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Ш упевнитися, що громадяни не матимуть труднощів при користуванні законом і 
що їм неважко буде знайти відповіді на запитання юридичного характеру, які у 
них можуть виникнути.  

5. Перевірки стосовно регламентарної влади мають на меті:  

Ь переконатися, що законом передбачені положення, які надають урядові чи 
міністрам право приймати нормативні акти, які можуть виявитися необхідними 
для його застосування;  

Ь переконатися, що закон передбачає виважені умови та межі для реалізації 
регламентарної влади, і особливо, що він забезпечує можливість контролю за її 
використанням у тих моментах, які стосуються впровадження нової політики.  

6. Перевірки стосовно юридичної форми, ясності та дохідливості здійснюються, 
щоб:  

р перевірити дотримання норм, встановлених щодо форми, структури й 
оформлення документа;  

р перевірити, чи при викладенні юридичних положень дотримані встановлені 
мовні норми, чи це викладення легке для розуміння і чи не перенасичене 
юридичною термінологією;  



р перевірити, чи положення викладені за логічною системою, яка полегшувала б 
користування ними.  

У Український переклад Л.А. Пашко, Л.А. Комічак, 1998  

У Оригінал-макет.  

Видавництво УАДУ, 1998 

 

• перевірити, чи застосовані методи для забезпечення дотримання положень 
даного документа є достатніми ;  

• перевірити, чи дані методи, й ті, що стосуються виконавчих заходів, а також 
методи врегулювання конфліктів є ефективними, справедливими, послідовними і 
гласними.  

• переконатися, що спосіб досягнення виконання положень даного акта та способи 
владнання конфліктів матимуть з боку громадян довіру та бажання 
співпрацювати, і чи громадяни здатні їх застосовувати.  

Б. Перевірка проекту закону або іншого нормативного акта  



1. Перевірка відповідності Конституції і законам необхідна, щоб:  

р переконатися, що проект відповідає Конституції і, зокрема, положенням, які 
гарантують права і свободи;  

р переконатися, що проект дотримується положень вищого рівня (наприклад, що 
конкретний нормативний акт відповідає закону, який запроваджує в дію);  

р переконатися, що всі положення проекту необхідні, що існуючий на даний час 
акт не робить їх зайвими і в кожному випадку слід вживати саме юридичних 
заходів;  

р переконатися, що юридична концепція і підхід відповідають правовим нормам, 
а також чинним юридичним структурам і процедурам;  

р визначити, чи добре враховані всі положення чинного нормативного акта, які 
мають бути скасовані або змінені у зв'язку з новим документом, що набрав 
чинності, і чи були передбачені всі необхідні перехідні положення для уникнення 
вимушеної наступності в юридичному плані.  

2. Перевірки щодо уніфікації з правовою системою ЄС здійснюються:  

Ё щоб оцінити, якою мірою законопроект відображає або повинен відображати 
принципи європейського права у своїй галузі.  

3. Перевірки дотримання міжнародних угод необхідні:  

и щоб переконатися у відповідності проекту Європейській Конвенції про права 
людини;  

и щоб переконатися, що проект дотримується (у своїй сфері) всіх угод учасником 
яких є країна.  

4. Перевірки застосування необхідні, аби:  

Ш переконатися, що проект має всі потрібні положення для свого повноцінного 
застосування і дії та що він, зокрема, повною мірою охоплює методи, передбачені 
для його введення в дію;  

Ш перевірити ефективність, виваженість, логічність та гласність цих положень і 
заходів у виконавському плані та в плані врегулювання конфліктів;  

Ш перевірити, чи манера викладення змісту в даному акті буде полегшувати 
вирішення конфліктів та роботу судів;  

ПРОГРАМА SIGMA  

Програма SIGMA - підтримка з метою вдосконалення діяльності державних 
установ та управлінських систем у країнах Центральної і Східної Європи - є 
спільною ініціативою Центру співробіт ництва з економіками перехідного періоду 
ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) та Програми Phare 
Європейського союзу (ЄС). Мета цієї ініціативи, що фінансується головним 
чином Програмою Phare, - допомога тринадцяти країнам, які знаходяться в 



перехідному періоді розвитку, успішно завершити реформу державного 
управління.  

Організація економічного співробітництва та розвитку є міжурядовою 
організацією, яка поєднує 29 демократій з економікою розвинутого ринку. Через 
посередництво Центру ОЕСР надає рекомендації та допомогу з 
найрізноманітніших економічних проблем країнам Центральної та Східної 
Європи і країнам колишнього Радянського Союзу, в яких здійснюються реформи. 
Програма Phare надає фінансову допомогу своїм партнерам з Центральної та 
Східної Європи до тих пір, поки вони не будуть готовими виконувати 
зобов'язання, передбачені статутом для членів Європейського союзу.  

Програми Phare та SIGMA охоплюють одні й ті ж країни: Албанію, Боснію-
Герцеговину, Болгарію, Естонію, Угорщину, Латвію, Литву, колишню Республіку 
Югославію та Македонію, Польщу, Румунію, Чеську Республіку, Словаччину та 
Словенію.  

Створена в 1992 році, SIGMA підпорядкована Відділу державного управління 
ОЕСР, який надає експертну інформацію та аналітичні матеріали з питань 
державного управління зацікавленим сторонам і сприяє контактам та обміну 
досвідом між відповідальними працівниками сфери державного управління. 
SIGMA надає зацікавленим країнам доступ до свого банку даних про досвідчених 
відповідальних працівників сфери державного управління, до своєї порівняльної 
інформації, до своїх технічних знань, якими володіє Відділ державного 
управління.  

SIGMA покликана:  

р допомогти зацікавленим країнам віднайти власні методи державного 
управління, покращити ефективність адміністрації та сприяти дотриманню 
працівниками державного сектора  
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демократичних цінностей, правових норм та правил професійної етики;  

р сприяти створенню в країнах, на рівні центральних органів управління, структур 
для усунення перешкод на шляху до інтернаціоналізації та проектів інтеграції з 
Європейським союзом;  

р підтримувати ініціативи Європейського союзу та інших донорів, що мають на 
меті допомогти зацікавленим країнам здійснити реформу державного управління, 
а також сприяти координації дій країн-донорів.  

В усіх заходах ця ініціатива насамперед використовується для полегшення 
співробітництва між урядами. Це зокрема передбачає надання матеріально-
технічної допомоги на створення комп'ютерних мереж, що поєднають спеціалістів 
державного управління в Центральній та Східній Європі між собою та з їхніми 
колегами в інших країнах.  

Заходи SIGMA поширюються на п'ять галузей: адміністративна реформа та 
національні стратегії, розроблення концепцій, управління видатками, публічні 
послуги та адміністративний нагляд. Крім цього, Відділ інформації SIGMA 
розповсюджує публікації та електронні документи з питань державного 
управління.  

Авторське право ОЕСР, 1997  

Заявки на тиражування та повний або частковий переклад повинні направлятися 
за адресою: M. le Chef du Service des publications, OCDE, 2, rue Andre-Pascal, 75775 
Paris Cedex 16, France.  

Висловлені в цій публікації думки не є офіційними точками зору ні Комісії, ні 
країн членів ОЕСР, ні країн Центральної та Східної Європи, які беруть участь у 
Програмі .  

Ш щоб перевірити достатність наявних адміністративних структур і людських 
ресурсів та виявити, чи є потреба їх поповнити.  

3. Перевірки стосовно вартості та економічних наслідків здійснюються з метою:  

и передбачити економічну ефективність та інші потенційні можливості;  

и визначити ефективність обраного конкретного напрямку дій, виразивши у 
фінансовій формі вигоди і витрати, пов'язані з ними;  

и з'ясувати фінансові/бюджетні наслідки конкретного напрямку для уряду та 
інших урядових установ;  

и передбачити можливі фінансові наслідки від реалізації даного напрямку для 
приватних підприємств у формі збільшення вартості і виплат адміністративного 
характеру або спричинення, в непрямий спосіб, найменшої фінансової 
нестабільності;  

и встановити, якими можуть бути соціальні витрати для того чи іншого місцевого 
органу влади у формі фінансового тягаря для споживачів або ж у формі 



зменшення чи змін у державних витратах;  

и передбачити можливий вплив на зменшення або збільшення робочих місць;  

и передбачити непрямий економічний ризик або негативні наслідки, які можуть 
бути, наприклад, результатом небажаної реакції на нову політику.  

4. Перевірки ефективності необхідні:  

Ь щоб перевірити, чи обраний напрямок ефективно досягне мети в 
адміністративному плані (тобто потребуватиме мінімум додаткових 
адміністративних працівників) і чи пропорційний він до мети, яку перед собою 
ставить;  

Ь щоб упевнитися, чи напрямок не створить нових наслідків або нових 
диспропорційних ризиків порівняно з вигодами, які передбачаються.  

5. Перевірки можливостей реалізації здійснюються для того, аби:  

Ъ перевірити, чи напрямок не вимагає зайвих або надто складних процедур для 
управлінців чи для громадян, адже це може зашкодити дієвості обраного 
напрямку;  

Ъ переконатися, що напрямок не створює можливостей для корупції або 
злочинних дій;  

Ъ перевірити, чи напрямок повністю враховує сучасний стан у сфері, яку він має 
регламентувати;  

Ъ побачити, чи процедури застосування даного напрямку передбачають 
необхідний мінімум по забезпеченню його ефективності і чи можуть вони 
виконуватися громадянами без зайвих ускладнень, незручностей.  

6. Перевірки щодо можливостей введення в дію здійснюються з метою:  
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ня потрібно переконатися, що вартість урядового втручання буде виправдана 
перевагами, які воно надасть.  

7. Чи розподіл у суспільстві має відкритий характер ?  

Враховуючи те, що урядове втручання впливає на перерозподіл доходів та на 
принцип рівності, відповідальні за регламентування повинні дбати про відкритий 
характер процесу розподілу між різними зацікавлени ми групами коштів 
регламентарного втручання та вигід від нього.  

8. Чи нормативні акти чіткі, логічні, зрозумілі і доступні споживачам?  

Відповідальні за регламентування повинні переконатися, чи буде воно зрозумілим 
для потенційних споживачів, ужити необхідних заходів з метою вдосконалення 
тексту щодо ясності змісту й виразності структури.  

9. Чи всі зацікавлені сторони мають можливість висловити свою позицію?  

Нормативні документи повинні розроблятися у відкритий і гласний спосіб; 
необхідно запровадити процедури, які забезпечать можливість для зацікавлених 
сторін (таких як підприємства і профспілки, інші зацікавлені групи чи рівні 
адміністрації) заявити свою точку зору вчасно і ефективно.  

10. Як забезпечуватиметься дотримання положень нормативних заходів?  

Відповідальні за регламентування повинні здійснити оцінку вмотивованості та 
визначити органи, які будуть впроваджувати нормативний акт і розробити 
ефективну стратегію його застосування, яка сприятиме оптимізації дії даного 
нормативного акта.  

ДОПОВНЕННЯ 5.  

Законодавчі перевірки  

А. Перевірки щодо можливості регламентарного впливу  



1. Загальні регламентарні перевірки здійснюються з тим, щоб:  

р переконатися, чи проблема правильно визначена;  

р отримати підтвердження, що проблему не можна вирішити вжиттям певних 
заходів на підставі чинних законодавчих актів;  

р визначити, чи можна досягти мети, не вдаючись до прийняття нового тексту, 
використовуючи інші засоби, такі як контракт, переговори і угоди, або 
використовуючи неюридичні засоби;  

р перевірити, чи законодавча пропозиція відповідає Конституції і не спричинить 
критичних конфліктних ситуацій у зв'язку з іншими законами чи структурами 
юридичної системи.  

2. Перевірки адміністративного порядку здійснюються:  

Ш щоб визначити рівень адміністрації або орган, через який нове розпорядження 
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принципи застосовуються в країнах ОЕСР для підвищення дієвості й 
ефективності нормативних актів, для забезпечення нормативним актам кращого 
юридичного і фактичного підгрунтя; вони покликані допомагати чітко 
окреслювати напрямки можливих дій, допомагати відповідальним регламентарної 
сфери приймати найкращі рішення, запроваджуючи практику чітких і 
передбачливих рішень, виявляючи застарілі або неефективні нормативні акти, 
сприяючи більшій гласності урядової діяльності в галузі регламентації. Даний 
перелік критеріїв не може використовуватися сам по собі, він повинен 
інтегруватися в більш широку систему регламентування, яка, зокрема, включає 
збір і аналіз інформації, консультації та систематич ну оцінку існуючих 
нормативних актів.  

1. Чи правильно визначена проблема?  

Слід точно формулювати проблему, яку потрібно буде вирішувати, чітко 
вказуючи на її характер, розмах, причини її виникнення (аналізувати також 
фактори, які спонукають зацікавлені сторони).  

2. Втручання органів влади є виправданим?  

Втручання держави повинно базуватися на елементах, які свідчать, що воно 
виправдане з огляду на характер проблеми, вартість і можливі позитивні наслідки 
втручання (на основі реальної оцінки дієвості органів влади) та інших механізмів, 
які допоможуть активно взятися за проблему.  

3. Чи регламентування є найкращою формою втручання уряду?  

Відповідальні за регламентування повинні ще на ранній стадії провести 
реалістичне порівняння різних засобів регламентарного і нерегламен тарного 
впливу, вивчаючи такі важливі питання, як вартість, вигоди, вплив на розподіл 
доходів та адміністративні потреби.  

4. На яку юридичну базу спирається регламентування?  

Регламентаційні процеси мають бути так структуровані, щоб забезпечувати 
відповідність принципам законності усіх рішень в регламенто ваній сфері, а це 
означає, що треба пильно стежити за тим, щоб усі нормативні акти мали, так би 
мовити, право на існування, надане їм документа ми вищого рівня, щоб вони не 
суперечили обов'язкам, що випливають з укладених угод, та дотримувалися таких 
юридичних принципів, як юридична безпека, пропорційність, встановлені 
формальності.  

5. Який рівень (рівні) адміністрації найбільше підходить для залучення?  



Відповідальні за регламентацію повинні вибирати той рівень адміністративних 
органів, який найбільше підходить для реалізації проекту, а якщо їх виявиться 
кілька, слід запровадити ефективну систему координації між цими рівнями.  

6. Чи вирішення проблеми регламентарним шляхом виправдає кошти, витрачені 
на це?  

Відповідальним за регламентацію необхідно провести по кожному 
запропонованому нормативному актові аналіз загальної вартості та позитивних 
результатів, на які можна розраховувати, а також накреслених напрямків дій, і в 
чіткій формі інформувати про результати цього попереднього аналізу тих, від 
кого залежить прийняття рішення. Перед прийняттям рішен  
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Литва  

Закон Литовської Республіки про офіційне повідомлення і набрання чинності 
законами та іншими актами (прийнятий 6 квітня 1995 р.).  

Закон Литовської Республіки про реєстр законів та інших актів (прийнятий 2 
травня 1995 р.).  

Закон Литовської Республіки про процедуру підготовки законів та інших актів 
(прийнятий 2 травня 1995 р.).  

Регламент уряду Литовської Республіки (прийнятий 11 серпня 1994 р.). 
Положення, які стосуються законодавства.  

Статут Сейму Литовської Республіки, 17 лютого 1994 р., № 399 (стосовно 
законодавчої процедури, глави 10, 15, 18-29).  

Словаччина  

Конституція Словацької Республіки.  

Закон про процедурні правила Національної Ради, від 24 жовтня 1996 р.  

Законодавчі правила щодо підготовки законів, Резолюція № 519 Національної 
Ради від 18 грудня 1996 р.  

Словенія  

Конституція Словенської Республіки.  

Закон про уряд Словенської Республіки, № 4/93, у своїй версії від 17 січня 1993 р, 
статті 1-4, 26.  

Закон про Конституційний суд, № 15/94, статті 1,6, 21.  

Закон про адміністрацію, № 67/94 (змінений), статті 1-14, 99, 100, 106.  

Закон про організацію міністерств та їх повноваження, №71/94, статті 1, 2, 29.  

Регламент Національної Асамблеї Словенської Республіки, № 40/93 (змінений), 
статті 166-212.  

Регламент уряду Словенської Республіки, № 13/93, від 25 лютого 1993.  

ДОПОВНЕННЯ 4  

Перелік критеріїв ОЕСР для прийняття рішення  

щодо видання нормативних актів  

Рекомендація Ради ОЕСР, прийнята 9 березня 1995 р.  



Керуючись принципами актуальності прийняття рішень щодо видання 
нормативного акта, було складено 10 запитань, поданих нижче. Ці  

ПЕРЕДМОВА  

Нормативна база є основним елементом для вдалого управління державними 
справами, оскільки вона визначає "правила гри", які використовуються у 
приватному та в державному секторах. Якість законодавства може справляти 
великий вплив на економічний розвиток та на добробут громадян.  

Країни Центральної та Східної Європи доклали багато зусиль для створення 
інституційної і нормативної бази, необхідної для ринкової економіки та 
плюралістичної демократії. При цьому вони були змушені вирішувати цілу низку 
проблем, значна частина яких постала через відсутність інформації. Саме тому 
деякі з них звернулися до SIGMA та інших донорів за методологічною 
допомогою.  

У відповідь на такі звернення та з метою допомогти країнам удосконалити 
методологію і технологію підготовки законів SIGMA в 1996 році започаткувала 
проект, спрямований на узагальнення досвіду окремих країн, а саме : Албанії, 
Болгарії, Естонії, Литви, Словаччини та Словенії. Цей проект, що має назву 
"Підготовка законів та управління нормотворчістю", зумовив появу серії 
національних звітів, виконаних експертами зацікавлених країн, про методи та 
техніку підготовки законів, а також появу детального порівняльного звіту, 
укладеного доктором Кейтом Патчеттом з Кардіффського університету 
(Великобританія). Цей звіт висвітлив фундаментальні аспекти, які необхідно 
враховувати при виробленні та перегляді норм і правил, що стосуються 
підготовки законів.  

