визначити як
творче вирішення питань, які стосуються загальнодержавних цілей, досягнення і
здійснення влади, з метою їх реалізації, а також визначення ідей, які
організовують суспільство. Поняття «основні напрямки» не розшифровується в

жодній правовій нормі, але його можна тлумачити як «основоположні
нормативні рішення, які визначають напрямки розвитку держави в цілому». Його
можна також тлумачити як внутрівідомчі, тобто такі, що мають обов’язкову силу
для федеральних міністрів загальні вказівки нормативного характеру.
Визначення основних напрямів політики є монопольним правом
Канцлера, яке він не ділить з Президентом. З цього приводу західнонімецький
державознавець Крьогер К. зазначив: «всі принципові закони, так само як і
звичайні парламентські рішення по основним питанням політики, до цих пір
видавалися у повній відповідності з керівними положеннями Федерального
канцлера. Це правило, очевидно, збережеться і надалі...»
На думку німецьких вчених, авторитет Федерального канцлера, його
можливості визначаються партією, що стоїть за ним і існуючою культурою, яка
дозволяє визначити наскільки можна підтримувати авторитет Федерального
канцлера, вирішувати конфлікти, які виникають у Уряді і поза ним. Наглядно це
проявляється в коаліційних урядах, коли канцлер повинен враховувати позицією
не тільки своєї партії, але і партії, що стоїть за тим чи іншим міністром.
Специфічною
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уряду

Фактично

відповідальність перед парламентом несе сам Канцлер, чим ще більше
посилюються його позиції. Вона полягає в тому, що Бундестаг може виразити
недовіру Федеральному канцлеру лише тоді, коли він виразить резолюцію
більшістю голосів з одночасним обранням нового Канцлера і звертається до
Федерального президента з проханням про звільнення Федерального канцлера,
який зобов’язаний задовольнити таке прохання і призначити новообрану особу
(ст.67 Основного закону). Тобто, в даному випадку мова йде про конструктивний
вотум недовіри, коли парламентське рішення про недовіру діючому прем’єрміністру є одночасно рішенням про вираження довіри новому прем’єр-міністру.
Отже, довгострокові урядові кризи виключаються; опозиція зобов’язується

надати докази тому, що вона може підтримати новий Уряд, тому що володіє
абсолютною більшістю, яка виступає за нового Канцлера
Існує й інша позиція щодо конструктивного вотуму недовіри, згідно якої
вважається, що «цей конституційний елемент не є непереборною перешкодою,
до його ефективності не варто ставитися всерйоз, тому що набагато легше зібрати
негативно налаштовану більшість, яка позбавить уряд його повноважень, ніж
зібрати разом позитивно налаштовану більшість, яка також погодиться на нового
канцлера».
Крім того, як резервний засіб впливу Канцлера на парламент можна
розглядати його конституційне право на звернення з питанням про вираження
йому довіри (знову слід звернути увагу на одноособовість голови уряду в
реалізації зазначеного права, на відміну від інших парламентських республік, у
конституціях яких таке право закріплене за урядом в цілому). У випадку, якщо
він не отримає підтримку більшості членів Бундестагу, може внести пропозицію
Федеральному президенту про його розпуск (ст.68 Основного Закону). Питання
про довіру – це заклик до солідарності урядової більшості. Дане питання є також
обставиною, наслідком якої є розпуск; якщо його не здійснено, то за допомогою
такого засобу впливу на парламент Уряд, який не підтримується більшістю,
зобов’язує Бундестаг прийняти свою законодавчу програму. У випадку відмови
в довірі або вираження вотуму недовіри Парламентом Федеральний уряд може
рекомендувати Федеральному президентові розпустити Бундестаг. Відставка
Федерального канцлера спричиняє колективну відставку уряду.
Не можна не зазначити повноваження Канцлера щодо подання
Президенту про введення стану законодавчої необхідності (стаття 81 Основного
закону). Це можливе у випадку, коли Бундестагом відхилений поданий Урядом
законопроект, після того, як Федеральний канцлер звернувся до Бундестагу про
вираження йому довіри, що не знайшло підтримки більшості членів Бундестагу,
(але Бундестаг не було розпущено). Канцлер звертається до Президента щодо

оголошення стану законодавчої необхідності. За таких умов законопроект
вважається прийнятим після схвалення його Бундесратом (верхньою палатою
парламенту). Даний механізм дозволяє Уряду навіть тоді, коли воно не має
підтримки більшості членів Бундестагу, прийняти необхідний закон та
забезпечити стабільність державної політики.
Що стосується взагалі повноважень Уряду, то Федеральний уряд
контролює організовує та координує діяльність виконавчих органів влади земель.
Зокрема, він може видавати адміністративні розпорядження із схваленням
Бундесрату, якщо регулювання податків покладається на фінансові органи
земель або громад (ст. 108). За згодою Бундесрату Федеральний уряд може
видавати загальні адміністративні розпорядження, які регулюють підготовку
чиновників і службовців. Представники органів виконавчої влади призначаються
за згодою Федерального уряду (ст. 85).
Федеральному уряду можуть бути надані федеральним законом
повноваження в особливих випадках давати конкретні вказівки про виконання
федеральних законів. Федеральний уряд здійснює нагляд за тим, щоб землі
виконували федеральні закони відповідно до чинного права. У цих цілях
Федеральний уряд може направляти уповноважених у вищі органи влади земель,
а за їх згодою або, у разі відмови в такій згоді, з дозволу Бундесрату і в
нижчестоящі органи влади. Якщо недоліки, виявлені Федеральним урядом при
виконанні землями федеральних законів, не усуваються, то за пропозицією
Федерального уряду або землі Бундесрат вирішує, чи порушила земля норму
права. Рішення Бундесрату може бути оскаржене в Федеральний конституційний
суд (ст. 84).
Компетенція парламенту Німеччини є відносно обмеженою, тому що
Основний Закон ФРН встановлює виключну компетенцію федерації та
конкуруючу компетенцію федерації і земель. Основний напрямок діяльності
німецького Парламенту – це прийняття законів. Правом законодавчої ініціативи
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Законопроекти Федерального уряду вносяться через Бундесрат для з’ясування
думки земель і після цього подаються в Бундестаг. Законопроекти Бундесрату
передаються в Бундестаг через Федеральний уряд. У більшості випадків розгляду
законопроектів Бундестаг має можливість за допомогою повторного голосування
подолати вето Бундесрату. Крім того, Основний Закон (статті 80, 104-а, 105)
встановлює перелік законів, які потребують згоди Бундесрату (про основні
принципи і тарифи при використанні федеральних залізниць; про основні
положення про право користування залізницями Федерації, службою пошти і
телекомунікацій; про будівництво та експлуатацію залізниць; федеральні
фінансові закони, надходження від яких повністю або частково йдуть на користь
земель або громад.
Як зазначалось, Бундестаг здійснює функцію парламентського контролю.
Члени Федерального уряду несуть колективну й індивідуальну відповідальність
перед Бундестагом. За дорученням Федерального уряду Федеральний міністр
фінансів зобов’язаний представляти в Бундестаг і Бундесрат звіт про всі доходи і
витрати, а також про стан державного майна та боргу (ст. 114).
Установчі повноваження Бундестагу проявляються в його праві брати
участь у формуванні інших органів влади. Наприклад, Бундестаг і представники
земель

обирають

Федерального

президента,

членів

Федерального

конституційного суду; Бундестаг обирає Федерального канцлера та інших
посадових осіб. Повноваження в міжнародній сфері передбачають ратифікацію
міжнародних договорів. У сфері забезпечення національної безпеки Парламент
ФРН оголошує стан оборони, при цьому, якщо орган законодавчої влади не може
зібратися, зі членів Бундестагу й Бундесрату створюється Об’єднаний комітет,
який приймає акти, що мають силу закону.
Федеральний президент Німеччини, відповідно до статті 55 Основного
Закону ФРН не може входити ані до складу Уряду, ані до законодавчого органу

Федерації або якої-небудь землі. Федеральний президент є главою держави,
гарантом стабільності державного управління і представником нації.
Згідно зі ст. 54 Основного Закону вибори Федерального президента
відбуваються без дебатів Федеральними зборами, які складаються з членів
Бундестагу і такої ж кількості членів, що обираються ландтагами земель на основі
пропорційності. Строк повноважень Федерального президента – 5 років.
Основний Закон ФРН (ст. 61) фіксує імпічмент як одну з підстав дострокового
припинення мандата Федерального президента
Основний Закон ФРН закріплює за Федеральним президентом низку
представницьких повноважень, а само: – представляти державу в міжнародноправових відносинах; – укладати міжнародні договори; – акредитувати та
приймати послів; – здійснювати помилування. Серед установчих повноважень
Конституція виділяє: – правомочності призначати і звільняти федеральних
суддів, федеральних чиновників, офіцерів і унтер-офіцерів; – пропонувати
Бундестагу кандидатуру Федерального канцлера; – звільняти Федерального
канцлера з посади за зверненням Бундестагу; – за пропозицією Федерального
Канцлера призначати і звільняти Федеральних міністрів. У сфері діяльності
Парламенту Президент компетентний: – розпускати Бундестаг; – за пропозицією
Федерального уряду і за згодою Бундесрату оголошувати стан законодавчої
необхідності щодо законопроекту, відхиленого Бундестагом; – промульгувати
закони, прийняті Бундестагом і схвалені Бундесратом. Усі акти Федерального
президента, які він приймає в рамках своїх повноважень, підлягають
контрасигнації Федеральним канцлером або компетентним міністром.
Ще одним державним органом, який має великий вплив на державний
механізм ФРН є

Федеральний конституційний суд Німеччини. Члени

Федерального конституційного суду обираються на 12 років, причому
застосовується чисто парламентський спосіб формування цього органу, тобто в
рівному числі їх обирають Бундестаг і Бундесрат (усього обирається 16 суддів,

відповідно 8 – Бундестагом та 8 – Бундесратом). Обрані судді призначаються на
посаду Федеральним президентом.
Відповідно до Основного Закону Федеральний конституційний суд має
досить широке коло повноважень. Умовно їх можна поділити на такі групи: 1)
суд вирішує справи, які стосуються інтересів федерації шляхом тлумачення
положень Основного Закону ФРН і врегулювання спорів про компетенцію; 2) суд
вирішує справи, які виникають із природи взаємин федерації та її суб’єктів, а в
деяких випадках і земель між собою. Так, на суд покладено розгляд формальної і
фактичної відповідності федерального права і права землі Основному Закону
ФРН, виконання землями федерального законодавства; 3) суд вирішує справи, в
яких розглядаються конституційні скарги; 4) суд вирішує справи про
неконституційність політичних партій. Рішення, винесені ФКС є остаточними, не
підлягають будь-якому оскарженню й є обов’язковими для конституційних
органів Федерації і земель, а також для всіх судів і відомств.
Як зазначалось раніше, у Конституції Італії не міститься окремого
формулювання про принцип розподілу влад, але проводиться чітке розмежування
функцій Парламенту, Президенту Республіки та Ради міністрів.
Відповідно до ст. 55 Конституції Парламент Італії складається з Палати
депутатів (нижньої палати) і Сенату Республіки (верхньої палати). Вибори в
палати італійського Парламенту проводяться одночасно і палати працюють 5
років (ст. 60). Палата депутатів є палатою національного представництва і
обирається за змішаною системою. Сенат Республіки обирається на базі областей
також за змішаною системою. Окрім обраних членів, до Сенату входить кожний
колишній Президент Республіки по праву і довічно, якщо він не відмовиться від
цього (ст. 59). Крім цього, Президент Республіки може призначити довічно
сенаторами
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Згідно зі статтею 88 Конституції Італії Президент Республіки може
достроково розпустити обидві палати Парламенту або одну з них. Дане право
Президент здійснює без міністерської контрасигнатури із обов’язковим
заслуховування голів палат Парламенту.
Одним з провідних напрямів діяльності Парламенту є законотворчість.
Законодавчу компетенцію Парламенту Італії можна віднести до відносно
обмеженої, оскільки ст. 117 розділу V «Області, провінції, комуни» Конституції
Італії містить перелік питань, по яких область має право видавати законодавчі
норми. Законодавча функція здійснюється спільно обома палатами (ст. 70), за
виключенням закону про бюджет, який подається Радою міністрів до Палати
депутатів. Такий статус зумовлює рівноправність палат у законодавчому процесі.
Законопроект вважається схваленим, якщо він прийнятий обома палатами в
ідентичній редакції. Для подолання розбіжностей між палатами в законодавчому
процесі застосовується метод «законодавчого човника». Законодавча ініціатива
належить Раді міністрів, будь-якому члену палат, 50 тисячам виборцям,
Національній раді економіки і праці, обласним і муніципальним радам (ст. 71).
Однак виборці не можуть вносити проекти в галузях, зарезервованих за Радою
міністрів (бюджет, ратифікація міжнародних договорів тощо).
Палата депутатів і Сенат Республіки контролюють діяльність Ради
міністрів через усні запити, інтерпеляцію, вотум довіри, вотум недовіри,
формування спеціальних комітетів, які проводять розслідування з питань, що
становлять державний інтерес (статті 82, 94). У міжнародній сфері палати в
законодавчому порядку санкціонують ратифікацію міжнародних договорів
політичного характеру, а також договорів, що передбачають арбітраж або судове
врегулювання, або тих, що тягнуть територіальні зміни, фінансові зобов’язання
чи зміни законів (ст. 80). У сфері національної безпеки палати оголошують стан
війни і наділяють Раду міністрів необхідними повноваженнями (ст. 78). Палати
також володіють фінансовими повноваженнями, щорічно затверджуючи бюджет

і закон про виконання бюджету (ст. 81). У судовій сфері Парламент призначає
третю частину членів Конституційного суду, третю частину Вищої ради
магістратури, вирішує питання про віддання під суд Президента Республіки,
Голови Ради міністрів (статті 90, 104, 135).
Уряд Республіки складається з Голови Ради і з міністрів, які разом
утворюють Раду міністрів. Уряд Італії має широку функціональну автономію і
здійснює свої виконавчі повноваження в більшому обсязі, ніж в аналогічних
республіках парламентського типу. Зокрема, згідно зі ст. 89 Конституції жодний
акт Президента недійсний, якщо він не контрасигнований Головою Ради
міністрів або міністрами, відповідальними за цей акт. Оскільки Конституція не
регламентує компетенцію Ради міністрів, на основі Закону про Раду міністрів
1988 р. склалася практика, згідно з якою Рада міністрів здійснює будь-які
виконавчі повноваження, що не віднесені Конституцією до компетенції інших
органів. Конституція регулює формування Уряду простою і лаконічною
формулою: «Президент Республіки призначає Голову Ради міністрів і за його
пропозицією міністрів» (ст. 93). На практиці формування Уряду – це складний і
тривалий процес, в якому можна виділити такі стадії: 1) узгодження (підготовчий
етап); 2) призначення; 3) принесення присяги; 4) отримання від Парламенту
довіри (обох палат).
Конституція Італії також (ст. 95) акцентує на особливій ролі Голови Ради
міністрів, встановлюючи, що він керує загальною політикою Уряду, несе за неї
відповідальність, підтримує єдність політичної й адміністративної політики,
заохочує і координую діяльність міністрів. Більш докладно повноваження Голови
Ради міністрів виписані в Законі про Раду міністрів. Зокрема, Голова Ради
Міністрів від імені Уряду: – подає законопроекти і тексти указів, які мають силу
законів, до палат Парламенту; – контрасигнує акти Президента Республіки; –
спрямовує політику міністрів та контролює виконання адміністративних
директив; – призупиняє акти міністрів тощо.