У цьому документі містяться також п'ять додатків: список національних звітів та 
їхніх авторів, глосарій, представлені країнами документи про процедуру 
підготовки законів, список базових критеріїв ОЕСР для прийняття нормативного 
рішення та перелік перевірок, які здійснюються в процесі підготовки законів.  

Цей документ SIGMA має на меті дати краще порівняльне бачення даних питань 
не лише в країнах Центральної та Східної Європи, але й серед донорів. 
Інформація, яка міститься в національних звітах, датована травнем 1997 року. 
Інформацію про найновіші дані та про послуги ради SIGMA в цій сфері, ви 
можете отримати від Анке Фрейберт за вказаною нижче адресою.  

"Підготовка законів та управління нормотворчістю в країнах Центральної та 
Східної Європи" існує також в англійському варіанті під заголовком "Law Drafting 
and Regulatory Management in Central and Eastern Europe". Якщо ваша організація 
хоче перекласти  
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цю публікацію на іншу мову - з чим ми можемо себе лише привітати - будьте 
ласкаві нас про це повідомити.  

Ми хочемо також повідомити вас про існування Документа SIGMA № 15, який 
стосується спорідненої теми. Назва цього документа "Список основних критеріїв 
для підготовки законів і управління нормотворчістю в країнах Центральної та 
Східної Європи". Він був опублікований англійською мовою під назвою "Checklist 
on Law Drafting and Regulatory Management in Central and Eastern Europe". Цей 
список базових критеріїв стосується цілої низки питань, що пов'язані з розробкою 
концепцій, організаційною структурою, персоналом, самими етапами підготовки 
текстів та з оцінкою ролі законодавства. Мова йде про практичне методологічне 
знаряддя.  

Документи SIGMA доступні в мережі Internet SIGMA: http:// www. 
oecd.org/puma/sigmaweb.  

Відповідальний  

за опублікування цього звіту  

генеральний Секретар ОЕСР.  

SIGMA-OCDE  

2, rue Andre Pascal, 75775 Paris cedex 16, France  

Тел. ( 33-1 ) 45.24.79.00 або 45.24.13.94;  

факс (33-1) 45.24.13.00  

Електронна пошта: sigma.contact @ oecd.org  

http ://www.oecd.org/puma/sigmaweb  

ДОПОВНЕННЯ 3.  

Національні документи з підготовки  

законів та нормативних актів  

Албанія  

Конституційні закони Албанської Республіки: Закон № 7491 від 29 квітня 1991 р. 
про основні конституційні положення (у його варіанті від місяця грудня 1993 р.).  

Регламент Ради Міністрів: Рішення № 81 від 6 лютого 1995 р., у зв'язку з законом 
№ 7491 від 29 квітня 1991 р. "про основні конституційні положення".  

Регламент Народної асамблеї: Рішення № 206 від 2 липня 1991 р., у зв'язку з 
законом № 7491 від 29 квітня 1991 р. "про основні конституційні положення".  

Болгарія  

Закон про Офіційний вісник, опублікований 6 жовтня 1995 р. в Офіційному 



віснику № 89.  

Декрет № 66 від 22 березня 1995 р. про створення механізму координації і 
чинності зобов'язань Республіки Болгарії в рамках Європейської угоди про зв'язки 
між Болгарською республікою та країнами Європейських співтовариств, 
опублікований 30 березня 1995 р. в Офіційному віснику, № 29.  

Декрет № 166 від 12 липня 1996 р. про регламентування й організацію діяльності 
Ради Міністрів та її адміністрації, опублікова ний 19 липня 1996 р. в Офіційному 
віснику, № 61.  

Закон про нормативні акти, опублікований 3 квітня 1973 р. в Офіційному віснику, 
№ 27.  

Декрет № 883 щодо застосування закону про нормативні документи, 
опублікований 21 травня 1974 р. в Офіційному віснику, № 39.  

Декрет № 1496 про участь Народної Республіки Болгарії в угодах, опублікований 
12 лютого 1975 р., Офіційний вісник.  

Декрет № 20 про створення Законодавчої Ради при Міністерстві юстиції, 
опублікований в 1992 р. в Офіційному віснику, № 12.  

Естонія  

Конституція Естонської Республіки, Глава УІІ, Законодавство.  

Закон про уряд Республіки, Розділ 6, Положення про уряд Республіки, статті 
41(6), 42, 50, 51.  

Закон про процедури Riigikotu, від 15 листопада 1994 р. (у своєму варіанті від 18 
травня 1996 р.).  

Проект закону про підготовку законодавчих текстів.  
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Кодифікація : процес, який полягає у розробленні повного, логічно і чітко 
структурованого збірника законів чи норм у конкретній сфері.  

Розроблення законодавчого акта: процес перетворення нової політики в 
законодавчо визначені юридичні правила, у відповідній юридичній формі та 
стилі, що передує прийняттю законодавчого чи нормативного акта.  

Оцінка ex ante: процес, який полягає в якісному аналізі того чи іншого елементу 
проекту законодавчого тексту до того, як буде винесене остаточне рішення щодо 
його прийняття.  

Управління нормотворчістю : системне управління процесами підготовки, 
укладання та прийняття нових законодавчих актів.  

Законодавство: писані правові норми, прийняті Парламентом, урядом або іншим 



органом, наділеним (як правило, Конституцією) повноваженнями видавати 
нормативні документи.  

Вторинні нормативно-правові акти (вторинне законодавство): нормативні акти 
(наприклад, декрети, директиви, регламенти, правила, постанови), які 
приймаються урядом або будь-яким іншим органом виконавчої влади, 
уповноваженим видавати такі документи для забезпечення дії актів первинного 
законодавства.  

Змінне (модифікаційне) законодавство : закон, який модифікує дію чинного 
законодавства внесенням змін до окремих положень, доповненням або заміною 
існуючих положень новими.  

Первинні законодавчі акти (первинне законодавство): акти, прийняті 
Парламентом (тобто органом, головна функція якого в державі є розроблення 
закону).  

Законопроект : проект первинного законодавства, який буде розглядатися 
Парламентом.  

Уніфікація законодавства : процес, який полягає в узгодженні змісту чинного 
законодавства з правовими вимогами ЄС.  

Укладач проектів законів, нормативних актів: особа (службовець або консультант 
за контрактом), на якого покладена розробка нового законодавчого тексту.  

Нормативний акт: будь-який документ з-проміж юридичних документів, що 
можуть прийматися Парламентом, урядом або іншим органом державної 
адміністрації, мета якого - вплинути на поведінку (тобто нормативні документи 
первинного та вторинного законодавства, а також документи, що не мають 
нормативного характеру, - циркуляри, роз'яснення, директиви, інструкції).  

Спеціаліст з розроблення концепції майбутнього закону: особа (державний 
службовець або консультант за контрактом), на яку покладено розроблення 
концепції, яка конкретизується в майбутньому законодавчому або нормативному 
документі.  

Перевірка: процес, який полягає в ретельному вивченні пропозиції урядової дії чи 
проекту закону, з метою перевірки їх відповідності встановленим нормам та 
завданням, на розв'язання яких вони спрямовані.  

РЕЗЮМЕ  

Ця публікація SIGMA складається із загального звіту, шести національних звітів 
та кількох додатків і доповнень, які зокрема містять застосовувані на практиці 
норми і правила та список базових критеріїв ОЕСР для прийняття нормативного 
рішення.  

Загальний звіт про підготовку законів та управління нормотворчістю задуманий 
як посібник для працівників, що відповідають за розроблення наукової концепції 
та для укладачів законів. Він визначає головні дії, які слід здійснювати, аби 



удосконалити процес підготовки законів, що передбачає дотримання відповідної 
структури, детальну розробку концепції законів, чітке застосовування норм 
складання законів, частіше використання консультацій і спрощення доступу до 
законодавчих документів. Цей звіт пояснює також як застосовувати процедури та 
норми до законодавчих актів Парламент ської ініціативи та до вторинного 
законодавства, постійно тримаючи в полі зору питання підготовки укладачів 
законів.  

Національні звіти детально характеризують норми, правила та практику, які 
існують у сфері підготовки законів в Албанії, Болгарії, Естонії, Литві, Словаччині 
і Словенії.  

Програми нормативної реформи являють собою, в будь-якій демократії, 
здійснення яких пов'язане з численними складностями. Мова йде про подолання 
все ще відчутної для країн Центральної та Східної Європи перешкоди. Ці країни 
повинні створити нормативну базу, яка відповідала б новим економічним і 
політичним умовам, що суттєво відрізняються від тих умов, які ще кілька років 
тому переважали в цих країнах. Вони повинні, зокрема, пристосувати свою 
нормативну практику до практики Європейського союзу, що вимагає створення 
нових інститутів та застосування нових засобів контролю і нагляду.  

В більшості країн Центральної та Східної Європи підготовка законів покладається 
головним чином на одного службовця або ж на робочу групу (яка складається, як 
правило, зі службовців, зокрема працівників, що мають юридичну кваліфікацію) 
уповноваженого міністерства. Іноді ця функція може бути покладена на юристів, 
які не працюють в державній службі. Але в обох випадках спостерігається 
тенденція, коли підготовка проекту закону розпочинається без достатнього 
попереднього урахування концептуальних аспектів, які законопроект повинен 
відобразити. Це може призвести, наприк  
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лад, до підготовки проекту закону, що відображатиме точку зору юриста-
спеціаліста (який не належить до державної служби). Ця точка зору був 
результатом його власних знань та досвіду, а не результатом поглибленого 
вивчення існуючої проблеми і можливих шляхів її розв'язання з урахуванням 
місцевих вимог та умов.  

Країни-члени ОЕСР застосовували більш-менш розроблені механізми оцінки ролі 
нормативних актів та контролю якості законодавчих текстів. Ці різноманітні 
перевірки можуть бути згруповані в дві великі категорії: перевірки, які повинні 
здійснюватися неодноразово в процесі аналізу концептуальних напрямків, 
розробки напрямку, визнаного кращим, та підготовки тексту юридичного 
документа; перевірки з метою гарантування юридичної та технічної якості 
юридичного документа , який забезпечує цей вибір. Ці перевірки детально 
представлені в доповненні 5.  

Перевірки з позиції впроваджуваної концепції:  

загальні нормативні перевірки; перевірки, які стосуються адміністративних вимог; 
перевірки, що стосуються ролі нормативно го документа, наприклад, бюджетних, 
економічних та соціальних витрат, наслідків для навколишнього середовища; 
перевірки в плані ефективності; перевірки можливості використання; перевірки 
впровадження.  

Перевірки в процесі підготовки законопроектів:  

перевірки щодо відповідності проекту конституції та іншим законам; перевірки 
уніфікації з правом ЄС; перевірки щодо відповідності міжнародним договорам; 
перевірки впровадження; перевірки стосовно нормативних повноважень; 
перевірки юридичної форми, чіткості та зрозумілості.  

Сьогодні велику увагу приділяють питанням якості та ролі законодавства. Країни-
члени ОЕСР доклали спільних зусиль для вдосконалення якості їхнього 
законодавства. Чіткі норми (перераховані в звіті) були інвентаризовані для всієї 
нормативної системи та для різноманітних документів. Ці норми, як і список 
базових критеріїв ОЕСР (див. доповнення 4) дійсні для розроблення і підготовки 
законів у країнах Центральної та Східної Європи.  

ДОПОВНЕННЯ 1.  

Національні звіти та їх автори  

Албанія  

Підготовка законів і управління нормотворчістю , Рустан Петрела, Начальник 
управління державної адміністрації, Бюро Прем'єр-міністра, Албанська 
Республіка.  

Болгарія  

Підготовка законів і дія нормативних документів у Болгарії , Шадар Попов, 
ExLege Consultants, Софія, Болгарія.  



Естонія  

Підготовка законів та дія нормативних актів в Естонії, Райго Солг, 
Відповідальний за роботу Відділу методики підготовки юридичних документів, 
Міністерство юстиції, Естонія.  

Литва  

Підготовка законів та дія нормативних актів у Литві, Віта Невераускайте, 
Асистент, Юридичний інститут, Міністерство юстиції, Литва.  

Словаччина  

Підготовка законів і дія нормативних актів у Словаччині, Петер Кукліс, радник, 
Юридичне управління, Бюро Національ ної ради Словаччини.  

Словенія  

Підготовка законів і дія нормативних актів у Словенії , Міро Прек, Заступник 
Державного Секретаря, Служба законодав ства, Уряд Республіки Словенія.  

ДОПОВНЕННЯ 2.  

Глосарій  

Аналіз передбачуваної ролі і можливих наслідків дії правових актів: процес 
перевірки з різних точок зору, зокрема з економічної та фінансової, можливих 
наслідків їх дії на рівні концепції або ж підготовленого проекту закону чи іншого 
нормативного акта.  

Нормативна база: комплекс положень і норм (встановлених законодавчим або 
іншим нормативним актом), якими регулюється процес підготовки законодавчих 
документів, тобто: обов'язкові процедури, їх проходження та вимоги до форми і 
стилю, за якими вони повинні розроблятися.  

10 
291  

Ш співпрацювати з Парламентом у рамках законодавчого процесу з прийняття 
законів, щоб уникнути затримок і непорозумінь ;  

Ш тісно співпрацювати з програмою підтримки Phare, ділячись, зокрема, своїми 
знаннями в галузі управління проектами і допомагаючи в управлінні та уніфікації 
законодавств; формувати службовців для виконання надзвичайно складних 
завдань, які постануть у процесі уніфікації законодавств і вимагатимуть широкої 
спеціальної компетентності в різних галузях європейського права та навичок в 
управлінні цим процесом;  

Ш визначати пріоритети щодо уніфікації законодавств залежно від стратегії уряду 
й готувати разом з міністерствами всі етапи, які повинні передувати цій 
юридичній уніфікації;  

Ш розробляти у співпраці з новими міністерствами стратегічні плани, робочі 



програми і бюджет;  

Ш надавати поради новим функціональним міністерствам у справі створення або 
поліпшення роботи їхніх структур для підготовки і редагування законодавчих 
проектів; організовувати для керівного персоналу семінари з обговорення 
конкретних проектів юридичної уніфікації;  

Ш заснувати реєстр проектів текстів, ініціатором яких є функціональні 
міністерства, для допомоги в дотриманні всіх вимог і вносити в цей реєстр усі 
важливі етапи, які проходять ці проекти аж до набрання чинності;  

Ш формулювати рекомендації для раціоналізації процесу підготовки законів та 
нормативних актів і запровадити систему, яка дозволила б передбачати 
адміністративні і бюджетні наслідки введення нових законодавчих положень, 
приділяючи особливу увагу ефективності контролю відповідності проектів 
законів праву ЄС;  

Ш здійснювати управління проектами та спільними контрактами, стежити за 
розвитком Програми Phare, допомагати в реалізації Програми Phare та стежити за 
бюджетами проектів;  

Ш аналізувати поступ уперед, вивчати питання і проблеми, які постають, 
розробляти і рекомендувати способи їх вирішення;  

Ш готувати для уряду звіт про прогрес, питання і проблеми, пов'язані з 
проектами;  

Ш організовувати навчальні поїздки до Європейської комісії та до Держав-членів;  

Ш погоджувати свою діяльність із Службою TAIEX даної Комісії, і створити 
основу для поєднання зусиль в рамках інших форм технічної допомоги, зокрема, з 
групою експертів з TAIEX;  

Ш координувати допомогу, що надходить з інших джерел двосторонніх та 
багатосторонніх зв'язків.  

Здійснення цих завдань вимагає співробітництва із структурами з впровадження 
програм усіх міністерств, а також значної підтримки уряду.  

ЗВІТ ПРО ПІДГОТОВКУ  

ЗАКОНІВ ТА УПРАВЛІННЯ НОРМОТВОРЧІСТЮ 1  

1. Вступ  

Сама природа правової системи зазнає глибинних змін у багатьох країнах. Це 
відбувається, до речі, завдяки зміні ставлення до ролі Держави в економіках, 
заснованих на принципі вільної конкуренції, а також зростанню, особливо в 
Європі, важливості та впливу права Європейського союзу. Сьогодні дедалі більше 
займаються питаннями якості та ролі законодавчого документа. Його підготовка і 
прийняття є предметом прискіпливого аналізу. Дедалі більше усвідомлюють, що 
зміст і методи розроблення законів повинні краще відповідати контексту, в якому 



пишуться ці закони. Ось чому в переважаючім числі країн були прийняті або 
рекомендовані більш досконалі та більш системні методи розроблення законів.  

1.1. Цілі якісного законодавства  

Спільні зусилля були використані в країнах-членах ОЕСР для вдосконалення 
якості законодавчих документів. Були визначені чіткі норми, які можуть бути 
рекомендовані як для всієї нормативної системи, так і для різних документів 2. Ці 
норми можуть бути викладені таким чином:  

____________  
1 Див.: словник, Доповнення 2.  
2 Див.: Покращити якість законів та нормативних документів: економічна, 
законодавча та управлінська техніки, OCDE/GD ( 94 ) 59, SIGMA, 1994.  
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Норми ОЕСР для підготовки якісного законодавства  

Системні норми:  

• взаємопогодженість, відповідність та рівновага між концепціями, що 
аналізуються;  

• стабільність і прогнозування нормативних вимог;  

• легкість управління та контролю, чутливість до політичної орієнтації;  

• прозорість та сприйнятливість на рівні політиків та на рівні населення;  

• логічне, неупереджене та забезпечене юридичними гарантіями впровадження в 
дію;  

• можливість пристосування до нового контексту.  