Згідно Конституції Італії 1947 р. Президент Республіки є главою держави
і представляє національну єдність. Оскільки Італія парламентська республіка, то
класично Президент обирається Парламентом на спільному засіданні його членів
строком на сім років. У виборах беруть участь по три делегати від кожної області,
обрані обласною радою із забезпеченням представництва меншин. Обрання
Президента проходить таємним голосуванням більшістю в дві третини членів
асамблеї виборщиків. Після третього голосування достатньо абсолютної
більшості голосів. Президентом Республіки може бути обраний будь-який
громадянин, якому виповнилося 50 років і який користується громадянськими і
політичними правами.
Конституція наділили Президента низкою повноважень Зокрема, у
представницькій сфері (представляє національну єдність, акредитує і приймає
дипломатичних представників, ратифікує міжнародні договори, головує у Вищій
раді магістратури, дарує помилування, тощо). Установчі повноваження,
наприклад, право Президента призначати вибори нових палат Парламенту,
народний референдум, голову Ради міністрів, 5 членів Сенату тощо.
Повноваження в законодавчій сфері припускають наступні можливості
Президента: – направляти послання палатам; – санкціонувати представлення
палатам урядових законопроектів; – промульгувати закони; – видавати декрети,
що мають силу закону, і постанови; – застосовувати право відкладального вето;
– розпускати обидві палати або одну з них, за винятком останніх шести місяців
свого мандата, проте розпуск можливий і в цей період, якщо він повністю або
частково збігається з останніми шістьма місяцями легіслатури Парламенту (ст.
88).
У сфері забезпечення національної безпеки Президент є командуючим
Збройними силами, головує у Верховній раді оборони, за рішенням палат
оголошує стан війни (ст. 87). Президент Республіки не відповідальний за дії,
вчинені під час виконання своїх функцій, тому Конституція Італії фіксує, що

жоден акт Президента Республіки не дійсний, якщо він не контрасигнований
міністрами, що запропонували його, і які за цей акт відповідальні. Акти, що
мають силу закону, та інші вказані в законі акти контрасигнуються також
Головою Ради міністрів (ст. 89).
Конституційний суд Італійської Республіки складається з 15 суддів, які
призначаються по третинам Президентом Республіки, Парламентом на спільному
засіданні палат і вищою загальною та адміністративною магістратурою.
Конституційний

суд

компетентний:

1)

розглядати

спори

про

конституційність законів і актів, що мають силу закону, держави та областей,
урядові і міністерські регламенти; 2) розв’язувати спори про компетенцію між
державою і областями та між органами влади областей; 3) виносити рішення про
звинувачення проти Президента Республіки; 4) постановляти про допустимість
референдумів. Визнання правового положення неконституційним тягне втрату
ним сили з наступного дня після дня опублікування рішення. Рішення остаточно
і не має зворотної сили (ст. 136 Конституції).
Конституційне правосуддя є важливою складовою демократичної
організації влади в Італії. Саме конституційний судовий контроль за правовим
змістом нормативних актів є класичним проявом дії механізму стримувань і
противаг, у процесі застосування якого Конституційний Суд має юридичну
можливість активно впливати на правові акти законодавчої та виконавчої гілок
влади та тлумачити норми Конституції.
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Тема: «Основи конституційного права Японії»
Метою лекції є розкриття особливостей основ конституційного права цієї
країни. Назва держави з японської перекладається як країна сонця, що сходить.
Згідно з барвистою прадавньою легендою, імператори Японії є прямими
нащадками богині Сонця — Аматерасу. Ця богиня успадкувала Землю і через
певний час послала свого онука Нінігі правити Японськими островами. Коли
Нінігі готувався покинути Небо, Аматерасу подарувала йому три предмети, що
мали б полегшити його шлях на Землі: бронзове дзеркало, намисто з
дорогоцінного каміння та меч. Отримавши ці речі, котрим судилося стати
регаліями японських імператорів, принц Нінігі спустився з Неба на вершину гори
Токатіко на японському острові Кюсю. Він одружився і з часом передав регалії
своєму онукові, Дзімму, першому земному імператорові Японії. Як розповідає
легенда, імператор Дзімму посів трон ще 660 р. до н. е. і з того часу ці символи
влади передаються від Імператора до Імператора. Проте перше реальне
документоване підтвердження владарювання імператора як главияпонської
держави припадає на початок V ст. н. е. Вражає, що, згідно з японською
історіографією, саме ця династія є правлячою й нині!
Історія становлення конституціоналізму в Японії, на відміну від західних
держав світу, також має низку особливостей. По-перше, до 1868 року, а саме до
початку епохи Мейдзі (період перебування при владі імператора Муцухіто), епохі
«освіченого правління», у зв’язку з географічним положенням та політикою
держави Японія була ізольована від будь-якого впливу іноземних держав, а

управління державою визначалося системою традиційних цінностей та
зобов’язань, так званими нормами гірі. По-друге, перша конституція Японії, яка
була прийнята 1 квітня 1890 року - Конституція Великої Японської Імперії, так
звана Конституція Мейдзі була покликана не стільки бажанням внести
перетворення у діючу систему управління суспільством, скільки заявити про
державу на міжнародній арені, як про повноцінного учасника міжнародних
відносин. Конституція 1890 року була октройованою та зберігала повновладдя
імператора, обмежуючи Парламент та уряд у впливі на рішення монарха.
Імператор, який у Японії має назву «Тенно» проголошувався одноосібним та
верховним правителем Японської імперії, божественною та недоторканною
особистістю

«арахіто-гамі».

Йому

належало

право

затверджувати

та

проголошувати закони, ухвалені Парламентом, розпускати або ж збирати його.
Сам Імператор, який відповідав за виконання законів, міг змінювати їх на свій
розсуд «для примноження добробуту громадян». Він визначався як глава
виконавчої влади і головнокомандувач Збройних сил Японії, мав право
оголошувати війну та укладати міжнародні договори. Було створено новий
державний культ ушанування Небесних предків Імператора. Цікаво, що зразком
для зазначеної Конституції Японії деякі вчені називають монархічну Конституція
Прусії 1850 року. По-третє, поряд з відносною демократизацією суспільства з
середини 19 ст. в Японії були розпочаті надзвичайні мобілізаційні зусилля, для
того, щоб у найменший термін подолати історичне відставання і зрівнятися по
своєму економічному, культурному і військовому рівню з країнами Заходу.
Японія – єдина країна Азії, яка не була в колоніальній залежності і змогла
вступити до низки провідних капіталістичних країн. Разом з тим, пануюча у той
час у державі політична та правова система підштовхнула її на шлях воєнних
авантюр, які закінчилися катастрофою у 1945 році.
Поразка та капітуляція Японії у другій світовій війні та її окупація
військами США були основною причиною, яка визначила докорінну ломку

застарілих конституційних і адміністративних норм. Основи післявоєнної
політики союзних держав щодо Японії були визначені Потсдамською
декларацією 1945 року. Під тиском держав-союзниць та при підтримці їх лівими
і ліберальними силами у самій Японії був відкритий шлях до переходу соціальноекономічної та політичної систем до демілітаризації, демонополізації країни
шляхом прийняття низки директив з зазначених питань. Була дозволена
діяльність політичних партій, профспілок, усі озброєнні сили Японії були
демобілізовані, а військові установи та таємна поліція ліквідовані. Серйозним
кроком у цьому напрямку стала також і розробка нової конституції Японії.
У жовтні 1945 року Прем'єр-міністр Японії Кіндзюро Сідехара сформував
спеціальну комісію з вивчення питань конституційної реформи і вже у лютому
1946 року японський уряд опублікував проект нової конституції, який вносив
значні зміни в Конституцію 1889 року.
Навесні 1946 року був обраний Парламент країни. Політичні партії,
представлені в Парламенті підготували також свої проекти нової конституції,
однак жоден з них не задовольнив командування американських окупаційних
військ і проекти було відхилені. Разом з тим, вже в березні Уряд виніс на розгляд
Парламенту новий проект конституції, підготовлений під керівництвом
американського генерала Дугласа Макартура, багато положень і принципів якого
були взяті з Конституції США, конституційних законів Великобританії та інших
конституцій країн-переможниць.
Зазначений проект конституції виходив з неухильного дотримання
наступних вимог: Японія повинна відмовитися від війни і знищити свої збройні
сили; суверенітет повинен бути переданий народу, палата перів скасована;
власність імператорського будинку повинна надійти в розпорядження держави.
Японські міністри назвали цей проект "страхітливо радикальним", заявивши, що
він абсолютно суперечить японським традиціям. Особливо бурхливе заперечення
консервативних кіл викликали вимоги про заборону війни та збройних сил, про

передачу власності імператорського будинку, яка, як вони стверджували,
"порушить національну структуру" в державі.
Саме цей проект Конституції і був формально прийнятий японським
Парламентом і затверджений Таємною радою у жовтні 1946 року, як змінена
стара Конституція. Можливість такої зміни була передбачена в ст. 7 Конституції
1889 року. Але це була принципово нова Конституція, вперше в історії
державного розвитку країни побудована на принципах парламентської
демократії. Через шість місяців — 3 травня 1947 року Конституція Японії набрала
чинності, та є дійсною й досі.
Прийняття Конституції 1947 року стало початком трансформації
державного ладу Японії від моделі військово-феодального капіталізму до високо
розвинутої країни побудованій на ліберально-демократичній політиці та
ринковій економіці. Безумовно це не могло не відобразитись на усіх галузях
права в Японії та передусім на системі державного управління.
Конституція Японії кодифікована та складається з 11 глав і 103 статей.
Основними принципами Конституції є: - принцип розподілу влади,
відповідно до якого, державна влада як і в попередньому Основному законі
Японії поділяється на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову, при цьому
модель державного управління характеризується режимом співробітництва
законодавчої та виконавчої влад. Наступний принцип, який є фундаментом
попереднього - це принцип народного суверенітету, проголошений у Конституції
у ст. 1. «Державна влада ґрунтується на непохитній довірі народу, її
повноваження здійснюються представниками народу, а благами користується
народ». Від так, Японія єдина монархія у світі, де сувереном влади є народ, а не
монарх. Ідея суверенної влади народу знайшла своє закріплення також у нормі
про порядок зміни Конституції, для якої обов’язковим є проведення
всенародного референдуму.

Ще одним принципом, що є характерним для Конституції Японії є
принцип пацифізму. Зазначений принцип був закріплений у ст. 9 Основного
закону, яка представляє собою окрему главу «Відмова від війни», відповідно до
якої Японія відмовляється від війни як суверенного права нації, та для досягнення
цієї мети від створення сухопутних, воєнно-морських та воєнно-повітряних сил,
а також від використання військових заходів при вирішенні міжнародних спорів.
Включення до Конституції даної статті мало за мету створити
максимальні конституційні гарантії проти можливості відродження японського
авторитарно-мілітаристського режиму і на багато часу випередило свою епоху.
Однак, вже у 1950 році після початку війни у Кореї в Японії були створені
японські сили самооборони як "резервний поліцейський корпус", які мали у
своєму складі і сухопутні, і морські, і повітряні військові сили.
З моменту підписання Японією з США Сан-Франциського мирного
договору у 1952 році і до сьогодні між двома державами була укладена низка
договорів направлених на збільшення функцій японських сил самооборони.
Зрозуміло, що основною перепоною для цього є існуюча й досі у Конституції
зазначена 9 стаття. Тому майже з моменту прийняття Основного закону і до
сьогодні зазначена стаття є постійним об'єктом обговорення та критики як у
Парламенті та і у суспільстві щодо її зміни та перегляду Конституції.
На сьогодні функцію Збройних сил продовжують виконують японські
сили самооборони. Але, це вже міцна, добре навчена армія, яка формується на
контрактній основі, по витратах на котру країна кожного року збільшує
асигнування. Так, у 2000 році Японії посідала сьоме місце у світі, а в 2010 р.
військовий бюджет Японії хоча і залишився на 1% ВВП, у цифрах поступився
лише американським витратам на збройні сили держави і складав 54 млрд. дол.,
в 2013р. воєнний бюджет Японії був вже 58,0 млрд. доларів США(4,653 трлн.
йен), а в 2019 - 5,3 трлн йен. Втім, в офіційних внутрішніх і міжнародних
документах Сили самооборони не є військовою організацією, хоча вона має всі

ознаки збройних сил, окрім відповідного статусу. Члени організації називаються
державними службовцями, а не військовими. Охороною державних кордонів і
захистом японських територіальних вод займається Берегова охорона Японії.
Головнокомандувачем усіх воєнізованих формувань вважається Прем'єр-міністр.
У червні 1992 р. Парламент Японії прийняв закон, що дозволяє участь
Японії у операціях з підтримки миру ООН, а у січні 2007 року в Японії вперше в
післявоєнній історії з’явилося повноцінне Міністерство оборони, яке було
реорганізовано з колишнього Управління національної оборони.
Отже, можна робити висновок про намагання Японії вийти за межі
конституційних рамок та посилити свій військовий потенціал. Втім, на сьогодні
в країні зберігається також достатньо прихильників «миролюбної» політики
Японії, тому питання щодо перегляду зазначеної статті так і залишається
відкритим.
Окрім зазначених принципів, ще однією з новел Конституції 1947 року
було те, що вона не містить положень, які б чітко встановлювали

форму

правління в державі. Це створює основу для існування різних поглядів з цього
питання. Втім, найпоширенішим сьогодні є міркування про те, що сучасна Японія
— це конституційна (парламентська) монархія.
Особливий статус в Конституції надано Імператору Японії. У 1946 році
під натиском американської військової адміністрації імператор Хірохито
публічно відмовився від тези про божественне походження імператорської
династії. Він практично був позбавлений владних функцій за Конституцією 1947
року і визначений як символ держави, що об'єднує нації (ст.1), та має право
виконувати лише ті державні функції, котрі визначені в Конституції. На думку
укладачів конституції зазначений принцип повинен бути гарантією від
зосередження надлишкової влади в одних руках.
Незважаючи на те, що Японія є конституційною монархією, можна
говорити, що вона запозичила від президентської республіки США систему

стримувань і противаг між гілками влади, хоча в дещо переробленому,
модифікованому варіанті. Так, у своїй діяльності Кабінет міністрів є
відповідальним перед Парламентом і в силу цього повинен піти у відставку в разі
висловлення йому недовіри. На противагу, Прем’єр-міністр може скористатися
альтернативної мірою - розпустити нижню палату Парламенту - палату
представників та призначити нові вибори. Це право Прем'єр-міністра є досить
ефективною мірою стримування для Парламенту.
Парламент також має важелі впливу і на судову систему держави.
Головним з них є можливість розглядати процедуру імпічменту судді щодо його
відсторонення від посади. У свою чергу,

Верховний суд Японії окрім

повноважень, покладених на нього як на найвищий орган судової системи країни,
наділений також правом судового контролю за конституційністю законів
Парламенту.
Таким чином, зазначені важелі у кожної з гілок влади врівноважують одна
одну, при цьому залишаючи основним органом влади представницький орган –
Парламент.
Прийняття Конституції Японії 1947 року змінило не тільки в державноправовий

устрій

країни.

Важливим

фактором

у

становленні

нового

конституційного порядку в Японії було визнання нової ролі особистості як
активного носія прав і свобод.
Для японської Конституції, як зазначалося раніше, є достатньо помітним
вплив англосаксонського права. Стосовно закріплення основних прав людини це
позначилося на значному розширенні каталогу норм, з цього питання взагалі,
особливо норм, що захищають громадянські права і свободи.
Конституційно-правовий статус особи в Японії втілює ліберальноіндивідуалістичну модель регламентації прав і свобод. Основні права і свободи
громадян в Японії розглядаються як абсолютні і притаманні людині від
народження, які не можуть бути порушені навіть шляхом видання Парламентом

відповідних законів. Згідно ст.11 Конституції «…народ безборонно користується
всіма основними правами людини» котрі «надаються сучасному та майбутнім
поколінням як непорушні вічні права». Також Конституція встановила, що "всі
люди повинні поважаться як особистість" (ст.13), вони є рівними перед законом
і не можуть підлягати дискримінації в політичному, економічному та
соціальному відношеннях, за мотивами раси, релігії, статі, соціального
положення, а також походження (ст. 14).
Аналіз статей Конституції присвячених правовому статусу дозволяє дійти
висновку, що більшість статей гарантують права та свободи невизначеному колу
осіб, яке у багатьох статтях замінює слово «народ». Так, наприклад, саме за
народом визнається право обирати представників в органи державної влади та
звільняти їх з посади. В Конституції підкреслюється, що «Народ повинен
утримуватися від будь-яких зловживань свободами і правами, і несе постійну
відповідальність за виконання їх в інтересах суспільного добробуту» (ст.12).
Цікавим є факт про те, що займенник - «я», в Японії вживається лише
Імператорами.
Особливу увагу в Конституції приділено особистим правам, що базуються
на концепції індивідуалізму, а саме, недоторканості особи, житла, документів,
майна, таємниці особистого життя і комунікацій" (ст. 35). Право на свободу
думки й совісті (ст. 19) відображено в особистих правах у духовній сфері і
передбачає свободу від ідеологічного нагляду. Японія є світською державою,
тому Конституція визнає свободу релігії, і, крім того, встановлює, що «держава
та її органи повинні утримуватися від проведення релігійного навчання та будьякої релігійної діяльності» (ст. 20).
Для Конституції Японії характерна детальна розробка положення про
рівність громадян. Це пояснюється тим, що до другої половини 19 століття в
Японії існував феодальний устрів і навіть деякі форми рабства. Особливе місце в