Норми для нормативних документів :  

• норми для користувача : ясність, простота та доступність для громадян;  

• концептуальні норми: пристосовуваність та взаємозв'язок з іншими 
нормативними актами та міжнародними нормами;  

• юридичні норми: структура, логіка, чітке редагуван ня та термінологія, 
можливість дії, що позбавлені будь-якої двозначності;  

• норми ефективності : пристосовуваність до чітко окреслених проблем та до 
реалістичних ситуацій;  

• економічні та аналітичні норми: співвідношення "вартість-переваги" та 
співвідношення "вартість -ефективність"; передбачуваний вплив на підприємства , 
конкурентнздатність та обміни;  

• норми впровадження в дію: здійсненність та легкість виконання, сприйняття 
населенням та наявність необхідних засобів.  

Управління європейського та порівняльного права, створене в січні 1997 р. в 
рамках Служби законодавства :  

Ё Здійснює порівняльний аналіз права інших країн та міжнародної інтеграції.  

Ё Вивчає і стежить за питаннями, що пов'язані із запровадженням юридичної 
системи, зіставляє з правом інших країн та Європейського союзу; формулює свої 
висновки і поради щодо цих питань і подає їх урядові, робочим органам та в 
урядові бюро, а також міністерствам.  

Ё Виконує професійні завдання, пов'язані з уніфікацією національно го права і 
європейської юридичної системи.  

Ё Слідкує за роботою Ради Європи, Європейського союзу і співпрацює з ними.  

Ё Організовує місії за кордоном.  



Сьогоднішня ситуація:  

Служба законодавства відповідальна, у взаємодії з іншими міністерствами, за 
управління процесом уніфікації словенського законодавства.  

У 1994 р. уряд створив комісію у справах юридичної уніфікації, роботою якої 
керує Служба законодавства. Ця комісія об'єднує керівників юридичних 
управлінь усіх міністерств і являє собою координаційний орган, відповідальний за 
сприяння розробленню та впровадженню законодавчих документів, які будуть 
забезпечувати уніфікацію словенського законодавства.  

Уряд створив також, у межах Служби законодавства, Секретаріат з питань 
юридичної уніфікації; він допомагає комісії в її роботі та відіграє (зі словенської 
сторони) роль координатора проектів уніфікації законодавчих систем програми 
Phare.  

Діяльність у майбутньому урядової служби законодавства (Управління 
європейського і порівняльного права):  

Створення Управління європейського і порівняльного права дозволило зібрати 
багатодисциплінарну групу в таких галузях:  

р досвід роботи уряду і державної адміністрації;  

р мовна компетентність;  

р вивчення питань європейської інтеграції;  

р відання базою даних та реєстром юридичних актів, ведення його;  

р компетентність і досвід у ділянці управління проектами;  

р колективна робота.  

Управління європейського та порівняльного права Служби законодавства виконує 
погоджені і професійні завдання, а саме:  

Ш зміцнювати роль Служби законодавства в управлінні процесом уніфікації;  

Ш спрямовувати діяльність робочого органу, до складу якого входять керівники 
юридичних управлінь усіх міністерств і перед якими стоїть чітке завдання - 
сприяти уніфікації законодавчих систем, спираючись на надійну підтримку уряду 
і на основі принципів управління проектами;  

Ш співпрацювати з усіма міністерствами, зокрема з обміну інформацією та 
координації роботи усіх, кого стосується однакова законодавча галузь;  
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Критерії перевірки відповідності праву Європейського союзу. Який владний орган 
приймає рішення з цих питань, і можливі конкретні приклади вибраних критеріїв.  

Див. вище.  

Чи існує спеціальний орган, відповідальний за застосування критеріїв/ за визнання 
відповідності до моменту, коли проект ще не поданий урядові або Парламенту? 
Хто приймає остаточне рішення у випадку конфлікту між проектом тексту та 
відповідними принципами європейського права?  

Служба законодавства.  

Статут і місцезнаходження цього органу (міністерське управління, незалежний 
орган, владний орган, прикріплений до міністерства, та інші).  

Служба законодавства - це незалежна професійна урядова служба, яку очолює 
директор, призначений урядом (на пропозицію Прем'єр-міністра) і підзвітний 
Прем'єр-міністрові та уряду. Служба організувала свою роботу у формі 
організаційних структур, якими керують заступники державних секретарів. 
Управління європейського та порівняльного права, створене в січні 1997 р., є 
однією з його структур. Служба:  

• розглядає питання, пов'язані із запровадженням юридичної системи та 
дотриманням конституційності й законності.  

• Розглядає питання, пов'язані з уніфікацією юридичної системи з правом ЄС.  

• Здійснює порівняльні аналізи права інших країн та міжнародної інтеграції.  

• Розробляє правила юридичного приймання для підготовки законопроектів та 
інших юридичних актів, які уряд подає Парламентові, а також для підготовки 
урядових та міністерських юридичних актів.  

• Розглядає та обговорює всі законопроекти, подані Парламентові урядом, а також 
усі акти, подані уряду Парламентом, і дає свій висновок щодо всіх проектів 
юридичних актів уряду та міністерств з усіх питань - від дотримання Конституції 
та права ЄС до правил юридичного приймання.  

• Готує всі законопроекти та інші акти, які подаються Парламентові урядом, та 
пропозиції юридичних актів, які не входять до компетенції міністрів чи інших 
спеціальних урядових служб, у відповідності з резолюціями уряду.  

• Виконує професійні завдання, пов'язані з наглядом за конституційніс тю та 
законністю нормативних актів, прийнятих міністрами.  

• Публікує, згідно з законом, Офіційний вісник Республіки Словенії та збірник 
чинних юридичних актів.  

• Виносить рішення про необхідність публікації тих чи інших нормативних актів 
уряду та міністерств у Офіційному віснику Республіки Словенії.  

При виконанні цих завдань Служба законодавства співпрацює з юридичними 



управліннями всіх міністерств та іншими урядовими службами, з юридичним 
управлінням Парламенту, з іншими національними, закордонними та 
міжнародними установами.  

Ці норми дійсні також для правових систем країн Центральної та Східної Європи 
(країни ЦСЄ) і лягли в основу анкети, на базі якої були складені національні звіти. 
Ці звіти ясно показують, що країни ЦСЄ мають намір прийняти цей тип норм і з 
цією метою деякі з них вживають чи передбачають вжити рішучих заходів для їх 
впровадження. Однак численні приховані перешкоди стримують цей процес.  

2. Обов'язкові правила  

2.1. Стадії розроблення наукової концепції та підготовки законів  

Взагалі найкращий спосіб підготовки законодавчого тексту полягає в роботі над 
ним на двох стадіях: розроблення наукової концепції та формулювання тексту 
("підготовка законів") на основі обраної концепції.  

Для початкової стадії необхідні певні ключові рішення, зокрема з таких питаннь:  

• Якою є сама природа проблеми і які цілі слід поставити перед собою для її 
вирішення?  

• Які шляхи забезпечать досягнення бажаного результату, і який напрямок 
визнаний найкращим?  

• Потрібно реалізовувати цей напрямок за допомогою закону чи іншими 
засобами?  

• Які саме посадові особи чи органи повинні бути відповідальними за реалізацію 
закону?  

• Яким має бути обраний в законі підхід та якими є основні правові й 
адміністративні механізми, необхідні для конкретизації цього підходу?  

Ці рішення є обов'язковими для того, щоб закласти основу ефективної роботи над 
текстом закону. Саме на посадових осіб, відповідальних за розроблення концепції 
(це, головним чином, службовці високого рангу уповноваженого міністерства), і 
покладається підготовка відповідей на ці запитання, оскільки вони здатні 
привнести експертизу, зокрема правову, у сферу, про яку йдеться, або ж спертися 
на таку експертизу у своїй роботі. На міністра і, в кінце  
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вому рахунку, на Раду міністрів покладається визначення політичних цілей та 
прийняття остаточного рішення щодо ухвалення чи відхилення пропозицій, які 
подаються посадовими особами, відповідальними за розроблення концепції. 
Система на місцях повинна діяти таким чином, щоб до такого політичного 
ухвалення зверталися щоразу, коли мають справу з важливим рішенням.  

На стадії підготовки законів ці ключові рішення повинні бути сформульовані в 



тексті закону. Спеціалізована правова компетенція є необхідною для того, щоб 
перенести політичні та адміністративні вимоги в нормативні акти, здійсненні, 
дійові та зрозумілі, використовуючи відповідні правові поняття та термінологію і 
дотримуючись домовленостей з редагування щодо плану структури, форми та 
стилю законів. Це завдання покладається на укладачів законів, які є, головним 
чином, службовцями з юридичною освітою.  

В англосаксонській традиції підготовка законів відокремлена від розроблення 
наукової концепції закону, що стосується здебільшого проектів законів, які готує 
уряд. Детальні інструкції посадових осіб відповідного міністерства, 
відповідальних за розроблення концепції, використовуються корпусом урядових 
юристів, на яких покладено підготовку тексту закону. Текст закону готується 
цими спеціальними укладачами, але в процесі узгодження посадові особи, 
відповідальні за розроблення концепції, продовжують допомагати у вирішенні 
основних питань, роблячі чіткі зауваження щодо обраної концепції та з 
юридичних питань.  

В континентальній Європі підготовкою законів займаються, як правило, 
адміністратори уповноважених міністерств, які досить часто відповідають за 
розроблення концепції в галузі, що аналізується. За погодженням з іншими 
зацікавленими міністерствами функції розроблення концепції закону та функції 
підготовки проекту виконує головним чином один і той самий адміністратор чи 
одна й та сама команда адміністраторів. Такий елемент як юридична кваліфікація 
більшості адміністраторів полегшує виконання цієї роботи. Деякі з них опанували 
проведення спеціальної експертизи підготовки законів через власний досвід та 
через освіту. Звернення до досвідчено го укладача вигідне тим, що на етапі 
підготовки законів він часто здатний помітити тонкощі, які випливають з наукової 
концепції, що дозволяє отримати в нормативному формулюванні тексту закону 
більшу гарантію та більшу можливість його реалізації.  

Переважно в країнах ЦСЄ підготовка законів, покладена на адміністратора чи 
робочу групу ( членами якої здебільшого є адмін 
ДОДАТОК 3.  

Перелік декретів Словенії  

1. Декрет про створення і повноваження Урядової служби законодавства 
(Офіційний вісник Республіки Словенії, № 34/96), чинний від 30 червня 1996 р.  

2. Декрет про створення і повноваження комісій та робочих груп Державної 
Асамблеї (Офіційний вісник Республіки Словенії, № 5/97, 261), чинний від 16 
січня 1997 р.  

3. Декрет про склад і вибори членів Комісії Державної Асамблеї у європейських 
справах (Офіційний вісник Республіки Словенії, № 5/97, 270), чинний від 16 січня 
1997 р.  

ДОДАТОК 4.  

Звіт Словенії; додаткова інформація  



Спеціальні задумані або передбачені методи для перевірки відповідності 
принципам європейського законодавства і методи, які використовуються під час 
перевірки проектів .  

Методика (етапи перевірки) така:  

1. Пошук у рамках Спільнот існуючого юридичного аналогу в галузі, яку повинен 
буде регламентувати національний текст; джерела первинного права (установчі 
угоди, конвенції між державами-членами, зовнішні угоди) та джерела вторинного 
права (обов'язкові і необов'язкові акти, акти, які не являють собою угод або 
домовленостей, юриспруденція).  

2. Вивчення законодавчих документів європейських держав у даній ділянці 
(переклади, перевірки, робочі групи) та розроблення головних напрямків першого 
проекту національного тексту; на цій стадії проводиться також аналіз 
законодавчих документів по конкретній галузі трьох-чотирьох держав-членів.  

3. Складання переліку діючих або передбачених зобов'язань Словенії стосовно 
Спільнот; складання графіка виключення можливих рішень у разі, якщо вони 
виявлять свою несумісність з теперішніми зобов'язаннями. Словенія, однак, на 
сьогодні має небагато "повних" зобов'язань, тому що Європейська угода ще не 
ратифікована жодною з двох сторін. Але підхід полягає в тому, щоб діяти вже на 
даній стадії, згідно з принципом pacta sunt servanda.  

4. Інтеграція в законопроект вимог до змісту та хронологічних вимог.  

Після цього законопроект проходить усю необхідну обробку, як і будь-який 
інший проект законодавчого тексту.  

Закордонна допомога, яка використовується з цією метою.  

Часткова допомога, за посередництвом Програми Phare.  
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ДОДАТОК 1.  

Перелік законів Словенії  

(на 17 лютого 1997 р.)  

1. Конституція Словенської Республіки (Офіційний вісник Республіки Словенії, 
№ 33/91-1,1409), чинна від 23 грудня 1991 р.  

2. Закон про Конституційний суд (Офіційний вісник Республіки Словенії, № 
15/94, 562), чинний від 2 квітня 1994 р.  

3. Закон про Державну Раду (Офіційний вісник Республіки Словенії, № 44/92, 
2069), чинний від 27 жовтня 1992 р.  

4. Закон про вибори до Державної Асамблеї (Офіційний вісник Республіки 
Словенії, № 44/92, 2068, 13/93, 66/03, 60/95 і 14/96 - рішення Конституційного 



суду), чинний від 27 жовтня 1992 р.  

5. Закон про уряд Республіки Словенії (Офіційний вісник Республіки Словенії, № 
4/93, 124, 71/94, і 23/96), чинний від 17 січня 1993 р.  

6. Закон про організацію і повноваження міністерств (Офіційний вісник 
Республіки Словенії, № 71/94, 2546), чинний від 3 грудня 1994 р.  

7. Закон про адміністрацію (Офіційний вісник Республіки Словенії, № 67/94, 
2393, 20/95 і 29/95), чинний від 11 листопада 1994 р.  

8. Закон про Офіційний вісник (Офіційний вісник Республіки Словенії, № 57/96), 
чинний від 3 листопада 1996 р.  

ДОДАТОК 2.  

Перелік внутрішніх регламентів Словенії  

1. Регламент Державної Ради (Офіційний вісник Республіки Словенії, № 44/93-І, 
1747), чинний від 13 серпня 1993 р.  

2. Регламент Парламенту (Офіційний вісник Республіки Словенії, № 40/93,1659, 
80/94, 1/95 і 1/96), чинний від 18 липня 1993 р.  

3. Регламент уряду Словенської Республіки (Офіційний вісник Республіки 
Словенії, № 13/93,599), чинний від 13 березня 1993 р.  

істратори, а деякі з них мають юридичну освіту) уповноваженого міністерства. 
Іноді юристи, що не працюють в державній службі, можуть бути уповноважені 
виконувати цю функцію. Але в обох випадках спостерігається тенденція 
розпочинати роботу над проектом закону без попереднього належного вивчення 
наукової концепції, яку проект закону повинен конкретизувати. Такий підхід 
може призвести до появи законопроекту, що відображає погляди юриста-спец 
іаліста (який іноді не є державним службовцем ); вони є результатом його власних 
знань та досвіду, а не результатом всебічної оцінки проблеми місцевих потреб і 
специфічних умов.  

Занадто часто такий спосіб дій веде до появи законопроекту, при написанні якого 
великою мірою керувалися вже існуючими законами, в тому числі законами 
інших країн, майже не аналізуючи, як такий проект буде діяти в місцевих умовах, 
або аналізуючи лише тоді, коли підготовка проекту закону закінчена (або, ще 
гірше, коли проект закону вже прийнятий), і недоліки щодо впроваджуваної 
концепції стають очевидними. Окрім втрати часу робочими групами та 
Парламентом, які можуть знову розпочати роботу з нуля, це стримує ведення 
необхідних правових реформ, що може підірвати довіру всіх тих, кого цей 
законопроект стосується.  

2.2. Розроблення наукової концепції  

Країни-члени ОЕСР вважають, що якість їхнього законодав ства значною мірою 
може бути вдосконалена, якщо деякі питання батимуться до уваги на стадії 



розроблення наукової концепції законів. Рада ОЕСР рекомендувала, щоб в ході 
будь-якої нормативної дії систематично аналізувалися такі питання.  

Список базових критеріїв ОЕСР  

для прийняття рішень у сфері законодавства 3  

(Рекомендації Ради ОЕСР від 9 березня 1995 року)  

1. Чи проблема правильно визначена?  

2. Чи втручання органів державної влади є виправданим?  
1 Див.: повний список базових критеріїв у Доповненні 4.  
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3. Чи закон або інший нормативний акт є найкращою формою управлінського 
втручання?  

4. Якою є юридична підстава прийняття нормативно -правового акта?  

5. Яким є (якими є) рівень (рівні) управління, підібраний (підібрані) для дії?  

6. Чи користь від нормативного акта виправдовує фінансові затрати?  

7. Чи є прозорою в суспільстві реалізація закону або іншого нормативного акта?  

8. Чи є закон ясним, логічним, зрозумілим та прийнятним для користувачів?  

9. Чи всі зацікавлені сторони змогли представити свої точки зору?  

10. Яким чином буде забезпечена реалізація закону?  

Можна легко побачити, що з точки зору розроблення наукової концепції ці 
питання, здебільшого, є ключовими, і вони повинні бути визначені ще до 
підготовки будь-якого законодавчого документа. З метою виділення найбільш 
оптимальної концепції потрібно іноді ставити собі ці запитання в ході аналізу 
кожної із запропонованих концепцій. Лише питання 8 може повністю бути 
віднесене на стадію підготовки закону, хоча часом на цій стадії слід знову 
аналізува ти питання, яке вже аналізувалося на стадії розроблення концепції, в 
міру того, як у процесі підготовки тексту все більш детальний та чіткий основний 
зміст набуває форми. Укладачі законів потребують відповіді на всі ці запитання. 
Дійсно, якщо ці відповіді не були їм надані на стадії розроблення наукової 
концепції, укладачі повинні їх отримати чи здобути самі на стадії підготовки 
закону. Чим кращою буде якість відповідей, тим кращою буде якість планування 
та підготовки законодавчого акта. З деяких питань відповіді, очевидно, будуть 
кращої якості, якщо їх отримано в ході дійового використання таких засобів, як 
вивчення впливу законодавства, шляхом до консультацій з неурядовими 
організаціями.  