Конституції посідають положення про рівність чоловіка й жінки, рівність у
шлюбі (ст. 24), рівність при заміщенні державних посад (ст. 44).
Конституція 1947 р. сформувала простір не тільки для декларативного
закріплення конституційних прав та свобод людини, а й передбачила гарантії й
можливість фактичної реалізації таких прав. Так, достатньо широко в Основному
законі закріплені кримінально-правові та процесуальні гарантії особистих прав і
свобод. За американським зразком Конституція проголошує принцип «привілеїв
проти самозвинувачення»: «Ніхто не може бути примушений давати свідчення
проти себе. Визнання, яке зроблено під примусом, під катуванням або під
загрозою... не можуть розглядатися як докази» (ст. 38). Ніхто не може бути
заарештованим без достатньої підстави (ст. 34). Стаття 39 забороняє
«притягнення до кримінальної відповідальності двічі за один і той самий
злочин». Уперше в історії Японії юридично зафіксовано право на правосуддя,
справедливий неупереджений розгляд справи, право на захист. На безкоштовну
юридичну допомогу (ст. 37 Конституції).
Також японська Конституція встановлює широкий спектр політичних
прав. Так, повнолітні громадяни (у 20 років) наділяються активним виборчим
правом (статті 15, 44, 93) з 18 років і правом подавати "мирну петицію" (ст.16).
Основний Закон визначає коло питань, за якими може бути подана петиція. До
них належать: відшкодування шкоди, зміщення публічних посадових осіб,
введення, відміна або внесення змін до законів, указів або розпоряджень. До
політичних свобод належать також свобода зборів і об'єднань, свобода слова,
друку і всіх інших форм висловлення думок (ст. 21).
Закріплення соціально-економічних прав і свобод тісно пов'язано з
концепцією соціальної держави, ядром якої є принцип відповідальності держави
за забезпечення розвитку суспільного добробуту, соціального забезпечення та
народного здоров'я. Так, у Конституцію було включене положення про право
громадян вимагати відшкодування від держави у разі заподіяння їм шкоди

незаконними діями влади (ст. 17,40), а також про право японських громадян на
«мінімальний рівень здоров'я і культурного життя» (ст. 25).
Важливими елементами правового статусу індивіда є приватна власність,
яка включає право володіти, користуватися, наслідувати та мати прибуток. Право
приватної власності визнається в Японії як соціальне зумовлене, тобто воно не
повинно вступати в протиріччя із суспільним добробутом (ст. 29). Конституція
також передбачає право громадян на працю (ст. 27), заборону примусової праці
(ст. 18), право на освіту, в тому числі і на обов'язкову безоплатну освіту (ст. 26),
свободу наукової діяльності (ст. 23). Зрозуміло, що в умовах ринкової економіки
соціальні права, а особливо право на труд не можуть бути достатньою мірою
гарантовані державою. Втім, у Японії в силу національних традицій – а саме
існування довічного найму рівень безробіття набагато нижчий ніж в інших
розвинутих країнах. Система довічного найму означає, що службовець фактично
все своє життя працює на одному підприємстві, постійно просуваючись вгору по
службових сходах. При цьому незалежно від освіти (середня школа або
престижний університет) працівник починає свою кар'єру з нижчої посади і на
одному місці більше 2-3 років не затримується. І більше того, японці вважають,
що за 2-3 роки той же випускник юридичного факультету Токійського
університету не зможе розгубити знання, отримані у вузі, якщо буде займатися
некваліфікованою, рутинною роботою, так як, по-перше, молодого юриста
поставлять на ту ділянку, де йому не дадуть забути отримані знання, а по-друге,
почавши з низів, фахівець має можливість щось змінити, поліпшити чи домогтися
визнання колег і начальства, заробити репутацію. Звільнення з підприємства є
дуже суворим покаранням, бо влаштуватися на інше підприємство можна, але за
дуже низьку заробітну плату і без будь -яких перспектив просування по службі.
Більш того, такий працівник першого піддається ризику бути звільненим у
результаті різних економічних криз.

Конституційні обов'язки громадян визначені дуже стисло та перебувають
у тісному контакті з конституційними правами та свободами. Інколи обов'язки
сформульовані не прямо, як наприклад, обов'язок працювати (частина перша ст.
27), а побічно, як обов'язок сплачувати податки. Він сформульований в
Конституції так: "Населення підлягає оподаткуванню у відповідності із законом"
(ст. 30).
За способом внесення змін, Конституція Японії – жорстка. Відповідно до
ст. 96 Конституції, для її зміни, що здійснюється тільки за ініціативи Парламенту
необхідна згода не менш як двох третин від загальної кількості членів обох палат
Парламенту. Далі зазначена поправка представляється на затвердження народу,
шляхом проведення спеціального референдуму або на розгляд Парламенту після
його

нових

виборів

(можливість

ратифікації

визначається

рішенням

Парламенту).
Слід зазначити, що Конституція Японії 1947 року жодного разу не
переглядалася, хоча питання про відміну або перегляд деяких її статей, як
зазначалось, постало вже з перших днів прийняття. Однак, існуючий в Японії
баланс політичних сил не дозволяє партіям, які виступають за внесення змін до
Конституції, досягти в Парламенті необхідного для цього кворуму.
Вищі органи влади
Як вже зазначалося, Японія за формою правління є конституційною
монархією, а імператорська династія Японії вважається однією із самих
найстаріших спадкових династій у світі. Сучасний Імператор — 126- й. З початку
правління кожного імператора в Японії йде нове літочислення, паралельне
загальноприйнятому західному. Царювання кожного імператора являє собою
нову еру, котра розпочинається з дати вступу на трон нового Імператора. Зі
сходженням у 2019 році на престол імператора Нарухіто в Японії почалася нова
імперська епоха Рейв - що означає порядок і гармонію.

Цікаво, що японські Імператори не мають прізвищ. Їхні прижиттєві імена
табуюють і не вживають в офіційних джерелах японською мовою. Його
називають просто тенно — «Імператор» або кіндзьо тенно — «Правлячий
Імператор». В українській мові такого монарха називають за прижиттєвим ім'ям,
додаючи попереду останнього звертання «Його величність» або «Його
величність Імператор». Після смерті Імператорів, їх називають за посмертними
іменами, які складаються з двох частин: імені, що прославляє чесноти покійного
монарха, та титулу тенно — «Імператор».
Після поразки Японії у Другій світовій війні Імператор проголосив
Декларацію людяності, якою відмовився від свого божественного статусу. Нова
Конституція Японії 1947 року визначила його символом Японської держави і
єдності японської нації, статус якого визначений «волею народу», але позбавила
права втручатися у державне управління. Такого визначення правового статусу
монарха нема у жодній конституції в світі.
Японія є монархією з салічною формою наслідування. Імператорський
престол унаслідується членами імператорської сім’ї тільки по чоловічій лінії,
відповідно до Закону «Про імператорський дім »1947 року. Втім на початку ХХІ
ст.
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дискусії

з

приводу

можливого

змінення

системи

престолонаслідування. Це було пов’язано з відсутністю протягом 40 років
спадкоємця по чоловій лінії. У вересні 2006 року в імператорській родині
з’явився хлопчик – Хисахито, племінник правлячого Імператора, який зняв
питання щодо зміни встановленого порядку спадкування. Згідно із Законом «Про
Імператорський дім», династичний порядок наслідування престолу оберігає Рада
імператорського двору, що складається з двох членів імператорської сім'ї,
Прем'єр-міністра, головуючих та їхніх заступників у палатах Парламенту,
головного

судді та одного

члена Верховного суду.

Коли

Імператор

неповнолітній, встановлюється Регент з членів імператорської родини відповідно
до рішення Ради Імператорського Дому. Регенство також встановлюється коли

Імператор не може особисто виконувати дії пов'язані із державними справами
через тяжку душевну чи тілесну недугу або через інші вагомі причини.
В порівнянні з монархами інших держав японський Імператор
позбавлений навіть традиційних повноважень притаманних монархам в
конституційних монархіях. Йому заборонено право вето та верховне
головнокомандування Збройними силами держави. До того ж він не має права
брати участь у виборах (ані як кандидат, ані як виборець), висловлюватись по
політичним питанням, одружуватися на власний розсуд, передавати або купувати
майно без погодження з парламентом та ін.
Основними ж повноваженнями Імператора вважаються представницькі
повноваження. Відтепер Імператор може виконувати лише церемоніальні функції
і мусить узгоджувати свої дії із Кабінетом Міністрів Японії шляхом
контрасигнації його актів. Зокрема, японський монарх призначає Прем'єрміністра Японії за поданням Парламенту та голову Верховного Суду Японії за
поданням Кабінету Міністрів, проголошує поправки до Конституції, закони,
урядові укази та договори, скликає Парламент і розпускає Палату Представників,
а також проголошує проведення загальних виборів депутатів Парламенту. Також
під наглядом Кабінету Міністрів він затверджує призначення і звільнення
міністрів та державних службовців, підтверджує ратифікаційні грамоти і надає
амністії, вручає державні нагороди, приймає іноземних послів і проводить
державні церемонії. Свята і урочистості Імператорського двору втратили
державно-публічний статус, перетворившись на приватні. Проте в офіційній
церемонії вступу на престол у жовтні 2019 року Імператора Нарухіто взяли
участь близько 2000 іменитих гостей з Японії і більш ніж 180 інших країн світу,
а також представники міжнародних організацій.
Разом з тим, можна говорити, що у випадку надзвичайної ситуації
Імператор може збільшити свої повноваження, адже Конституція не містить
положень, які б забороняли Імператору відкидати акти уряду. Це означає, що так

звані «сплячі повноваження» Імператор може використати у будь-який момент за
певної ситуації для протидії урядовій політики.
Конституція 1947 р. змінила й економічні позиції імператорського двору.
Так, згідно зі ст. 88, майно імператорської родини було передано державі,
націоналізовані імператорська земельна власність, капітали у вигляді акцій
компаній,
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парламентом. Імператор і його сім'я не можуть приймати чи дарувати майно без
дозволу Парламенту.
Незважаючи на обмежені повноваження імператорська сім'я в Японії
користується дуже великим авторитетом у суспільстві, і приблизно 80%
дорослого населення країни підтримують монархічну форму правління в Японії.
Парламент. Згідно ст. 41 Конституції Японії, Парламенту відведена роль
вищого органу державної влади і єдиного законодавчого органу держави.
Японський Парламент складається з двох палат — Палати радників і
Палати представників. Депутати обох палат обираються на основі прямого,
рівного виборчого права при таємному голосуванні. Пасивне виборче право в
Японії -для кандидатів у Палату радників становить 30 років, а в Палату
представників 25 років.
Свої кандидатури на виборах може висувати будь-яка особа, що володіє
пасивним виборчим правом. Заява про висунення кандидата може бути
представлене як їм самим, так і його довіреною особою, яка має бути внесена в
списки виборців даного виборчого округу. Одна особа не може висуватися більш
ніж по одному округу і більш ніж на одних виборах. Політичні партії, які мають
п'ять депутатів у Парламенті або отримали більше 2 відсотків голосів виборців
на останніх національних виборах, а також будь-які політичні організації, які
готові представити кандидатури як мінімум на 20 відсотків місць з регіонального
блоку, можуть реєструвати свої списки кандидатів на виборах до Палати

представників. Політичні партії, які мають п'ять депутатів у Парламенті або
отримали більше 2 відсотків голосів виборців на останніх національних виборах,
а також інші політичні організації, що мають мінімум 10 кандидатів, можуть
реєструвати свої списки для висунення в Палату радників. Для кандидатів на
виборах до Палати представників можливо одночасне висунення як за списком
партії, так і в одномандатному окрузі. Кандидат вносить грошовий залог 3 000
000 йен, який не повертається в разі неотримання їм певного мінімуму голосів.
Нижня палата - Палата представників обирається на чотири роки в
кількості 480 депутатів. Основу парламентської виборчої системи складає
змішана система, що поєднує у собі елементи мажоритарної і пропорційної
систем. Так, 300 депутатів нижньої палати обираються в одномандатних округах
за мажоритарною системою, а ще 180 депутатів в одинадцяти крупних
регіональних округах за пропорційною системою. За такою виборчою системою
кожний виборець має два голоси.
Верхня палата Парламенту - Палата радників нараховує 242 радники, які
обираються терміном на шість років, з переобранням половини складу радників
кожні три роки. Палата радників також обирається за змішаною системою: 146
радників обираються від 47 багатомандатних округів (2—8 радників від округу)
на базі префектур і столиці з використанням мажоритарної системи відносної
більшості. Крім того, створюється загальнонаціональний округ, в якому виборці
обираються ще 96 радників, голосуючи за одну з політичних партій за системою
пропорційного представництва за партійними списками.
В Японії діють жорстокі правила передвиборчої агітації. Вона триває 30
днів (до змін 1994 року — 2 тижні), передбачено лише одне радіо та
телезвернення кандидата протягом не більш як п'ять з половиною хвилин за
рахунок бюджету. Агітація виборців по домівках, а також агітація проти інших
кандидатів заборонена.

Основною організаційно-правовою формою роботи Парламенту Японії,
як і в більшості країн є - сесія. Закон про Парламент встановлює такі види
парламентських сесій: чергові (ст. 10), надзвичайні та спеціальні (ст. 11). Чергові
сесії Парламенту скликаються один раз на рік, у грудні, і тривають 150 днів (ще
їх називають бюджетними сесіями). Рішення про скликання надзвичайної сесії
Парламенту приймає Кабінет міністрів за вимогами чверті загальної кількості
членів однієї з палат Парламенту (ст. 53). Необхідність скликання спеціальної
сесії виникає у разі розпуску Палати представників і триває вона протягом 30 днів
з дня чергових виборів у палату. Оскільки з розпуском Палати представників
Палата радників теж закінчує свою роботу, то Кабінет міністрів може скликати
надзвичайну сесію Палати радників. Однак, якщо її рішення не будуть прийняті
Палатою представників протягом десяти днів з дня їх засідання, то вони
втрачають силу.
Повноваженнями

Парламенту

Японії

носять

законодавчий,

представницький, фінансовий, кадровий, судовий та контрольний характер.
До законодавчих повноважень Парламенту належить прийняття законів і
державного бюджету. Орган законодавчої влади цієї країни можна віднести до
парламентів з необмеженою компетенцією. Згідно із Законом про Парламент,
право на законодавчу ініціативу мають депутати Парламенту і Прем’єр-міністр
від Кабінету. Законопроект може бути представлений на розгляд Парламенту,
якщо його підтримали 20 депутатів або 10 радників.
У законодавчому процесі Палата представників має перевагу над
рішенням Палати радників. Так, наприклад, законопроект про бюджет спочатку
розглядає нижня палата (ст. 60), хоча усі інші законопроекти можуть вноситись
до будь-якої з палат. Також, Палата представників може подолати вето Палати
радників шляхом прийняття закону вдруге 2/3 голосів, причому не від загальної
кількості депутатів, а від кворуму (1/3 складу палати — ст. 59 Конституції). Якщо
Палата радників не прийняла рішення із законопроекту протягом 60 днів після

отримання його з Палати представників (для закону про бюджет цей термін
скорочується вдвічі), то вважається, що Палата радників відхилила законопроект.
Відповідно до ст. 59 Конституції, законопроект вважається прийнятим,
якщо за нього проголосували в обох палатах парламенту. Рішення палат, як
правило, приймаються простою більшістю голосів.
В Японії існує специфічний порядок введення в дію законопроектів
прийнятих Парламентом. Прийнятий закон підписується спочатку міністром,
який відповідає за його виконання, контрасигнується Прем'єр-міністром і тільки
після цього направляється Імператору для промульгації «від імені народу», дії
якого по суті мають лише формальне значення. Закон повинен бути
опублікований протягом 30 днів і вступає в силу через 20 днів після публікації.
Порядок складання і затвердження державного бюджету, визначені в
Законі про фінанси 1947 року. Кабінет складає і передає Парламенту на
обговорення і затвердження бюджет на кожний фінансовий рік, який починається
1 квітня. Проект бюджету потрапляє, як зазначалося, до Палати представників
після цього головуючий передає його на розгляд в постійну бюджетну комісію.
Обговорення законопроекту про бюджет проходить за участю Прем'єр-міністра і
всіх членів Кабінету, це робиться для того, щоб вони могли дати відповідні
пояснення і відповісти на запити представників політичних партій. В обговоренні
бюджету беруть участь і представники громадськості. Будь-хто може взяти
участь, в обговоренні бюджету. Директор бюджетної комісії добирає кілька
чоловік, які братимуть участь у дебатах. Якщо законопроект про бюджет
відхиляється бюджетною комісією Палати представників, то Кабінет міністрів
повинен підготувати новий проект бюджету, котрий знову проходить весь шлях
обговорення.
Після затвердження бюджету Палатою представників його направляють
до Палати радників, де процедура обговорення повністю повторюється.