Кожне міністерство має легкий доступ до всіх текстів, які можуть його 



стосуватися; кожне міністерство зберігає в себе повну колекцію чинних 
законодавчих документів. Укладачі законопроектів, як правило, мають доступ до 
всього комплексу чинних законодав чих та нормативних документів. Кілька 
комерційних підприємств (Gospodarski vestnik, Ius Software, Bonex та ін.) також 
видають повні збірники чинного законодавства. Громадськість має до них 
належний доступ; зазвичай, вони добре оформлені.  

Громадськість і юристи приватного сектора можуть мати повне й аутентичне 
зібрання чинних законодавчих актів, а також окремі спеціальні збірники текстів, 
передплативши Офіційний вісник або купуючи ті його випуски, які їх цікавлять. 
Офіційний вісник широкодоступний, ціна його помірна. Крім того, закон про 
Офіційний вісник Республіки Словенії твердить, що будь-який державний орган, 
який діє у прямому контакті з громадянами, повинен дбати, щоб вони мали 
можливість безкоштовно користуватися Офіційним вісником.  

Публікація законодавчих і нормативних текстів  

Терміни друку законопроектів залежать від технічних можливостей і можуть 
тривати від кількох годин до кількох днів. Генеральний секретар відповідає за 
подання тексту до друкарні і перевірку надрукованого варіанту. Проекти законів 
з'являються в Парламентському віснику перед кожним з трьох Парламентських 
читань. Кожний, хто виявить бажання, може придбати цей вісник. Примірники 
його автоматично і безкоштовно роздаються членам Парламенту, а також урядові; 
іншим органам і приватним особам - за гроші. Пов'язані з друком і публікацією 
витрати покриваються з державного бюджету.  

Генеральний секретар користується правом виправляти очевидні помилки в 
законодавчих та нормативних текстах після їх прийняття, але до моменту 
опублікування.  

Терміни набрання чинності законодавчими текстами після їх прийняття можуть 
встановлюватися лише відповідно до процедурних вимог. Законодавчий текст не 
може набрати чинності перед своїм опублікуванням.  

Урядова друкарня користується комп'ютеризованим друкарським обладнанням.  
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Укладач законопроекту передає в урядову друкарню свій текст на дискеті, що 
дозволяє видрукувати його без необхідності нового компонування тексту.  

8. Публікація законодавчих та нормативних текстів  

Законодавчі і нормативні джерела  



Законодавчі та нормативні тексти друкуються і публікуються на державному 
підприємстві, яке після приватизації залишиться приблизно на 70 відсотків 
власністю держави. Вони публікуються в Офіційному віснику Словенської 
Республіки відповідно до закону про Офіційний вісник, надрукован ого в ньому 
(№ 57/96).  

Публікація всіх законодавчих або нормативних текстів в одному номері вісника 
залежить від наявного простору та технічних можливостей. Форма публікації 
відрізняється лише заголовками (Парламентські акти, акти уряду, міністерств, 
Банку Словенії, місцевих органів влади і т.д.)  

Первинні і вторинні законодавчі та нормативно-правові тексти публікуються 
також деякими комерційними підприємствами в річних збірниках. Як правило, всі 
номери Офіційного вісника за річний період зводяться в один або кілька томів.  

Існує центральний реєстр для внесення і збереження повного зібрання усіх текстів 
первинного і/або вторинного права, інакше кажучи, він містить автентичні тексти. 
Існує також кілька офіційних баз даних, вони є у віданні Парламенту, уряду, 
Верховного суду та Конституційного суду.  

Кодифіковані збірники текстів первинного і/або вторинного права (які містять 
чинні правові норми на день їх публікації) друкуються комерційними 
підприємствами. Публікація здійснюється в різні терміни, але ці збірники 
з'являються переважно тоді, коли вагомі зміни вносяться у конкретній ділянці. 
Деякі з них мають ще й періодичні випуски (місячники, тримісячники).  

Поки що не існує офіційного покажчика чинних на сьогодні документів. Такий 
покажчик має бути складений у 1997 році.  

Взагалі, можна використовувати комерційні бази даних, які, хоча не завжди 
абсолютно точні, є досить вірогідними. Єдиний надійний метод виявлення 
документа, який на даний час застосовується, полягає в з'ясуванні історичної 
еволюції конкретного тексту.  

В деяких країнах Центральної та Східної Європи будь-який проект закону 
повинен супроводжуватися обгрунтуванням основних міркувань щодо його 
доцільності, які були визначальними в ході підготовки законопроекту. Але 
процедури розроблення наукової концепції, зокрема за допомогою оцінки та 
обчислення в якісній та належній формі різних напрямків, часто є схематичними 
та малопродуктивними.  

2.3. Інші можливості, окрім законодавства  

У багатьох країнах ЦСЄ за наявною юридичною традицією може бути відданий 
пріоритет законодавству для вирішення соціальних, економічних та 
адміністративних проблем. Це класичний авторитарний прийом. У переважній 
більшості країн-членів ОЕСР намагаються зменшити надмірне застосування 
законодавства, використовуючи більшою мірою інші документи. Йдеться про 
різноманітні адміністративні інструкції, що часто набувають форми циркулярів, 
тобто документів, які не мають нормативного характеру, а отже не є 



безпосередньо юридично обов'язковими, але виконання яких забезпечується 
іншими засобами, наприклад діяльністю адміністраторів чи службовців вищого 
рангу. Ці типи документів можуть бути такими:  

Адміністративні інструкції 4  

Ш Процедурні правила визначають етапи, яких додержуватиметься адміністратор, 
поєднуючи їх з чітким адміністративним процесом.  

Ш Інструкції визначають, хто і як повинен здійснювати певні повноваження, в 
основному для забезпечення прийняття послідовного рішення таким чином, щоб 
воно приймалося на точно визначеному адміністративному рівні і щоб не 
поставала потреба звертатися до вищого адміністративного рівня.  

_______________  
4 Адаптація класифікації, використаної в книзі R. Baldwin, Rules and Government, 
Clarendon Press, Oxford ( 1995 ), с. 81 - 85.  
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Ш Пояснювальні інструкції тлумачать особам, котрих вони стосуються, яким 
чином повинні використо вуватися певні прерогативи і повноваження здійснення 
оцінки та уточнюють, зокрема, які елементи будуть взяті до уваги і як критерії 
будуть застосовуватися.  

Ш Приписні правила описують поведінку, якої повинні дотримуватися особи, 
яких вони стосуються, по виконанню зобов'язань, що випливають із закону.  

Ш Рекомендації містять бажані етапи та характерис тики для досягнення чітко 
визначених цілей.  

Ш Кодекси поведінки налічують принципи та загальні норми поведінки, яких слід 
дотримуватися в певних ситуаціях.  

Ш Практичні правила описують прийоми виконання законних розпоряджень.  

Ш Добровільні кодекси містять правила самодисцип ліни, прийняті установами 
приватного сектора на пропозицію органів державної влади чи під їхнім впливом.  

Інші засоби можуть використовуватися для впливу на поведінку: контракти, 
добровільні угоди, саморегулювання, економічне стимулювання та більш широке 
розповсюдження інформації. Тоді уряд спирається у своїй діяльності на інші 
можливості (крім свого права законодавчої ініціативи). Ринкова економіка 
передбачає існування таких нормативних рамок, які дозволяють органам 
державної влади гнучко та різноманітно реагувати на появу нових ситуацій. 
Законодавство може бути недостатнім, щоб відповідати цим вимогам. У значній 
кількості країн-членів ОЕСР при плануванні законодавчих заходів дедалі більше 
застосовується цей набір засобів. Завдяки такому діапазонові наявних механізмів 
є можливість пристосувати визнаний пріоритетним підхід, часто комбінуючи 



кілька підходів, відповідно до повноважень, які обов'язково надаватимуть ся 
законодавством.  

6. Методи оцінки апріорі  

Формальні методи використовуються також і для оцінки апріорі головних 
напрямків законодавчих положень (інформаційні моделі, симуляції, контрольні 
списки) з метою встановити оптимальність деяких поставлених ними цілей, і це 
насамперед стосується специфічних і складних законопроектів (бюджет, 
приватизація, шляхобудування).  

На сьогодні не існує специфічних контрольних листків. Такі листки є нормальним 
елементом будь-якої добре спланованої діяльності, і вони розробляються окремо 
для кожного проекту. Були встановлені формальні методи оцінки апріорі і деякі 
міністерства користуються ними. Це не нове явище, але воно здебільшого 
обмежується законодавчими актами економічної сфери. Моделювання, 
алгоритми, органіграми або критичний аналіз - ось основні методи, вибір яких 
залежить від конкретного міністерства та від тематики законодавчого проекту. 
Часто використовуються чинні регламентаційні документи інших держав; 
ініціаторами вони використовуються як зразок, а укладачами - як прецедент.  

7. Використання інформаційних технологій  

Інформатика широко використовується при підготовці законопроектів, зокрема 
для набору та обробки текстів і використання існуючих баз даних. Зазвичай, 
укладачі законопроектів мають у своєму розпорядженні комп'ютери, спеціально 
відведені лише для цієї роботи; вони широко ними користуються.  

Підготовка проектів безпосередньо на комп'ютері залежить від індивідуального 
рівня володіння укладача комп'ютером, від наявності достатньої кількості 
адміністративного персоналу та інших факторів (наприклад, стаж роботи). 
Укладачі повинні задовольня тися стандартним комплексом для обробки текстів, 
жодні спеціальні варіанти для підготовки законопроектів не були розроблені. 
Використання інших інформативних можливостей, крім набору тексту, залежить 
від конкретної галузі; в технічній галузі дуже розповсюд жене використання 
інших методів (графіки, таблиці і т.ін.) Укладачі законопроектів мають доступ до 
бази даних законодавчих текстів; її широко використовують для пошуку законів, 
які стосуються даної ділянки, або для пошуку прецедентів.  
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екту повинен спочатку отримати консультацію в Міністерстві фінансів, і висновок 
цього міністерства долучити до законопроекту.  

Для оцінки можливого впливу нових законодавчих ініціатив на бюджети інших 
урядових інституцій застосовуються такі самі процедури, як для оцінки 
фінансових наслідків у структурах приватного сектора в плані зростання 
адміністративних витрат або в плані інвестицій і для оцінки непрямих фінансових 
наслідків у побудові інвестиційних стратегій та можливого скорочення податків, 



основний аналіз стосовно впливу на державний бюджет (суцільна оцінка). 
Взагалі, такий аналіз широко застосовується на макроекономіч ному рівні. Вся 
інформація щодо витрат, пов'язаних з проектом, передається Парламентові, який 
зазвичай публікує повний її зміст для ознайомлення громадськості.  

Вживаються також заходи з метою визначити, способом оцінки апостеріорі, чи 
передбачувані у зв'язку з проектом витрати реальні чи ні, однак вони ще не 
набули систематичного характеру. Існують й інші типи перевірок для 
встановлення:  

• чи запропонований законодавчий документ досягне своєї мети;  

• чи документ досягне своєї мети з найменшими затратами і чи не призведе він до 
протилежних результатів або до несподіваних і небажаних наслідків;  

• чи документ відповідатиме потребам і принесе користь тим, для кого він 
розроблявся, і чи відповідатиме потребам та можливостям адміністративних 
органів, які будуть його реалізовувати.  

Метою таких перевірок є також з'ясування, чи не викличе документ зайвої 
бюрократичної тяганини або невиправдано складної адміністративної процедури. 
Але найбільше дебатів відбувається стосовно ефективного використання 
існуючого персоналу, оскільки створення будь-яких нових посад в 
адміністративних органах заборонене.  

Процедура консультації є обов'язковою для забезпечення ефективності 
законодавчих положень. Громадськості надана можливість висловлюватися 
стосовно пропозицій чи проектів законодавчих текстів: уряд безпосередньо 
інформує про них громадськість (прес-конференції, засоби масової інформації) та 
групи спеціальних експертів (представницькі групи різних соціальних інтересів).  

У підготовці нових законів беруть участь постійні або тимчасові консультативні 
групи.  

Набір засобів державного механізму  

1. Інформація - Можливість здійснення впливу  

• Вказівка • Широкого розповсюдження  

• Орієнтація • Вибіркового розповсюдження  

• Інструкції  

за допомогою : • Опублікування та реклами  

• Дані  

та інформація • Визначення важливих  

виконавських механізмів  

• Застереження  



та переконування • Відповіді на запити  

• Угоди  

2. Економічні заходи - Можливість застосування фінансового впливу  

• Переговори • Приватноправових угод,  

які укладаються державними  

організаціями  

• Стимулювання  

за допомогою : • Фіскальних заходів  

• Узгоджені  

вигоди • Пожертвувань, позик та субсидій  

3. Адміністративна діяльність - Можливість використання управлінських ресурсів  

• Надання спеціалізованої послуги  

• Використання кваліфікованого персоналу  

• Управління з боку вже існуючого державного органу  

• Контроль та інспектування  

• Нагляд та коригування  

4. Бездіяльність - Можливість невтручання  

• Вільна діяльність ринкових сил  

• Свобода соціального контролю  

• Саморегулювання  
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Деякі з цих механізмів вже існують у країнах Центральної та Східної Європи, 
однак часто і цілком правомірно перевага надається зверненню до законодавства. 
В більшості країн-членів ОЕСР, наприклад, саме підручники або урядові 
довідники, а не закон, визначають стиль, форму, структуру та термінологію 
законодавчих документів. Однак в багатьох випадках у країнах ЦСЄ 
використовувався саме закон ціною втрати певної гнучкості; більше того, 
малоймовірним є те, що на це законодавство можуть ефективно здійснюватися 
посилання в судовій практиці. Вважається, що документ матиме більшу вагу, 
якщо він набуває форми закону; дійсно, він випливає тоді з процедури, яка є 
обов'язковою для уряду та Парламенту (які готують закони), і остаточно він 
замінюється приписами чи вже існуючими документами. В процесі законодавчої 



процедури його критерії набувають більшої ваги в ході блокування розгляду 
законопроекту.  

Таким чином, добре видно, що практика країн ОЕСР не завжди може підходити 
країнам ЦСЄ, зокрема в перехідний період їхнього розвитку.  

2.4. Процедури здійснення перевірок  

В країнах-членах ОЕСР нормативні рамки містять в загальному засіб для 
перевірки, який застосовується в той чи інший момент протягом усього процесу 
підготовки законів. Перевірки можуть бути класифіковані в дві великі категорії: 
перевірки, здійснювані в ході аналізу основних концептуальних аспектів і 
розроблення аспекту, визнаного переважаючим, та перевірки, застосовувані до 
проектів закону, які забезпечують обраний аспект. Наведена таблиця містить 
схематичний виклад цих перевірок 5:  

А. Перевірки, що стосуються базових концептуальних аспектів  

1. Нормативна загальна перевірка  

2. Перевірка адміністративних вимог  

3. Перевірка вартості та економічного значення  

4. Перевірка ефективності  

_______________  
5 Доповнення 5 перераховує детальні пункти перевірки для кожної рубрики.  

ля. Здійснюються також перевірки дотримання норм європейського права та 
інших міжнародних зобов'язань у галузі охорони природи. Вже проведено кілька 
аналізів стосовно впливу на середовище.  

Важко відповісти на запитання, чи вважає громадськість законодавчі і нормативні 
тексти легкими для розуміння та застосування, чи добре вони оформлені, як і 
висловитися однозначно щодо мовного аспекту текстів (зокрема, чи написані 
вони мовою, якою користуються люди з належним рівнем освіти і чи не 
перенасичені складною юридичною термінологією). Це великою мірою залежить 
від галузі дії даного тексту. Загалом, законодавчі та нормативні положення 
вважаються доступними для розуміння.  

Норми щодо укладання тексту чіткі й перевірені часом. Вони залишилися такими, 
якими були до переходу до нового суспільного режиму, а отже укладачі добре з 
ним знайомі. Служба із законодав чих питань, разом з іншими компетентними 
органами, розглядає зараз способи, які дозволили б підвищити якість підготовки 
законопроектів у плані мови й стилю, з метою забезпечення доступності текстів 
для широкого загалу.  

Оцінка вартості нових текстів проводиться за стандартною схемою. У статті 20 
регламенту уряду сказано, що при винесенні пропозиції щодо прийняття 
нормативного або іншого документа, ініціатор проекту повинен вказати, які 



фінансові засоби будуть необхідні для реалізації передбачуваних заходів, можливі 
джерела фінансування та спосіб їх стабілізації, яких організаційних й інших 
заходів слід ужити для забезпечення дії майбутнього акта, яких результатів і 
наслідків можна очікувати від запропонованих рішень. Ці питання знаходяться в 
компетенції Міністерства фінансів.  

Такий самий аналіз здійснюється і у випадку, коли Парламент виступає з 
законодавчою ініціативою або коли йдеться про поправки до законодавчих 
текстів, які пропонує уряд чи Парламент. Ініціатива цього аналізу може виходити 
від уряду; Парламент так само приймає іноді рішення, яким пропонує урядові 
провести такий аналіз.  