Разом з тим, окрім прийняття законопроекту про бюджет, Парламент має
фінансові повноваження, пов’язані з виключним правом Парламенту відносно
розпоряджень державними фінансами, введення та зміни існуючих податків, а
також прийняття нових державних зобов’язань (ст.83- 85 Конституції).
Відповідно до ст..64 Конституції Парламент здійснює судову функцію,
шляхом утворення з числа депутатів обох палат суд, для розгляду у порядку
імпічменту порушень тих суддів, проти яких розпочата справа про усунення з
посади.
Парламент має також контрольні функції за діяльністю уряду. Як нам
відомо, Кабінет міністрів Японії повинен користуватися підтримкою Парламенту
з питань по¬літики, яку він здійснює. Гарантією цього є інститут парламентської
відповідальності Кабінету, який складається з таких елементів: по-перше,
кандидатура на посаду Прем'єр-міністра формально обирається палатами
Парламенту (фактично це лідер партії парламентської більшості), по-друге,
нижня палата може прийняти більшістю голосів резолюцію про недовіру
Кабінету.
Основною формою контролю є інтерпеляція, подати яку може будь-який
депутат Палати представників через головуючого палати, а відмову головуючого,
депутат може оскаржити на пленарному засіданні палати. Відповідь на
інтерпеляцію депутат повинен отримати протягом шести днів в усній чи
письмовій формі. У Конституції Японії закріплено право кожної палати
проводити розслідування з питань державного управління (ст.62 Конституції). До
форм контролю належить також і загальна дискусія з питань політики, яку
проводить уряд на початку кожної сесії, коли в Парламенті виступають Прем'єрміністр, міністр фінансів і міністр закордонних справ, а також винесення вотуму
недовіри Уряду.
Таким чином, Парламент країни може не тільки здійснювати контроль над
Урядом, а ще й застосовувати до нього заходи парламентської відповідальності.

У разі вираження недовіри або відмові в довірі Уряд країни повинен піти у
відставку. Разом з тим, Прем’єр-міністр у разі протистояння може сам розпустити
нижню палату Парламенту протягом 10 днів, при цьому і верхня палата складає
свої повноваження. Втім, верхня палата може бути наділена особливими
повноваженнями у цій ситуації, під час скликання її надзвичайної сесії, на вимогу
Кабінету "якщо це вкрай необхідно в інтересах країни", як записано в Конституції
для прийняття політичних рішень. Зазначені рішення потребують погодження
новообраною Палатою представників протягом 10 днів з моменту відкриття
першої сесії. Таким чином, можна дійти до висновку, що вирішальну роль у
механізмі протистояння між Парламентом і Кабінетом відіграє все ж таки
Прем’єр-міністр, а формальне обмеження повноважень верхньої палати в
порівнянні з нижньою не знижує великої значимості Палати радників у
забезпеченні політичної стабільності в країні.
На сьогоднішній день в Японії тривають дискусії щодо внесення змін до
Конституції і стосовно правового статусу Парламенту. Передусім це стосується
структури Парламенту, порядку виборів до верхньої палати, розширення
повноважень Палати представників та інші. На думку деяких японських
правознавців, зазначені реформи можуть привезти до встановлення більш
авторитарного політичного режиму в країні. Тому підходити до цього питання
потрібно з великою обережністю та шляхом великої підготовчої роботи.
Кабінет. Згідно з Конституцією Японії, виконавча влада здійснюється
Кабінетом (ст. 65), який складається з Прем’єр-міністра та інших державних
міністрів. (ст. 66)
За традицією, головою Кабінету, Прем’єр-міністром, як вже зазначалось,
стає лідер партії парламентської більшості (ст.67). Якщо між палатами з цього
питання виникають непорозуміння або на випадок неприйняття Палатою
радників рішення протягом десяти днів після рішення Палати представників (час
перерви в роботі Парламенту не враховується), рішення Палати представників

стає рішенням Парламенту. Обраний кандидат призначається Імператором на
посаду Прем'єр-міністра. На сьогодні з грудня 2012 року Прем’єр-міністром
Японії є обраний лідер Ліберально-демократичної партії Синдзо Абэ.
Конституція Японії визначає провідне місце Прем’єр-міністра у системі
державного управляння. До повноважень Прем'єр-міністра, як голови Кабінету,
слід віднести загальну координацію діяльності Кабінету, призначення державних
міністрів (не більше 20), більшість з яких повинна бути обрана з числа членів
Парламенту (ст. 68), звільнення від посад державних міністрів та надання згоди
на притягнення міністрів до судової відповідальності (ст..75). Також до
повноважень голови Кабінету входить внесення на розгляд Парламенту
законопроектів, доповіді Парламенту про загальний стан державних справ і
зовнішньої політики, підписання законів і наказів одноосібне (як відповідний
міністр), контрасигнацію підписів уповноваженого міністра та інші.
Міністерства і функції окремих міністрів викладені в Законі про структуру
державних виконавчих органів 1948 року. Дванадцять міністрів очолюють
міністерства юстиції, за кордонних справ, фінансів, освіти, охорони здоров'я і
соціального забезпечення, сільського, лісного та рибного господарств,
зовнішньої торгівлі та промисловості, транспорту, зв'язку, праці, будівництва,
місцевого самоврядування. Крім того, один міністр Кабінету є генеральним
секретарем, інші 8 міністрів стають міністрами без портфелів, вони фактично
виконують обов'язки радників Прем'єр-міністра і за традицією керують
окремими підрозділами канцелярії Прем'єр-міністра.
Члени уряду не втрачають свого депутатського мандату і таким чином
підтримують зв'язок з виборцями, забезпечуючи при цьому принцип
відповідального парламентського правління.
Кабінет несе колективну відповідальність перед Парламентом (ст. 66).
Повноваження Кабінету Японії достатньо великі. До них належить:
виконання законів, прийнятих парламентом, видання урядових наказів, ведення

державних справ, керівництво зовнішньою політикою; укладання міжнародних
договорів (зі схвалення Парламенту), складання бюджету та внесення його на
розгляд Парламенту, прийняття рішення про амністію, про пом'якшення та
відстрочення покарань, призначення членів Верховного суду і суддів нижчих
інстанцій, тощо. Кабінет здійснює керівництво державним апаратом через
організацію й управління цивільною службою.
Процедура засідання Кабінету та прийняття рішень регулюється згідно із
звичаєм. Засідання Кабінету є закритими, проводяться двічі на тиждень у період
парламентської сесії, рішення приймаються одностайно або на основі
консенсусу.
У канцелярії Прем'єр-міністра і міністерствах існує велика кількість
комітетів і управлінь. Так, при канцелярії Прем'єр-міністра діє комісія з
урегулювання екологічних конфліктів, комітет у справах державної безпеки
(йому підпорядковане управління поліції), комітет у справах справедливої
торгівлі, управління у справах державних земель, управління імператорського
двору, управління у справах навколишнього середовища.
Відповідно до Конституції, Кабінет має піти у відставку, якщо: посада
Прем'єр-міністра стає вакантною; - у разі скликання першої сесії Парламенту
після виборів у Палату представників; - у разі, коли Палата представників
приймає вотум недовіри або відмовляється голосувати за довіру Уряду.
Більш детально діяльність Кабінету регламентована в Законі про Кабінет,
де визначені його структура й функції, компетенція Прем'єр-міністра та інших
міністрів, взаємовідношення з іншими державними органами.
Верховний суд. Відповідно до Конституції Японії, судова система Японії
складається з Верховного суду, вищих, територіальних, сімейних та первинних
судів. Створення спеціальних судів Конституцією заборонено (ст. 76).
Всі судді призначаються на посади строком на 10 років. Призначення
здійснює Кабінет міністрів, зазвичай на підставі списку кандидатів, складеного