Спеціальні процедури застосовуються для оцінки впливу нових законодавчих 
проектів на державний бюджет в інвестиційному плані та в плані виділення 
коштів на функціонування, зокрема витрати, що пов'язані з персоналом та 
управлінням. У статті 23 регламенту уряду передбачено, що коли для реалізації 
проекту необхідні бюджетні кошти або коли цей проект стосується 
регламентування питань, які можуть вплинути на державні кошти, автор такого 
про  
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хідно дотримуватися стандартів щодо стилю. За дотриманням цих норм стежить 
Служба із законодавчих питань. Проводиться систематичний контроль з метою 
вибору найбільш оптимального рівня в системі державної влади для 
впровадження нового законодавчого акта. Здійснюються й інші види 
систематичного контролю, які повинні встановити, чи вже існують організаційні 
структури та адміністративні процедури, необхідні для забезпечення повноцінної 
дії нових законодавчих положень, чи вони лише повинні і можуть бути створені 
на тому рівні, який потрібний для ефективного застосуван ня законодавчого або 
нормативного тексту. Ці питання за своїм характером належать до компетенції 
кожного міністерства зокрема, а в глобальному масштабі - до компетенції 
Міністерства внутрішніх справ.  

Проводиться систематичний контроль для виявлення ресурсів, зокрема людських 
ресурсів, які вже існують або які потрібно вивільнити для того, щоб нові 
законодавчі положення діяли на повну силу; систематично здійснюється також 
перевірка проектів законодавчих текстів для встановлення наявності в них усіх 
необхідних юридичних положень, які забезпечать їх повноцінне застосування в 
адміністративному плані, і таким чином законодавча система діятиме злагоджено. 
Під час цього процесу перевірки намагаються з'ясувати, чи для введення акта в 
дію можливе застосування інформатизова них методів управління і в який спосіб. 
Підготовка інформаційних комп'ютерних мереж, а також необхідні практичні 
заходи здійснюються перед прийняттям текстів.  

На рівні введення документів у дію до уваги береться також використання 
інформативних систем з точки зору їх вартості або термінів уведення в дію, - коли 
системи інформаційної технології будуть повністю готові та коли буде 



забезпечена необхідна підготовка службовців.  

З'ясовується, чи запропонований законодавчий документ відповідатиме чинним 
національним нормам щодо захисту навколишнього середовища. На рівні уряду ці 
питання є прерогативою міністерства навколишнього середовища та оснащення 
території, повноваження якого поширюються на такі ділянки, як захист 
природного середовища, водних шляхів, водоексплуатаційні служби, геологічні, 
сейсмічні, метеорологічні та інші геофізичні чи природні явища, проблеми 
оснащення території з метою зміни середовища тощо, юридичні питання у сфері 
власності, ядерної безпеки, житла, геодезії та інформаційних систем, які пов'язані 
з ними; інспекційні служби у всіх галузях. Парламент створив постійну комісію у 
справах довкіл  

5. Перевірка можливості реалізації  

6. Перевірка впровадження  

Б. Перевірка законопроектів  

1. Перевірка відповідності конституції та законам  

2. Перевірка з позиції уніфікації з правом Європейсь кого союзу  

3. Перевірка відповідності міжнародним угодам  

4. Перевірка впровадження  

5. Перевірка з позиції відповідальних органів у сфері вторинного законодавства  

6. Перевірка форми, ясності та простоти розуміння  

Країни ОЕСР дедалі більше схиляються до того, що мають бути впроваджені 
процедури, які дозволяють проводити перевірки цього типу, і з цією метою в цих 
країнах застосовується низка заходів. Деякі процедури вже створені, але вони 
часто мають неформальний та малосистемний характер; до речі, міністерські 
методи часто є недостатньо стандартизованими. Це пояснюється кількома 
причинами:  

• внаслідок того, що уряд та Парламент недостатньо зацікавлені стосовно ролі та 
важливості перевірок, попередня практика містила мало перевірок;  

• недостатня кількість працівників, які володіють експертизою та досвідом, що є 
необхідними при використанні процедур перевірки;  

• відсутність навчального механізму з вироблення нових технік перевірки;  

•  
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• відсутність стандартних інструкцій щодо природи перевірок та їхнього 
застосування (коли, як і в яких випадках вони повинні здійснюватися?);  

• не володіють необхідними кількісними даними, особливо стосовно перевірок, 
що здійснюються за допомогою аналізу ролі нормативних документів;  

• часто не існує урядового центрального органу, який встановлює, контролює, 
впроваджує та узгоджує процедури.  

2.5. Процедура підготовки законів  

Власне юридична підготовка (тобто підготовка законодавчого тексту) передбачає 
використання більшої експертизи, ніж вона звичайно допускається. Ця робота не 
може виконуватися будь-яким юристом, адже досвід проведення необхідної 
юридичної експертизи не набувається ні в процесі юридичної освіти, ні в ході 
звичайної юридичної практики. Підготовка законів - це спеціалізована юридична 
діяльність (до виконання якої деякі юристи мають більше хисту, ніж інші), яка 
вимагає спеціальних знань та відповідної практики. Однаковою мірою бажано 
також, щоб ті працівники, які повинні здійснювати перевірку законодавчих 
текстів для уряду або для Парламенту, були чудово обізнані з цією діяльністю.  

Закони можуть готуватися службовцями міністерства (чи Парламенту), головна 
діяльність яких має юридичну природу. Інше рішення, що набагато рідше 
застосовується в континентальній Європі, полягає у створенні центрального 
органу, до якого могли б звертатися різні міністерства. В будь-якому випадку, 
якісна підготовка законів вимагає кваліфікованих та досвідчених службовців.  

Більшість країн ЦСЄ відмічають недоліки в цій галузі. Багато великих міністерств 
та державна служба здебільшого не мають достатньої кількості службовців, які 
володіють цими якостями. Ситуа 
Служба із законодавчих питань перевіряє, чи необхідний новий текст, тому що 
проблема вже могла бути вирішена в існуючому законі або і без втручання закону 
(наприклад, адміністративним шляхом). Є спеціальні положення, які дозволяють, 
як на урядовому, так і на Парламентському рівні, визначити, відповідає текст 
європейсь кому праву чи ні. Стаття 20 (параграф 3) регламенту уряду наголошує, 
що автору слід зазначити, якою мірою законопроект або інший загальний 
нормативний акт відповідає нормам і директивам Європейського союзу, а також 
національним нормативним актам, прийнятим на основі цих директив, та іншим 
юридичним актам Європейського союзу. Існують також спеціальні положення для 
визначення того, чи законодавчий або нормативний текст не суперечить 
положенням Європейської конвенції з прав людини. Така перевірка здійснюється 
Міністерством юстиції. Нарешті, існують спеціальні положення для перевірки, чи 
відповідає текст іншим зобов'язан ням, які випливають з уже встановлених 
домовленостей або які в майбутньому можуть мати вплив на дане питання. В 
плані міжнародної співпраці міністерства самостійно, в межах своїх галузей і 
повноважень (які визначені в законі про структуру та обов'язки міністерств), 
реалізують конкретні дії. Кожне міністерство окремо, як і Міністерство 
закордонних справ, повинні враховувати міжнародні існуючі або майбутні 
зобов'язання. Виходячи з того, що міжнародні угоди є складовою частиною 



правової системи, звичайні процедури перевірки в межах чинних юридичних 
норм мають на меті встановити, окрім того, чи положення цих угод не 
порушуються.  

Тексти первинного і вторинного права повинні відповідати певним правилам 
щодо форми та зовнішнього вигляду (наприклад, включаючи назву, а також 
технічні правила щодо теми, функціональності, застосування та нумерування 
сторінок тексту, його внутрішні розділи і членування), стосовно преамбул 
(скажімо, юридичні засади) та завершальних фраз (наприклад, положення, якими 
передбачається застосування або скасування інших текстів), а також вимоги до 
оформлення, способу друку. За відсутності особливих вимог чинними є 
встановлені професійні норми.  

Стиль, мова і структура тексту вважаються основними факторами виразності і 
зрозумілості законодавчого тексту. При написанні деяких типів законодавчих 
положень (приміром, коли даються визначення правопорушень кримінального 
порядку і заходи покарання, коли розробляються тексти для модифікації чи 
скасування інших текстів, для формулювання неприйняття, відмови) укладачам 
необ  

22 
279  



новками; вона висловлюється щодо поправок. Цей висновок має бути 
відображений у звіті по законопроекту, що подається Парламентові. Даний звіт 
включає також і звіт Секретаріату із законодав чих та юридичних питань, якщо 
останній подав свою точку зору під час обговорення поправок на засіданні 
головної комісії.  

З 1 січня 1993 р. по 30 квітня 1996 р., - період, стосовно якого наявна офіційна 
статистична інформація, - Конституційний суд виносив свою оцінку (у формі 
рішень або резолюцій) з більш як 255 справ (законів). Це число не означає, що 255 
законів було розглянуто Конституційним судом, тому що деякі закони 
розглядалися кілька разів (іноді до десяти разів).  

Рішення 1993 1994 1995 1996 Разом  

Визнано відповідними 15 39 29 9 92  

Визнано невідповідними 1 7 6 2 16  

Відмова від позову 2 10 7 3 22  

Скасування 4 11 7 4 26  

Закон втратив силу в період процедури 3 3 1 5 12  

Оголошено оскаржень неприйнятними 5 7 1 2 15  

Не прийнято / відхилено заяв 12 16 27 17 72  

Разом 42 93 78 42 255  

Для того, аби під час розроблення концепцій переконатися, що запропоновані 
орієнтири і можливі напрямки відповідають чинній правовій системі і 
встановленим юридичним нормам, здійснюють ся перевірки як на внутрішньому 
рівні (міністерство), так і на зовнішньому (при інших міністерствах, Службою із 
законодавчих питань) шляхом урядової процедури і, нарешті, шляхом 
Парламентсь кої процедури. Сумісність кожного проекту законодавчого тексту 
(як і нормативного) з правом, з існуючими юридичними структура ми і 
процедурами перевіряється шляхом вивчення й аналізу інших законодавчих 
рішень такого самого порядку, юриспруденції Конституційного суду та практики 
конкретних установ.  

ція може бути схожою і для Парламенту. Рідко існує добре організоване навчання, 
хоча воно є надзвичайно цінним як для нових, так і для досвідчених укладачів 
законів. Отже, саме через практику набуваються необхідні знання у сфері 
підготовки законопроектів, і результати цієї підготовки є більш-менш 
задовільними, залежно від того, чи здійснюються перевірки та якої вони якості. 
Хороший досвід є, безперечно, найкращим способом навчання, однак досвід, що 
базується на поганій практиці чи поверховому знанні законодавчої методології, 
буде лише породжувати нові недоліки.  

Якщо до роботи з підготовки законів залучені досвідчені службовці, більш 



вірогідним є те, що всі учасники підготовки законів приймуть єдині норми та 
методи, а також спільну термінологію. Звернення до зовнішніх консультантів для 
підготовки законів, як це спостерігається в багатьох країнах ЦСЄ, породило 
проблеми стосовно відносної компетентності цих консультантів у даній сфері. 
Деякою мірою можна використовувати таку взаємодію, завдяки офіційним 
директивам та практичним довідникам, які розповсюджува тимуться серед усіх 
укладачів законів. Багато країн ЦСЄ вживають заходів у цьому плані.  

2.6. Координування процесу підготовки законів  

Перехідний період є періодом активної законотворчої діяльності в країнах ЦСЄ, 
які повинні зокрема відновити правову державу, реформувати політичні інститути 
та державну службу і закласти основу для ринкової економіки. Прагнучи довести, 
що зміни та усунення успадкованих від минулого перешкод здійснюватимуться 
дуже швидко, вони, можливо, занадто поспішно висловилися за проведення 
відповідних короткострокових та середньострокових реформ. Однак відразу 
виникли серйозні суперечності, коли, наприклад, закон створив нові урядові 
посади, тоді як метою було зменшення вартості та чисельності державних 
службовців. Потрібно було неминуче дуже істотно змінити закони, які щойно 
були прийняті, іноді навіть упродовж однієї Парламентської сесії. В деяких 
випадках це є наслідком нових політичних орієнтацій або нового бачення 
суспільного інтересу. Проте часом саме неможливість застосування закону, його 
неефективність чи його вартість обумовлюють ці зміни.  

Звичайно, що системи підготовки законів повинні містити спрощену процедуру 
на випадок непередбачених подій. Але ця про 
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цедура має застосовуватися лише у виняткових ситуаціях. За звичайних умов 
закон повинен випливати із спланованого та узгодженого процесу, продуманого 
таким чином, щоб мати достатньо часу на підготовку, внутріурядові та зовнішні 
консультації, а також на розгляд Парламентом. Прагнучи, зокрема, оптимізувати 
використання ресурсів та роботу міністерств, потрібно, щоб проекти законів були 
закладені та розроблялися в рамках спланованої робочої програми всього уряду.  

Велика кількість країн ЦСЄ свідома того, що ці елементи необхідно брати до 
уваги, і визначені урядом та Парламентом процедурні правила починають 
відповідати вимогам більш організова ної нормативної основи. Ці вимоги 
мтлсуються головних аспектів, зокрема визначення пріоритетів серед 
потенційних проектів законів, оформлення законопроектів у законодавчу урядову 
програму, встановлення календарних строків для підготовки законів, узгодження 
розгляду законопроектів на урядовому рівні з метою дотримання графіка 
Парламенту та ініціатив, які застосовуватимуться, з тим щоб обгрунтувати 
законопроекти в уряді та Парламенті.  

2.7. Неурядові консультації  

Міжміністерські консультації щодо законопроектів вже тривалий час 
використовуються в країнах-членах ОЕСР, тоді як консультації з неурядовими 
організаціями в минулому не мали постійного характеру. В цьому плані намітився 
справжній поворот у станові справ. Якщо тепер дедалі частіше звертаються за 
консультаці ями до неурядових установ, то це відбувається тому, що визнається 
властива демократична значущість цих консультацій. В усякому разі звернення до 
населення стає все відчутнішим у міру зростання рівня політизованості. 
Результатом цього є не лише більші можливості для погодження законопроектів з 
громадськістю, а й сприяння поліпшенню якості законопроектів. Ці консультації 
можуть одночасно полегшити аналіз впливу законодавства та підтримати інші 
перевірки. Головні переваги таких консультацій подані в цій таблиці:  

первинного права: чим ширше поле дії первинного права, тим ширшим стає поле 
регламентарної влади.  

Вторинне законодавство використовується з питань приведення до більш 
високого рівня концепцій діяльності уряду. Що стосується питань, які істотно 
впливають на права, обов'язки чи інтереси громадян, або на важливі елементи 
приватного сектора, то вони вирішуються з великою обережністю, оскільки права 
та обов'язки можуть докорінно регламентуватися лише первинними правовими 
актами.  

5. Специфічні перевірки проектів  

Відповідність концептуальних орієнтацій та напрямків діяльності Конституції, на 
етапі розроблення концепцій, перевіряється в різний спосіб, а саме: 
встановленням певних юридичних меж, здійсненням аналізу наявних варіантів, 
прийняттям політичного рішення, експериментуванням, розробленням проекту і 
координацією дій учасників. Конституція, яка знаходиться на ієрархічній верхівці 
нормативних текстів, є відправною точкою у розробленні законодавчих текстів. Є 



положення, що дозволяють перевіряти, чи запропоновані Парламентом поправки 
відповідають Конституції, і з цією метою у структурі Парламенту був створений 
спеціальний орган. Його роль у загальних рисах визначена статтею 333 
Парламентського регламенту, а інші специфічні питання регламентуються, 
виходячи з обставин.  

Отже, для забезпечення Парламентові можливості виконувати своє призначення, 
необхідна певна кількість спеціальних інституцій (адміністративних та інших), 
структур (для виконання технічних завдань). Парламент має різні бюро, якими 
керує Генеральний секретар Парламенту; він має також Секретаріат із 
законодавчих та юридичних питань, (ним керує секретар, обов'язком якого є 
належне юридичне оформлення законопроектів та інших нормативних 
документів, а також підготовка висновків щодо відповідності їх Конституції та 
чинній правовій системі).  

Стаття 181 Парламентського регламенту твердить, що під час кожного читання 
законопроектів та їх голосування, Секретаріат із законодавчих та юридичних 
питань подає свій висновок стосовно відповідності Конституції та юридичній 
системі, і формулює пропозиції щодо удосконалення проекту з юридичної та 
технічної точок зору. Головна комісія знайомиться з цими пропозиціями і вис  
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цію, яка зобов'яже уряд чи окреме міністерство представити до Парламенту звіт 
про стан застосування законів або інших нормативних актів, які він прийняв 
раніше; про інші заходи, що є компетенцією уряду або міністерств та про їх 
результат.  

Статті 271 - 273 Парламентського регламенту регулюють також інші види 
взаємовідносин. Зокрема, уряд може з власної ініціативи подати Парламентові 
звіт про свою діяльність і про ситуацію в конкретній галузі. Парламент повинен 
провести обговорення урядового звіту не пізніше як через 30 днів після 
отримання ним повідомлення про прохання уряду подати йому (тобто 
Парламентові) свій звіт. Звіт може бути письмовий і усний.  

Якщо уряд подає письмовий звіт, Голова Парламенту повинен негайно 
ознайомити з ним членів Парламенту. В цьому випадку Прем'єр-міністр має право 
виступити з коротким коментарем по звіту на засіданні Парламенту.  

Після обговорення урядового звіту Парламент може винести висновок про роботу 
уряду чи про стан справ у конкретній галузі.  

Парламент не може ні стверджувати, ні відхиляти тексти вторинного (похідного) 
права, проте він може з власної ініціативи вивчати їх та обговорювати, але без 
права внесення змін. Загалом, Парламент більше цікавиться напрямками, 
пов'язаними з актами вторинного права, та їх політичними наслідками, ніж 
робочими правилами і нормами.  

Різне  



Використання регламентарних повноважень підлягає контролю конституційності, 
який забезпечується Конституційним судом. Нормативно-правові документи 
можуть проголошуватися недійсними, якщо вони переступають межі 
законодавчої влади або сферу компетенції документа первинного права, який 
вони доповнюють. Оскарження з питань використання регламентарної влади 
подаються дуже часто, і так само часто успішно вирішуються, коли дивитися у 
відсотковому співвідношенні, але цей успіх невеликий, якщо брати кількісне 
співвідношення текстів вторинного права.  

Підготовка текстів вторинного права часто не виконується в ті терміни, які 
встановлює первинне право, зокрема в галузях, регламентованих законами 
Парламентської ініціативи.  

Існує певна кількість галузей - наприклад приватизація, - в яких часто 
застосовуються нормативи вторинного права; взагалі, це залежить від широти 
(або від двоякості, неоднозначності) текстів  

А. Консультація та вивчення ролі законодавства  

1. Може розширити гаму напрямків законодавчої політики.  

2. Може полегшити збір певних типів даних, необхідних для вивчення ролі 
законодавства.  

3. Може бути використана для перевірки результатів аналізу ролі проекту.  

4. Може зробити процедуру підготовки законів та мотивування здійснюваного 
вибору більш прозорими для зацікавлених категорій.  

Б. Консультація та інші перевірки  

1. Може дозволити краще зрозуміти, які нормативні дії слід застосувати та які 
проблеми потрібно вирішити.  

2. Може виражатися у більш далекоглядному виборі використовуваних 
механізмів для того, щоб надати дієвості обраній концепції.  

3. Може мати вихід на юридичні рішення, які здатні ще більше сприяти 
дотриманню законів.  

4. Може привести до поліпшення якості юридичних актів і тим самим до 
чіткішого формулювання нормативних розпоряджень.  

5. Може дозволити уряду краще враховувати потреби та інтереси зацікавлених 
осіб.  

Ці елементи показують, що в більшості випадків консультація може мати 
максимальний вплив тоді, коли вона застосовується ще на етапі розроблення 
наукової концепції (зокрема, для вирішення складних питань), може бути 
корисним та необхідним використан ня консультації і на подальших стадіях. Коли 
законодавчий текст знаходиться вже на стадії розгорнутої підготовки, часто надто 
пізно  
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вдаватися до вивчення напрямків, на яких закон грунтується. Проте, законопроект 
сам по собі може бути цінним засобом для консультації тому, що він чітко 
визначає зобов'язання осіб, яких він стосується. Часто ще складніше вдаватися до 
фундаментального поліпшення, коли проект вже надійшов на стадію розгорнутої 
підготовки.  

В країнах ЦСЄ сьогодні широко застосовується консультація інших міністерств, 
які, загалом, мають безпосереднє відношення до самого предмету закону чи 
певних його елементів. Консультація неурядових груп за інтересами 
застосовується набагато менше. Здається, що дуже мало сьогодні 
використовується консультація, наприклад, спеціальної консультативної групи чи 
групи, яка представляє найбільш зацікавлені категорії. Отже, цей тип 
консультацій дозволяє отримати чітку точку зору зовнішніх осіб (які можуть 
змінюватися в міру підготовки проекту чи втручатися лише на певних стадіях 
його підготовки), повністю покладаючи відповідальність за ухвалення рішень на 
обмежену та більш однорідну робочу групу.  

Замість того, щоб використовувати консультації для збору відгуків зовнішніх осіб 
та для ознайомлення з їхнім досвідом, сьогодні здебільшого намагаються 
залучити до підготовки законів визнаних корисними людей, включаючи їх у 
робочі групи, на які покладена підготовка проекту. При цьому невідповідність 
полягає в тому, що є ризик створити завеликий орган для розроблення наукової 
концепції та підготовки законів, можуть виникнути ускладнен ня з ухваленням 
рішень, зростуть компромісні положення, які не будуть забезпечені.  

2.8. Парламентські законодавчі ініціативи  

Хоча більшість законів випливає з урядової ініціативи, Парламенти країн ЦСЄ 
регулярно використовують своє конституційне повноваження законодавчої 
ініціативи та внесення поправок до проектів урядових законів. Ці Парламентські 
ініціативи можуть подаватися від Парламентських комісій або від Парламентаріїв, 
які діють від свого імені чи від імені зовнішніх груп за інтересами. Фактично, 
коли урядові законопроекти не задовольняють Парламент,  
Є встановлені правила, зокрема в питаннях форми і стилю, яких укладачі повинні 
дотримуватися при підготовці текстів вторинного законодавства. Ці правила 
напрацьовані практичним досвідом, є також і неофіційні інструкції, які дає 
Служба з питань законодавства під час перевірки редакції текстів. Цих інструкцій 
в основному дотримуються; щоправда, є і винятки.  

Взагалі, міністерські нормативні документи не підлягають схваленню з боку 
уряду, хоча міністри іноді вважають за необхідне поінформувати уряд про 
основні питання, порушені в їхніх документах, перш ніж вони реально почнуть 
діяти.  

Додаткова документація має бути повністю підготовлена ініціатором проекту 
вторинного нормативно-правового документа. Вона повинна включати, крім 



самого проекту документа, або проекту рішення, цілу низку інформативних 
документів. Схвалення проекту нормативного акта відбувається шляхом його 
голосування.  

Проект набирає чинності після його підписання і публікації в Офіційному 
віснику.  

Подальші процедури  

Після того, як вторинний нормативно-правовий проект підготовлений, 
Генеральний секретар і Служба з законодавчих питань несуть відповідальність за 
остаточну перевірку його правомірності та форми. Служба із законодавчих питань 
здійснює остаточну перевірку тексту перед поданням його до друку. Якщо в плані 
форми було виявлено недоліки, документ буде відправлений до органу-автора для 
внесення потрібних виправлень і повторного подання на перевірку.  

Генеральний секретар зберігає всі оригінали документів вторинного права, 
ініціатором яких був уряд, а міністерства зберігають власні оригінали.  

Офіційного реєстру не існує. Всі тексти вторинного права публікуються, жодному 
актові у публікації не відмовляється. Нормативно-правові документи повинні 
спиратися на тексти первинного законодавства і посилатися на їхню юридичну 
базу, тобто на конкретну статтю тексту первинного законодавства.  

Дії Парламенту  

Тексти вторинного законодавства не повинні подаватися Парламентові, ні 
повідомлятися йому, проте у Парламентському регламенті (стаття 270 - відносини 
уряду і Парламенту) сказано, що кожний депутат може запропонувати 
Парламентові прийняти резолю  
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Як правило, одна й та сама структура розробляє напрямки, які стосуються текстів 
первинного права і працює над підготовкою текстів вторинного права, але склад її 
залежить від тематики нормативного акта. Неписане правило зазначає, щоб 
укладачі законопро ектів допомагали їй у роботі (на подальших етапах), перед 
поданням тексту вторинного права міністрові.  

Тексти вторинного права розробляються як технічними, так і юридичними 
службами. В кожному конкретному міністерстві ситуація різна, хоча всюди 
дотримуються приблизно однакової схеми, а саме: одна (-і) й та сама (-і) особа (-
и), в рамках однієї служби, розробляє (-ють) проекти первинного і вторинного 
права.  

Проект повинен обговорюватися в усіх міністерствах, яких він стосується. Це 
вимога Парламентського регламенту.  

Коли законопроект представлений урядові, розпочинається процедура 
консультацій з міністерствами, яких проект стосується. Автор проекту повинен 



чітко окреслити питання, які залишається розв'язати, а також уточнити 
запропоновані рішення. Цей аспект, як і інші специфічні питання, обумовлений у 
регламенті уряду. Пропозиції подаються у вигляді проекту законодавчого акта. В 
робочих програмах визначені загальні графіки, а спеціальні графіки - в регламенті 
уряду (звідси - тексти первинного права і тексти вторинного права повинні 
подаватися Службі з законодавчих питань за 5 днів перед їх поданням урядові і 
хоча б за 15 днів перед поданням урядові, якщо даний текст тягне за собою 
необхідність прийняття нових системних рішень).  

Що стосується відкритих консультацій, Генеральний секретар може прийняти 
рішення про запрошення інших органів та установ взяти участь у засіданні уряду. 
До цього запрошення додаються всі необхідні документи. На пропозицію автора 
документів та за згодою Генерального секретаря представники інших органів, 
установ, різні спеціалісти - науковці, практики - можуть брати участь в 
обговоренні конкретних пунктів порядку денного.  

(Статті 32 і 35 регламенту уряду)  

Не вимагається, щоб тексти вторинного права (або подібні) публікувалися у 
вигляді проекту перед їх остаточним схваленням.  

Регламент уряду містить формальні вимоги, яких повинні дотримуватися укладачі 
проектів вторинного права.  

Перевірки здійснюються як на внутрішньому рівні, в рамках міністерства, так і на 
зовнішньому, - іншими міністерствами, Службою з законодавчих питань та 
урядовими службами, а також постійними урядовими комітетами.  

він може внести свій законопроект, спрямований на розв'язання проблем в тій чи 
іншій галузі.  

Інакше кажучи, підготовка законів перебуває в руках двох органів, які не 
обов'язково мають одне і те ж бачення проблеми. Законопроект, підготовлений 
кожним з цих органів, повинен обов'язково бути логічним, дотримуватися одних і 
тих же норм якості та бути предметом відповідних перевірок. Сьогодні 
Парламенти країн ЦСЄ створюють власні процедури оцінки проектів законів 
урядової ініціативи з тим, щоб чітко наголосити на тих положеннях, які їх 
стосуються. Але зрозуміло, що процедури, які застосовує Парламент для власних 
законодавчих ініціатив чи для внесення поправок до законопроектів, що 
подаються урядом (на який покладається, загалом, їхнє виконання), не завжди 
дозволяють Парламенту правильно оцінювати з власної точки зору ці 
законопроекти Парламентської ініціативи. Слід відзначити зокрема, що 
Парламент часто неспроможний провести вивчення впливу законодавчого 
документа, особливо це стосується бюджетних витрат та адміністративних 
ресурсів. Час, що його має у своєму розпорядженні уряд для аналізу цих актів, 
часто недостатній для того, щоб він зміг провести свої перевірки та подати 
Парламенту детальну зустрічну аргументацію.  

Коли Парламент застосовує законодавчу ініціативу з питання, яке входить до 
компетенції міністерства, уряд може бути змушений впроваджувати законодавче 



рішення, яке після поглибленого аналізу проектів виявиться неефективним або 
таким, що не може бути виконаним. Наслідком поліпшення якості законодавства 
урядової ініціативи, зокрема на рівні розроблення наукової концепції, може стати 
зменшення необхідності Парламентських законодавчих ініціатив. Ось чому це 
могло б спонукати уряди опанувати кращі засоби для підготовки законів.  

Подібні зауваження можна сформулювати і до важливих поправок у 
законопроекти урядової ініціативи, які вносяться Парламентом. У підсумку уряд 
має можливість відкликати свій законопроект, коли він вважає поправки 
нездійсненними, але це не прискорює правової реформи. Чим більше уряд 
посилюватиме свою експертизу при розробленні наукової концепції та при 
підготовці законів, тим більшою ставатиме різниця, з точки зору якості 
законопроектів, урядової ініціативи та Парламентської ініціативи.  
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2.9. Вторинне законодавство  

Як правило, уряд та міністерства країн ЦСЄ мають певні конституційні 
повноваження для підготовки вторинних нормативних актів, необхідних для 
впровадження закону в межах їхньої компетенції. В деяких країнах саме закон 
визначає межі застосування цієї регламентарної влади. Але, навіть у такому разі, 
ця влада, маючи, як правило, широке визначення, супроводжується лише малою 
кількістю чітких обмежень. Стосовно положень, які використовуються в цих 
країнах майже відсутні елементи для визначення того, що належить до закону, а 
що до підзаконного нормативного акта. Більше того, з юридичної точки зору, як 
правило, не обов'язково уточнювати, з якою метою, за яких обставин та в яких 
випадках підзаконний нормативний акт може бути прийнятий. Це не є, тим паче, 
домінуючою практикою.  

Коли Парламенти розглядають проект закону, вони майже не займаються 
питанням про природу регламентарної влади, яку має уряд, зокрема для 
визначення того, чи компетенція з даного питання має бути спеціально виключена 
з цієї влади та збережена за Парламентом. Крім того попередньо ставиться 
питання, як ця влада може бути ефективно використана.  

Вважається, зазвичай, що завдання гарантувати якісне використання 
регламентарної влади уряд покладає на суди, які втручаються тоді, коли акт 
вторинного законодавства виходить за межі простого застосування. Але позов, як 
і будь-яке оскарження в судовому порядку, може мати обмежений характер тому, 
що стосується певних категорій людей, або тому, що визначені для подальших дій 
особи повинні будуть дотримуватися певних строків і не матимуть достатніх 
фінансових засобів. Саме тому або з інших позаюридичних мотивів не існує, як 
правило, й особливого порядку подання позову до Парламентської інстанції у 
випадку оскарження акта вторинного законодавства. Здебільшого Парламенти 
систематично не аналізують ні використання регламентарної влади урядом, ні 
самі нормативні акти. Перевірки, що стосуються вторинного законодавства, 
здійснюються на рівні уряду.  

Як можна зауважити у випадку певних країн ЦСЄ, така ситуація здатна породити 
відчутний брак демократії, якщо використан ня вторинного законодавства для 
забезпечення виконання директив Європейського союзу значно зростає по 
відношенню до закону. Але навіть поза цією еволюцією слід справедливо 
визнати, що чим  
самі установи та їх внутрішні процедури підготовки вторинних правових норм 
відрізняються (уряд і міністерства).  

Якщо нормативний акт походить від уряду, компетентне міністерство готує (у 
встановлені робочою програмою уряду терміни) проект тексту, проводить 
необхідні консультації і подає погоджену пропозицію Генеральному 
секретаріатові, який надсилає ці проекти робочим органам та заносить їх до 
порядку денного засідань уряду. Після прийняття нормативних текстів 
вторинного права, ці тексти підписуються Прем'єр-міністром та передаються на 
опублікування.  



Міністр керує міністерством і представляє його. Він визначає напрямки діяльності 
міністерства та його управлінь, здійснює нагляд за їх роботою, видає нормативні 
та інші акти у межах компетенції свого міністерства та його управлінь, а також 
виконує інші завдання, на які вказує закон або інші нормативні документи.  

(Стаття 24 закону про уряд)  

Коли проект підготовлено, проведені консультації з іншими міністерствами та 
установами, текст підписується компетентним міністром (у деяких випадках 
компетентний міністр "співпідписує" документ або схвалює його та передає в 
редакцію Офіційного вісника для публікації.  

В основному закон сам передбачає розроблення вторинних нормативно-правових 
актів, але існування тексту вторинного права ніколи не впливає на прийняття і 
введення в дію тексту первинного права.  

Тексти вторинного права розробляються зазвичай у межах того самого процесу, 
що й тексти первинного права, яких вони стосуються; це особливо характерно для 
деяких галузей (наприклад, у митному чи податковому законодавстві).  

Розроблення концепції залежить від організації міністерств та від вертикального 
розподілу повноважень. Міністр очолює міністерство і представляє його. Він 
визначає напрямки діяльності міністерства та його управлінь, здійснює нагляд за 
роботою, видає нормативні та інші акти в межах повноважень міністерства та 
його управлінь, а також виконує інші завдання, які ставить закон або інші 
нормативні документи.  

Відповідальність за конкретну роботу, здійснену на різних ділянках повноважень 
міністерства, несуть Державні секретарі, які призначаються і звільняються урядом 
на пропозицію міністра. Вони відповідальні перед міністром. На чолі 
міністерських структур стоять директори, які також призначаються і звільняються 
урядом на пропозицію міністра; вони несуть відповідальність перед 
міністерством.  
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цією. Тексти первинного законодавства уточнюють, за яких умов до них 
необхідно розробляти нормативні положення. Під час підготовки законопроекту 
укладачі вирішують, які питання можуть регламентуватися текстами первинного 
законодавства, а які - текстами вторинного законодавства, і за яких умов.  

Похідне (вторинне) законодавство використовується до питань, пов'язаних з 
уведенням в дію актів первинного законодавства, і не повинно застосовуватися 
для регламентування прав та обов'язків людини. Цей принцип яскраво 
відображений у текстах первинного законодавства, і практика щодо цього є 
абсолютно сталою.  

Згідно з основними (первинними) правовими нормами, регламентарна влада 
належить головним чином урядові (міністерствам), місцевим органам влади 



(муніципалітетам) та іншим органам (таким як Агенція з біржових операцій, 
Агенція у справах реструктури зації та приватизації, Банк Словенії, Фонд 
розвитку).  

Конституцією, іншими законами встановлені межі й правила для використання 
урядовими установами своїх регламентарних повноважень. Згідно з існуючою 
практикою, текстами первинного права передбачаються межі для регламентарної 
влади. Зокрема, первинне право перелічує в основному процедури, яких слід 
дотримуватися при підготовці текстів вторинного права. Звичайно, для того, щоб 
тексти вторинного права були дійсними, необхідно дотримуватися певних 
процедур. Для всіх текстів вторинного права ці процедури однакові.  

З метою перевірки конституційності наділення регламентар ною владою тих чи 
інших інституцій систематично здійснюється контроль. Якщо порівняти з іншими 
процедурами, ніякої різниці не помітимо. Що стосується питань конституційності, 
Секретаріат із законодавчих і юридичних питань готує висновки, які певною 
мірою можна назвати "превентивною" юриспруденцією.  

З'ясовується також, чи тексти первинного права не набрали чинності перед тим, 
як необхідні для їх забезпечення тексти вторинного права ще не підготовлені і не 
прийняті. Однак це ще не стало загальним правилом. Навпаки, часто трапляються 
випадки, коли необхідно продовжувати період vacatio legis, аж поки не будуть 
вироблені необхідні тексти вторинного законодавства.  