Верховним судом (голова Верховного суду призначається Імператором). Через
10 років суддя може бути призначений на свою посаду повторно, і так до тих пір,
поки він не досягне віку, встановленого законом для виходу у відставку - 70 років
(ст. 79 Конституції). Конституція передбачає низку заходів, спрямованих на
підвищення суддівського авторитету. Зокрема, усі судді незалежні і пов’язані
тільки Конституцією та законами держави, та приймають рішення на основі
власних переконань, судді отримують достатньо велику фіксовану платню,
розмір якої не зменшується, адміністративні органи не можуть застосовувати до
суддів дисциплінарні стягнення, судді всіх судів можуть бути усунені від посади
лише в результаті публічного розгляду згідно з процедурою імпічменту, яка
передбачає розгляд звинувачень на адресу судді спеціальними органами
Парламенту та через нездатність судді виконувати професійні обов’язки, яка буде
доказана у судовому порядку.
Верховний суд очолює японську судову систему. Він засідає в Токіо і
складається з голови та 14 суддів. Призначення суддів Верховного суду
затверджується всенародним референдумом під час найближчих виборів у
Палату представників; потім такі референдуми повторюються кожні десять років
(ст. 79). Якщо більшість виборців висловлюється за звільнення будь-якого судді,
він втрачає свою посаду. Незважаючи на зовнішню ефектність цих положень, їх
доцільність викликає серйозні сумніви у японських державознавців, оскільки
більшість виборців погано знає членів Верховного суду.
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конституційного нагляду та органу керівництва всіма нижчими судами.
Верховний суд встановлює правила для роботи не тільки судів, але і адвокатів та
прокурорів.

Верховний суд розглядає як остаточна інстанція скарги на рішення і
вироки судів у цивільних і кримінальних справах, як правило, в колегіях з 5
суддів. До розгляду Верховним судом приймаються лише скарги з питань права,
а не за оцінкою фактичних обставин справи (існує кілька видів оскарження
судових постанов залежно від характеру оскаржуваного рішення, рівня судової
інстанції, що його винесла та ін.).
Конституційний контроль, тобто перевірка будь-яких актів на предмет їх
відповідності Конституції, може здійснюватися не тільки Верховним, але і
нижчими судами; деякі з них неодноразово виносили дуже прогресивні рішення
про неконституційність найважливіших урядових постанов внутрішнього - і
зовнішньополітичного характеру. Втім, Верховний суд є вищою інстанцією у
цьому питанні. Він розглядає обов'язково в повному складі скарги на
неконституційність законодавчих, адміністративних актів, будь-якого указу чи
постанови, а також справи, в яких виникає необхідність тлумачити Конституцію
або вносити до неї зміни чи потрібно змінити колишні рішення самого
Верховного суду. Таке рішення може бути прийнято, у разі, якщо за нього
проголосує не менш ніж вісім суддів Верховного суду. У разі визнання закону
неконституційним копія рішення надсилається до Парламенту і до Кабінету.
Особливість конституційного контролю в Японії полягає у тому, що це питання
вирішується поза розглядом кримінальної чи цивільної справи і позов про
неконституційність акта подається до суду першої інстанції. Верховний суд
Японії не має спеціальних схем вибору справ для перевірки конституційності, як
це існує у більшості органів конституційного контролю в інших країнах. Він не
має права вимагати на свій розсуд від іншого суду справу для перевірки та
виправлення рішень з питань права в порядку витребування справи, що
характерно, наприклад, для Верховного Суду США.
Для зайняття посади судді, а також для того, щоб стати прокурором або
адвокатом, встановлені суворі правила відбору. Випускники юридичних

факультетів японських університетів, охочі присвятити себе практичної
діяльності у одному з вказаних напрямів, зобов'язані пройти іспити, які щорічно
влаштовуються

спеціальною

комісією

Міністерства

юстиції.

Вимоги,

пропоновані цією комісією, настільки високі, що їх витримує не більше 2-3%
претендентів. Вони зараховуються на дворічні курси підготовки працівників
юстиції при Верховному суді, в програму яких входять не тільки теоретичні
заняття, але і практика в судах (8 місяців), а також у прокуратурі і адвокатурі (за
4 місяці). Лише після закінчення курсів і здачі нових іспитів претенденти можуть
почати обрану ними кар'єру, якщо отримають відповідне призначення. В Японії
корпорації професійних юристів свідомо обмежують кількість своїх колег: у
країні з населенням понад 120 млн. чоловік налічується приблизно 2000 суддів,
2100 прокурорів і близько 12 тис. адвокатів, що значно менше, ніж в інших
капіталістичних країнах. При цьому крізь фільтр курсів підготовки працівників
юстиції - основного джерела нових кадрів - щорічно проходить не більше 500
чоловік.
Місцеве самоврядування
Введення інституту місцевого самоврядування і управління в Японії було
запроваджене наприкінці ХIХ ст. і стало частиною заходів, запропонованих
центральним урядом з метою модернізації держави. Японія обрала модель
місцевого самоврядування і управління, яка існувала в більшості країн
континентальної Європи.
Тим не менш, в післявоєнній конституції Японії був проголошений
принцип «місцевої автономії», характерний для англосаксонської моделі
місцевого самоврядування і управління, що заклало в адміністративну структуру
Японії серйозне системне протиріччя.
Принцип місцевої автономії відображається в Конституції (гл. 8) та в
Законі про місцеві автономії 1947 року. Японія є унітарною державою, система
органів місцевого самоуправління є поділеною на 47 префектур, які складаються

з 3300 муніципалітетів. Столиця країни м. Токіо в адміністративному відношенні
являє собою 23 спеціальних райони, які прирівнюються к містам.
Отже, формально місцеве самоврядування Японії є дворівневим - закон
називає основними одиницями префектури і муніципальні утворення. Міста,
селища, села володіють рівним правовим статусом. Різниця є лише у
функціональному плані в залежності від чисельності населення.
Японська модель місцевого самоврядування – англо-саксонська. Вона
базується на принципах законодавчого закріплення розподілу влади на усіх
рівнях;

виборності

вищої

посадової

особи

(мера

або

префекта)

та

представницького органу; наявності основних важелів управління у зазначених
органів та майже повної їх відповідальності за проведену політику.
Органом законодавчої влади в муніціпії є муніципальні збори, які
обираються на 4 роки. Їх очолює голова. Склад зборів залежить від чисельності
населення: крупні гіперпрефектуральні збори налічують до 120 членів, самі
маленькі сільські – близько 12. Закон про місцеве самоврядування передбачає
можливість заміни місцевих зборів у селищах загальними зборами жителів (ст.
91 Закону про місцеве самоврядування), проте на практиці це зустрічається вкрай
рідко. Місцеві збори збираються чотири рази на рік на сесії (п. 2 ст. 102 Закону
про місцеве самоврядування). Стаття 94 Конституції закріплює за муніципіями
право управляти своїм майном, вести справи і управляти у своїх кордонах.
Важливе значення має наділення муніципій (муніципальних зборів) правом
приймати обов'язкові постанови, тобто нормативні акти місцевого значення.
Загальний перелік функцій міститься в Законі про місцеве самоврядування. Він
містить 22 напрямки діяльності, до яких належать: підтримання суспільного
порядку на своїй території; забезпечення безпеки, здоров'я та благополуччя
населення; управління парками, площами та дорогами; ведення комунального
господарства; управління лікарнями, школами і та інші.

Керівництво виконавчою владою здійснює губернатор або префектор у
префектурах, мер у містах і старости в селищах (ст. 139 Закону про місцеве
самоврядування). Голова місцевої адміністрації має право вносити на розгляд
місцевих зборів проекти рішень, встановлювати місцеві податки, накладати вето
на рішення зборів (воно може бути прийнято більшістю в 2/3 голосів вдруге),
достроково розпускати збори. Збори, своєю чергою, можуть звільнити голову
адміністрації від посади більшістю в 3/4 голосів.
Таким чином, підсумовуючи зазначене, можна дійти висновку, що
сучасна Конституція Японії уособлює собою унікальне поєднання норм
континентального права, що було впроваджене ще в період епохи Мейдзі та норм
англосаксонського

права,

залучених

для

побудови

конституційного

правопорядку в Японії після Другої світової війни. Безумовно, на період свого
прийняття, вона була значним кроком уперед на шляху демократизації
політичної системи країни. Проте, на сьогодні, в японському суспільстві
практично склався консенсус у бік перегляду Конституції, передусім щодо зміни
антивоєнної 9 статті і відміни обмежень, які були встановлені після Другої
світової війни і наданні можливостей державі забезпечити власну національну
безпеку і самостійно реагувати на виклики й загрози з боку інших держав.
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