Підготовка вторинних законодавчих актів  

Насамперед має бути прийняте рішення для розроблення нормативного 
документа вторинного права. Формальні етапи цієї підготовки залежать від типу 
вторинного правового акта, інакше кажучи,  
більше значення і загальний характер мають положення закону, тим більше 
нормативні повноваження можуть бути розширені. У міру розвитку експертизи 
при підготовці законів можна сподіватися, у випадку, коли досвід інших країн 
підтвердиться, що уряди через нормативні розпорядження намагатимуться 
віднайти такий рівень узагальнення, який дозволив би шляхом вторинного 
законодавства упорядкувати питання, що випливають з розроблення наукової 
концепції. Парламенти, якщо вони не займаються цими проблемами, більше 
уточнюючи, зокрема регламентарні повноваження, ризикують втратити здатність 
протидіяти позбавленню їх деяких законодавчих повноважень.  

В окремих країнах ЦСЄ спостерігається інша проблема, пов'язана із затримкою у 
прийнятті вторинного законодавства. В сучасній державі закон дуже часто сам по 
собі є неефективним; його застосування передбачає наявність нормативних актів з 
детально визначеними механізмами та адміністративними процедурами. За 
браком цих актів закон, хоча технічно він є чинним, не може бути введений у дію. 
В ідеалі слід було б паралельно готувати закон та вторинне законодавство, щоб 
розробити новий законодавчий механізм, однак на практиці досягти цього часто 
неможливо. Мало країн, в яких можна відкласти проведення законодавчих дій 
доти, поки не будуть розроблені необхідні засоби вторинного законодав ства. 
Отже, важко переоцінити значення, що надається комплексно му планові всього 



законодавчого проекту, який включає в себе графік виконання як для закону, так і 
для вторинного законодавства.  

2.10. Доступ до законодавства  

Одна з основних цілей законодавства - допомогти зацікавле ним особам 
організувати та регламентувати власну діяльність у відповідності з 
законодавчими приписами, тим самим дозволивши їм здійснювати свої дії, 
користуючись настійно необхідними правовими гарантіями та юридичною 
забезпеченістю. Отож, потрібно створити легкий доступ до законодавчих 
документів. Слід надати можливість вільно звертатися до повних збірників 
чинних законів та інших нормативних актів, як і тих, що вже втратили чинність. 
При цьому повинна існувати можливість зручного отримання одного примірника 
кожного документа службовцями, працівниками юридичних професій та 
громадськістю. Цей принцип здається прийнятним  
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для всіх країн ЦСЄ, і більшість з них вживають заходів у цьому плані.  

Беручи до уваги обсяги та темп прийняття законодавства, його розповсюдження 
передбачає наявність відповідної техніки. Потрібно запровадити, під 
керівництвом уряду, процедури реєстрації та архівного збереження законодавчих 
документів з тим, щоб держава виступала гарантом оригіналів. Ці процедури 
мають бути такими, щоб їх можна було застосувати як для закону, так і для 
вторинного законодавства; зокрема тоді, коли це вторинне законодавство 
стосується позаурядових інтересів. Усе чинне законодавство має бути 
проіндексоване та скориговане. Приміщення, в яких можна ознайомитися з 
опублікованим законодавством, мають бути добре розміщені. Потрібно 
систематично публікувати збірники чинних законів у загальній формі чи для 
кожного окремо взятого закону, коли до їхніх текстів часто вносилися зміни. Такі 
заходи є досить відчутними для бюджету.  

З цією метою деякі країни ЦСЄ створюють бази комп'ютерних даних. Джерела 
держави часто є надто обмеженими для того, щоб одна офіційна установа могла 
надати в користування населенню всю цю інформацію в такому вигляді. Бази 
комерційних даних, все більш численні, публікують електронними засобами те, 
що уряди можуть розповсюджувати лише на папері. Проте, на противагу законам, 
які визнаються достовірними і які опубліковані та надруковані державою, ці бази 
даних не отримують, зазвичай, цієї автентичності, бо саме надрукований 
примірник повинен представляти ся в судах чи використовуватися для будь-якого 
іншого офіційного застосування.  

3. Напрями вдосконалення  

якості підготовки законів  

У цій частині аналізуватимуться ефективні підходи, які можуть бути застосовані 
для вирішення проблем, що згадувалися в попередній частині. Базуватимемося, 



зокрема, на ініціативах, які були прийняті в тій чи іншій із аналізованих країн. 
Інші країни повинні вирішити, чи вважають вони корисним для себе прийняти або 
пристосувати ці нововведення. Саме тому в цій частині не буде сформульована 
жодна рекомендація; обмежимося викладом поглиб 
Є значна різниця в підготовці та розгляді Парламентом законодавчих актів, мета 
яких - встановлення інших положень, передбачених міжнародними угодами, а 
також загальними законодавчи ми документами. Ратифікація міжнародних угод 
відбувається шляхом прийняття закону. Для розгляду ратифікаційного 
законопроек ту або для внесення поправок до його статей Парламент застосовує 
прискорену процедуру.  

Якщо перед початком обговорення до законопроекту жодної письмової поправки 
не було запропоновано, Парламент може прийняти рішення провести голосування 
за проектом в цілому. Якщо хоча б третина Парламентаріїв буде з цим не згодна, 
таку процедуру застосовувати не можна.  

Зміни до чинного законодавства мають подаватися лише за умови, коли вони 
чітко оформлені. Модифікація законодавчих актів відбувається шляхом 
прийняття положень, які вносять у текст чіткі зміни або доповнення.  

Закон можна змінювати багато разів, без будь-яких обмежень. Така ситуація 
характерна для деяких галузей (фінансові питання, приватизація), для інших - 
менш характерна. Причини необхідності цих змін можуть бути різними; 
здебільшого вони зумовлені змінами ситуації, в інших - незадовільною якістю 
підготовки проектів законів.  

Формальності  

Правила набрання чинності текстами первинного законодав ства встановлені 
Конституцією (стаття 154: дійсність законодавчих документів і їх публікація). 
Конституція вимагає, щоб закони, нормативні документи та інші юридичні акти 
публікувалися до набрання ними чинності. Закон, нормативний документ або 
інший юридичний акт набирає чинності через 15 днів після опублікування, але 
якщо в самому акті не передбачено іншої дати. Законодавчі документи повинні 
публікуватися в Офіційному віснику Словенської Республіки. Набрання чинності 
не може залежати від актів уряду, і не існує прикладу, коли текст первинного 
законодавства не набрав би чинності.  

4.1. Вторинне законодавство  

Регламентарна влада  

Сфери і питання, які повинні керуватися первинним законодавством, у стислій і 
опосередкованій формі визначені Конститу  
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мент встановлює термін, до якого уряд повинен буде подати новий проект; він 
розглядатиметься і виноситиметься на голосування за правилами прискореної 



процедури прийняття законопроектів.  

(Державний бюджет : статті 215 - 224 Парламентського регламенту)  

Уніфікація законодавчої системи  



Слід зауважити, що немає різниці в підходах Парламенту до приведення у 
відповідність законодавчих актів з національним правом, правом Європейського 
союзу й усіх інших випадках. У жовтні 1996 р. з метою перевірки відповідності 
європейському законодав ству було створено спеціальний робочий орган - 
Комісію з європейських питань. Завданнями цієї комісії є:  

Ъ обговорення загальних європейської інтеграції;  

Ъ узгодження діяльності головних комісій в галузі європейської інтеграції, 
підготовки для них висновків та рекомендацій, привернення їхньої уваги до 
специфічних питань;  

Ъ аналіз еволюції участі Словенії в європейській інтеграції та підготовка 
глобальних висновків;  

Ъ організація відкритих засідань, на яких доводитимуться до широкого загалу 
висновки з особливих питань у сфері європейської інтеграції;  

Ъ вивчення програми інтеграції Словенської Республіки в Європейський союз та 
спостереження за її реалізацією;  

Ъ нагляд за процесом узгодження словенського законодавства з правовою 
системою європейської спільноти;  

Ъ співпраця в галузі європейської інтеграції з іншими установами в Словенії, у 
країнах Європейського союзу та в інших країнах;  

Ъ ведення обліку запитів, звернень Європейського союзу, відповідальність за 
збереження публікацій та класифіка ція документації;  

Ъ організація і координація технічної допомоги, яку отримує Словенія для 
підготовки спеціалістів з питань уніфікації з юридичними засадами 
Європейського союзу;  

Ъ виконання інших завдань, пов'язаних з європейськими справами, але які не 
належать до прямої компетенції головних комісій.  

леної оцінки цих ініціатив, оскільки проблема поліпшення існуючих засобів є 
актаальною. Сім пропонованих напрямків можна взяти до уваги для 
вдосконалення підготовки законів, а саме:  

1. Створити та домогтися дотримання нормативної основи для підготовки законів.  

2. Вдосконалити розроблення наукової концепції закону перед підготовкою 
тексту самого закону.  

3. Визначити та застосовувати норми підготовки законів.  

4. Більше звертатися до консультацій.  

5. Застосовувати процедури та норми еквівалентні актам Парламентської 
ініціативи.  



6. Застосовувати процедури та норми, що відповідають розробленню похідних 
міжнародно-правових норм.  

7. Покращити доступ до законодавства.  

3.1. Створити та домогтися дотримання нормативної основи для підготовки 
законів  

Для якісної підготовки законів елемент часу є основним. Всі, хто готує 
законодавчий документ, повинні мати час, необхідний для виконання всіх завдань 
від початку розроблення наукової концепції і до підготовки тексту перед тим, як 
закон буде поданий Парламенту. Крім того, всі, хто готує закони, зацікавлені в 
тому, щоб новий законопроект був дійовим якнайшвидше. В надзвичай них 
ситуаціях іноді слід діяти дуже швидко. Однак надмірна поспішність у реалізації 
короткотермінових завдань великою мірою веде до появи законопроекту, що не 
відповідає встановленим вимогам. Потрібно визначитися з часом, який треба 
присвятити для підготовки законопроекту.  

Крім того, для підготовки та редагування потрібні людські ресурси, зазвичай 
обмежені, а часто навіть дуже недостатні. Отже, необхідно уникати будь-якої 
трати часу на непотрібні процедури та відставання, спричинені перевищенням 
строку попереднього етапу або повторенням процедур, які не були правильно 
виконані на по  

270 
31  



передній стадії. Міністерство ні в якому разі не повинне витрачати час на 
законопроект, який при поданні його до Ради міністрів, виявиться принципово 
неприйнятним або ж не міститиме жодного пріоритету для його подання в 
Парламент.  

Отже, очевидно, що розроблення концепції і підготовка тексту закону повинні 
бути сплановані . Графік та необхідні строки слід встановити для всіх учасників 
законотворчого процесу. Цей графік та строки мають бути погоджені з іншими 
графіками та строками, які визначені для інших законів, що готуються одночасно. 
Необхідно також, аби урядова інстанція мала повноваження , щоб забезпечити 
дотримання цього планування.  

3.1.1. Законодавча програма  

Це планування обов'язково передбачає, що уряд визначає програму законів, які 
мають бути підготовлені в наступному році. Ідеально було б включити цю 
програму до списку передбачених питань, що розглядатимуться Парламентом на 
майбутніх сесіях. Отже, ця програма подається в Парламент для розгляду і, як 
правило, для схвалення.  

В принципі, законодавча програма вимагає:  

и інстанції на найвищому урядовому рівні, яка уповноважена з питань розробки 
цієї програми для Ради міністрів та її схвалення Радою;  

и процедури, яка дозволить цій інстанції визначити законодавчі пріоритети, тобто 
вибрати законопроекти, що в майбутньому ввійдуть до програми (оскільки уряд 
не матиме достатньо часу та ресурсів для підготовки всіх передбачених 
законопроектів, а Парламент тим більше не матиме достатньо часу та ресурсів, 
щоб розглянути всі ці законопроекти, оскільки такі функції повинні виконуватися 
належним чином);  

и добре визначеної процедури (щодо надання інформації для законопроектів) та 
річний графік для цього, щоб міністерства могли планувати свою роботу і 
висловлювати свої позиції, коли це потрібно;  

и завчасне розроблення законодавчої програми для того, щоб міністерства мали 
час, необхідний для успішного завершення великомасштабних та комплексних за 
гальне обговорення проекту закону про держбюджет розпочинаєть ся в 
Парламенті не пізніше, як через сім днів після 25-денного терміну, про який 
йшлося на початку даного абзацу.  

Наприкінці загального обговорення Парламент приймає рішення про 
продовження чи припинення процедури прийняття державного бюджету. В 
останньому випадку він встановлює термін, до якого уряд повинен підготувати 
новий проект бюджету.  

Поправки можуть подаватися в 15-денний термін після закінчення загального 
обговорення. Всі автори поправок повинні враховувати правило про рівновагу 
бюджетних надходжень і видатків. Робочі органи мають у своєму розпорядженні 



десять додаткових днів для підготовки своїх висновків щодо запропонованих 
поправок та для надання головній комісії звіту, в якому вміщуватимуться їхні 
висновки, точки зору щодо поправок, а також їхні власні поправки.  

Уряд повинен розробити свою позицію стосовно всіх запропонованих поправок і, 
виходячи з цієї позиції, підготувати аналіз актуальних економічних тенденцій та 
реалізації минулорічного державного бюджету; він повинен доповнити проект 
бюджету і надіслати його Голові Парламенту не пізніше, як за 15 днів до 
засідання Парламенту.  

Тим часом головна комісія має сформулювати свій висновок про новий 
доповнений проект бюджету, про звіти робочих органів, про висновок 
Секретаріату із законодавчих та юридичних питань, а також щодо запропоновані 
поправки. На основі цих звітів і власних висновків, запропонованих поправок 
головна комісія готує підсумковий звіт про державний бюджет і подає його 
Голові Парламенту за 10 днів до засідання Парламенту.  

Тоді дебати можуть відновлюватися. Перед початком обговорення різних частин 
бюджету представник уряду може виступити з додатковими поясненнями щодо 
проекту. Після цього доповідач головної комісії представить звіт своєї комісії.  

Щодо голосування за поправками Парламент приймає рішення про внесення 
поправок до державного бюджету після обговорення тієї частини бюджету, якої ці 
поправки стосуються. Депутати спочатку голосують за поправки, подані урядом, 
потім - за всі інші. Після закінчення голосування по кожній частині бюджету 
Голова перевіряє рівновагу між статтями надходжень тоді витрат і, в разі 
сумнівів, просить головну комісію висловити свою точку зору. Якщо бюджет 
урівноважений, Парламент переходить до голосування по проекту в цілому. У 
випадку, якщо бюджет не приймається, Парла  
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Парламентським регламентом передбачено, що коли Парламент, на прохання 
Державної Ради, повинен приступати до повторного розгляду законопроекту, 
Голова Парламенту передає це звернення Державної Ради головній комісії, яка 
виносить свій висновок щодо його змісту.  

На своєму наступному засіданні Парламент шляхом голосування визначає свою 
позицію щодо цього прохання про повторний розгляд. Перед голосуванням 
представник Державної Ради може подати коментар щодо цього звернення. Автор 
проекту закону та уряд (якщо він сам не є автором), можуть перед голосуванням 
викласти свою точку зору. Нарешті, призначений головною комісією доповідач 
знайомить усіх, перед голосуванням, з позицією робочого органу.  

(Статті 205 - 207 Парламентського регламенту)  

Спеціальне законодавство  

Є положення і спеціальні процедури для прийняття державного бюджету, але 



немає жодного особливого положення стосовно податкового законодавства. 
Різниця між процедурами полягає в тому, що кожний законопроект доручається 
одній з головних комісій, тоді як у підготовці бюджету беруть участь всі комісії. 
Проект закону про державний бюджет на наступний рік повинен подаватися 
урядом не пізніше 1 жовтня. Доповідь у цьому питанні є урядовим актом, що 
являє собою також одну із складових бюджетних дебатів, у ній уряд викладає 
основні цілі своєї економічної, соціальної і бюджетної політики, завдання, які 
потрібно вирішити, а також загальний контекст державного фінансування на 
наступний рік - фактори, які визначають формування державного бюджету.  

Проект державного бюджету передається головам усіх робочих органів і всім 
членам Парламенту (цього не передбачено у випадках "звичайних" 
законопроектів - вони подаються головній комісії) разом з текстом доповіді та 
повідомленням про скликання сесії, під час якої Парламент проведе свої загальні 
дебати щодо проекту державного бюджету.  

Коли проект державного бюджету поданий до Парламенту, Прем'єр-міністр і 
міністр фінансів виступають з доповіддю по бюджету і представляють власне 
проект бюджету. Дебати за цими виступами не проводяться.  

У 25-денний термін після подання проекту державного бюджету голови робочих 
органів можуть скликати засідання, на яких представники уряду даватимуть 
пояснення щодо цього проекту. За 
конопроектів (на які може знадобитися більше року, звичної одиниці виміру для 
програмування, при бажанні правильно здійснювати розроблення наукової 
концепції та консультації);  

и процедур, що враховуватимуть законодавчі проекти, які після прийняття 
програми матимуть терміновий характер;  

и прийняття принципу, згідно з яким міністерства зможуть розпочати 
розроблення законопроекту лише після його колективного схвалення урядом в 
рамках законодавчої програми (таким чином виключається витрата коштів на 
проекти законів, які потім не втілюватимуться в життя).  

Складання законодавчої програми в Естонії  

Законопроект, який стосується підготовки законодавчих текстів, детально 
передбачає "цілісний план підготовки законів". Цей план є предметом частини 
4.1. цього законопроекту (статті 42-50), і він описаний в національному звіті.  

3.1.2. Законодавчий графік  

Схематичний графік законопроектів є необхідним для впровадження законодавчої 
програми і повинен бути визначений на рівні центральних органів. Він дозволяє 
уряду спланувати розгляд і схвалення законопроектів та їхнє подання в 
Парламент. Цей графік полегшує також роботу Парламенту. Завдяки графіку 
урядова інстанція по узгодженню законопроектів може також визначати кінцеві 
строки для цих проектів і стежити за ходом їх підготовки. Подібний графік є 
необхідним для того, щоб міністерства могли розробити власну робочу програму, 



визначити детальні графіки розробки та розподілити ресурси, які їм будуть 
потрібні для успішного завершення підготовки законопроекту у визначені строки.  
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Складання законодавчої програми  

та робочі програми в Словенії  

Нормативний текст уряду в статтях 57 - 63 передбачає розроблення урядом 
робочої програми та періодичного робочого плану із зазначенням кінцевих 
строків. Генеральний секретар відповідає за їхнє впровадження міністерствами. 
Див. національний звіт.  

В принципі, встановлення графіка передбачає:  

Ё попередню оцінку заходів, що здійснюватимуться для підготовки конкретного 
законопроекту (наприклад, звернення до зовнішніх консультантів);  

Ё реальне та чітке визначення часу, який буде потрібний для цього;  

Ё періодичний перегляд графіка для реагування на можливі труднощі та 
процедуру внесення змін до нього.  

Так само, щоб графік, який стосується законодавчих текстів, враховував 
підготовку вторинного законодавства, необхідного для застосування законів6 . В 
усіх випадках рекомендується розробити особливий графік підготовки важливих 
текстів вторинного законодавства.  

Складання законодавчої програми  

та встановлення графіка в Болгарії  

Закон про нормативні акти та декрет про порядок його застосування визначають 
планування законопроектів та встановлюють графіки, які їх стосуються. Ці заходи 
містяться в главі 2 (статті 19 - 25 закону) та в главі 1 (статті 1 - 8) декрету. Див. 
національний звіт.  

______________  
6 Див., наприклад, Болгарія, Регламент про структуру та організацію роботи 
Ради міністрів та її адміністрації, стаття 25 (2).  

взяти в ньому участь, у засобах масової інформації публікується відповідне 
оголошення.  

Під час підготовки відкритого засідання робочий орган повинен заздалегідь 
знайомити запрошених осіб з питаннями, які будуть розглядатися. Робочий орган 
може також попросити їх підготувати свій висновок у письмовій формі. Порядок 
денний відкритого засідання визначається на засіданні робочого органу.  

Головна комісія може запрошувати на свої засідання зовнішніх експертів та 



зацікавлених представників громадськості, коли вона розглядає законопроекти 
специфічних законів та питання загальної ваги.  

Експерти і зацікавлені представники громадськості можуть висловлювати свої 
висновки та свою точку зору, але участі в прийнятті рішення не беруть.  

(Стаття 157 Парламентського регламенту)  

У статті 88 Конституції (про законодавчу ініціативу) сказано, що проекти 
законодавчого тексту може подавати Парламентові уряд, члени Парламенту або 
група, яка складається щонайменше з п'яти тисяч виборців.  

У статті 174 Парламентського регламенту знаходимо майже подібне положення, 
яке надає також Державній Раді можливість пропонувати прийняття законів.  

Ініціатори законів повинні брати на себе підготовку проектів.  

Крім наданої урядові загальної можливості висловлюватися щодо будь-якому 
законопроекту, поданого Парламентові, Парламентський регламент містить ще 
також положення про уникнення дублювання і конкуренції між законопроектами. 
Голова Парламенту утримається від того, щоб доручити комісії законопроект, 
якщо законодавча процедура стосовно іншого проекту, з однаковим або подібним 
змістом, ще не завершена.  

У статті 91, параграф 2 (промульгація законів), Конституції сказано, що Державна 
Рада може просити Парламент провести нове обговорення закону через сім днів 
після його прийняття і до його промульгації. Той самий законопроект буде 
вважатися прийнятим, якщо під час цього повторного розгляду за нього 
проголосує Парламентська більшість, за винятком випадків, коли Конституція 
вимагає для цього кваліфікованої більшості. Повторний Парламентсь кий розгляд 
такого типу є остаточним.  

Президент Республіки не пізніше, як через п'ять днів після прийняття закону, 
промульгує його. Промульгація вважається формальністю.  
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статтях, голосування відразу по кількох статтях, обговорення і голосування по 
главах проекту, певних частин статей окремо або голосування по кількох главах 
разом, по проекту в цілому.  

Таке рішення не може бути прийняте, якщо хоча б третя частина Парламентаріїв 
не згодна. Тим більше, не можна приймати рішення голосувати за проект у 
цілому, якщо поправки були внесені у визначені для цього терміни.  

Упродовж розгляду проекту закону Парламент може також (через свої робочі 
органи) зробити висновки відповідальних осіб, експертів, громадськості.  

Власне кажучи, не існує процедури, яка дозволяла б Парламентові або його 
політичним групам розглядати і подавати свої формулювання та міркування щодо 



форми, структури, редакції законопроекту перед його офіційним поданням на 
розгляд Парламенту. В межах реалізації Парламентом його повноважень по 
керівництву і нагляду один з його робочих органів відповідає за оцінку ситуації в 
конкретній сфері, вивчає законність прояву зацікавленості з боку різних груп 
громадян даною сферою, пересвідчується в адекватності законодавства, особливо 
законодавчих положень у даній ділянці, порівнює з подібними реаліями інших 
країн, перевіряє ефективність застосування вже прийнятих законів, пропонує нові 
напрямки та контролює їх реалізацію у своїй ділянці роботи.  

(Стаття 140 Парламентського регламенту)  

Робочий орган може також звернутися (до уряду, до інших державних органів, 
державних установ і державних фондів) з проханням надати інформацію і 
документи, потрібні для формулюван ня концепцій та законів або для перевірки 
ефективності їхнього застосування. Він мусить уточнити у своєму зверненні, в які 
терміни він хотів би дістати відповідь, інформацію чи документи, які він просить.  

(Стаття 141 Парламентського регламенту)  

Є й інші варіанти. Робочий орган може запропонувати, щоб експерти або 
спеціалісти провели розслідування чи інший вид аналітичної або експертної 
роботи.  

Щоб одержати інформацію, яка йому потрібна, робочий орган може також 
організувати відкриті слухання, на які він запрошує членів уряду, представників 
різних зацікавлених груп, експертів або інших осіб, які, на його думку, могли б 
дати корисні відомості. Організація такого слухання є обов'язковою, якщо про це 
просить четверта частина членів робочого органу. Щоб зацікавлені особи могли  
В країнах, міністерства яких пов'язані інформаційною сіткою, корисно створити 
базу даних робочих програм та графіків міністерств, до якої кожне міністерство 
зможе звернутися. Так само будь-яке зацікавлене законопроектом міністерство 
зможе отримати цю інформацію для того, щоб бути представленим у робочій 
групі, надати консультації. Таким чином міністерства інформуються про графік та 
стан просування проекту і знають, у який момент до них можна звернутися за 
консультацією. У такий же спосіб центральна і координаційна інстанція може 
слідкувати за станом просування всіх проектів та втручатися, якщо кінцевих 
строків не дотримуються.  

3.1.3. Нормативні інструкції  

Найкращим засобом найефективнішого встановлення спільних норм та єдиної 
практики у сфері підготовки та редагування законів є розроблення єдиного набору 
інструкцій, під керівництвом уряду, і в разі потреби, під керівництвом 
Парламенту. В країнах ЦСЄ саме закон найчастіше визначає сьогодні головні 
елементи в цьому плані. Закон є найефективнішим документом для реформ і на 
сьогодні це, безперечно, єдиний надійний засіб визначення уніфікованої 
сукупності норм, що мають примусовий характер як для уряду, так і для 
Парламенту. Ці законодавчі розпорядження можуть бути розроблені в 
нормативних актах, окремо прийнятих урядом та Парламентом стосовно 



специфічних для них питань (як правило, Парламент недостатньо займається 
підготовкою та редагуванням вторинного законодавства). В деяких країнах 
питання, що стосуються підготовки документів, визначаються актами, які 
присвячені набагато ширшим сферам. Ідеально було б, якби всі інструкції, що 
стосуються підготовки законів, були згруповані в цілісному тексті (наприклад, 
законодавчий підручник), що широко розповсюджується та використовується 
всіма службовцями, які працюють над підготовкою законів. Цей документ буде 
особливо корисним у випадку звернення до радників або зовнішніх 
консультантів.  

Законодавство про підготовку законів містить, як правило, три елементи:  

р процедури для використання на різних стадіях підготовки;  

р єдині правила стосовно застосування та функціону вання різних типів 
законодавчих розпоряджень;  
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р норми по дотриманню форми, термінології та стилю при підготовці законів.  

Приклади нормативних інструкцій  

Ь Болгарія : закон про нормативні акти (51 стаття) та декрет про порядок його 
застосування (56 статей), 1973 / 74, модифіковані у 1995 році. І закон, і декрет 
стосуються цих трьох аспектів.  

Ь Естонія : законопроект про підготовку законодав чих текстів (113 статей) окрім 
трьох розглянутих аспектів стосується процедурних зобов'язань, що характерні 
лише для тих стадій, на яких в процес підготовки проекту включається уряд.  

Ь Литва: процедура підготовки законів та інших юридичних актів (13 статей), 
1995 рік, яка стосується останнього елементу з трьох.  

Ь Словаччина : законодавчі правила про розроблення законів (13 статей, два 
додатки з урахуванням законодавчих та технічних інструкцій, 59 статей), які 
стосуються, головним чином, першого та третього елементів.  

Навіть коли ці документи визначають базові норми, додатковий підручник чи 
стилістичний довідник, вони будуть вкрай корисними для укладачів законів. 
Документ такого типу зможе, виходячи з базових норм, в менш приписній формі 
проілюструвати найкращий спосіб організації роботи в тій чи іншій ситуації або 
вирішити труднощі, які найчастіше виникають при підготовці законопроекту. 
Такий документ зможе слугувати доказом того, яким чином можна зробити 
юридичний словник доступнішим для простого користува ча та сприяти простоті 
редагування законопроекту. Це простий спосіб викриття поганої практики 
минулого у вигляді, наприклад, занадто технічного юридичного словника. 
Документи такого типу однаковою мірою дуже цінні для інформування зовнішніх 
укладачів текстів про існуючу практику та для професійної підготовки нових 
укладачів.  

Для третього читання законопроекту Секретаріат із законодавчих та юридичних 
питань готує повний текст проекту закону з прийнятими поправками і з 
поясненнями до зміненого формулювання статей, яке відбулося під час другого 
читання.  

Парламент може доручити це завдання авторові законопроекту.  

(Статті 191 - 195 Парламентського регламенту)  

Посадові особи міністерства, відповідального за підготовку законопроекту (і 
особливо укладачі) стежать за розвитком обговорен ня проекту в Парламенті.  

Відповідальні посадові особи міністерств і укладачі спостерігають за своїм 
проектом з двох причин: вони мають бути обізнаними із змінами, які вносяться до 
проекту, і готовими в разі потреби зробити відповідні заяви, адже саме вони 
будуть забезпечувати введення закону в дію. Добре володіти інформацією щодо 
просування тексту закону дійсно необхідно для введення його в дію та для 
правильного тлумачення.  



Те чи інше міністерство може підготувати необхідні поправки, але вони повинні 
подаватися на схвалення уряду. В принципі, міністерства прямо спілкуватися з 
Парламентом не можуть.  

Коли пропонується прийняття поправки, Генеральний секретар передає текст 
поправки міністерству, із зазначенням кінцевої дати для підготовки висновку 
щодо поправки, яка буде подана урядові на розгляд.  

(Стаття 72 Парламентського регламенту)  

Для виконання експертних робіт, здійснення адміністратив ної та іншої 
діяльності, виконання технічних завдань Парламент має низку служб, необхідних 
для його нормального функціонуван ня (Секретаріат із законодавчих і юридичних 
питань був, наприклад, створений для юридичного оформлення законопроектів й 
інших нормативних документів та для підготовки висновків щодо відповідності 
Конституції і чинній юридичній системі).  

Організація і діяльність Парламентських служб регламенту ються декретом 
Парламенту.  

Парламент розглядає проекти постатейно на другому читанні. Коли дебати по 
одній статті закінчені, вона ставиться на голосуван ня. В кінці дебатів на 
голосування виноситься назва законопроекту.  

На пропозицію головної комісії, Парламентської групи або хоча б десяти членів 
Парламенту друге читання проекту закону може проводитися у формі загального 
обговорення проекту.  

Крім того, Парламент під час другого читання може, приймати рішення про зміну 
порядку обговорення та голосування по різних  
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Поправки до статті можуть пропонуватися членами Парламенту (в кількості не 
менше десяти чоловік), а також Парламент ською групою чи головною комісією, 
до завершення обговорення, а поправки до окремої глави - до завершення 
розгляду проекту.  

Стаття 190 Парламентської процедури передбачає, що під час другого читання 
законопроекту депутати, головна комісія (і у своїй доповіді щодо проекту також), 
зацікавлений робочий орган та автор проекту можуть подавати поправки до 
нього.  

Членів Парламенту необхідно ознайомлювати із запропоно ваними поправками до 
законопроекту за 15 днів до засідання, на якому проект буде розглядатися.  

Поправки повинні подаватися в письмовій формі і з коментарями. Автор 
поправки може також на засіданні усно пояснити її зміст і мету.  

Представник автора законопроекту або уряду може пропонувати поправки до 



закінчення обговорення даної статті або до кінця розгляду даної глави 
законопроекту, причому лише до статей, поправки по яких були запропоновані у 
визначені терміни. Поправки можуть пропонуватися також до тих статей, 
модифікація яких буде викликана взаємозалежністю різних положень, 
враховуючи поправки, внесені до інших статей законопроекту.  

Перед голосуванням у Парламенті головна комісія, на прохання більшості її 
членів, або на прохання Парламенту, подає свій висновок по запропонованих 
поправках. Секретаріат із законодав чих та юридичних питань також може 
виступити зі своєю точкою зору стосовно поправок.  

Якщо запропонована поправка вимагає зміни, доповнення або скасування іншої 
статті чи особливого положення законопроекту, ці нові поправки будуть 
обговорюватися і вирішуватися відразу ж після прийняття поправки.  

Якщо протягом другого читання жодної поправки не було внесено або якщо, на 
думку Секретаріату із законодавчих і юридичних питань, запропоновані поправки 
мають виключно редакційний характер, Парламент може на тому самому 
засіданні прийняти рішення перейти до третього читання. В такому випадку 
поправки до статті можуть пропонуватися до закінчення її обговорення.  

Якщо доповнення до законопроекту були прийняті в другому читанні, третє 
читання може розпочинатися лише після семи днів з моменту, коли члени 
Парламенту отримають новий текст проекту, з прийнятими поправками.  

3.1.4. Списки базових критеріїв  

Список базових критеріїв також може бути дуже корисним для підготовки 
законів. Він перераховує в основному елементи, які слід брати до уваги при 
виконанні певної процедури. Список є відправною точкою для систематизації дій, 
які застосовуватимуться на конкретній стадії та для контролю за виконаною 
роботою на тій чи іншій стадії. Список базових критеріїв є, звичайно, особливо 
цінним для різноманітних перевірок, які повинні здійснюватися як на стадії 
розроблення наукової концепції закону, так і на стадії підготовки тексту.  

На практиці кожний укладач встановлює свій власний список базових критеріїв 
(пристосовуючи, в разі потреби, списки критеріїв із підручників по підготовці 
законів). Але для галузей, які вивчаються з метою оновлення, є надзвичайно 
бажаним, щоб такий список був розроблений центральною інстанцією для 
широкого розповсюд ження. З цієї точки зору багато країн - членів ОЕСР 
задумали свої списки базових критеріїв 7.  

Списки базових критеріїв,  

що використовуються у Великобританії  

Ось кілька прикладів стислих списків базових критеріїв, розповсюджених 
Органом по анулюванню регламентації, у 1996 році:  

• Якісне законодавство - Основні положення якісного законодавства.  



• Оцінка вартості - відповідності законопроекту.  

• Європейське право - Список критеріїв по анулюванню регламентації для 
міністрів.  

• Застосування європейського права.  

Такі списки могли б легше розробити в країнах ЦСЄ, якби мали типові списки, що 
застосовуються в місцевих ситуаціях. SIGMA  

________________  
7 Див. Розроблення та використання списків критеріїв у країнах ОЕСР, OCDE/ 
GD 181, 1993.  
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вже розробила список базових критеріїв для державної служби8 та підготовки 
законів9 і численні публікації ОЕСР пропонують інші приклади 10. Наступні 
питання, для яких типові списки базових критеріїв були б дуже корисними, могли 
б стати предметом допомоги зі сторони Програми SIGMA.  

Типові списки базових критеріїв для країн ЦСЄ  

1. Нормативна політика і, зокрема, вивчення впливу нормативних документів.  

2. Оцінка вартості.  

3. Альтернативи по відношенню до законодавства : використання набору 
урядових засобів.  

4. Перевірка необхідності та ефективності законопро ектів.  

5. Адміністративні вимоги та методи застосування.  

6. Контроль за відповідністю праву Європейського союзу.  

7. Контроль за відповідністю Європейській Конвенції прав людини.  

8. Контроль за відповідністю конституції та чинному праву.  

9. Контроль за формою, структурою, мовою та правовими підходами для 
законопроектів.  

10. Мінімальний виклад обгрунтування законопроекту.  

__________________  
8 Список базових критеріїв для державної служби, Документ SIGMA n 5, 
OCDE/GD (96) 21, 1996, та Статути державної служби : список базових 
критеріїв на основі внутрішнього законодавства (та інші нормативні документи 
), Документ SIGMA n 14, 1997.  
9 Список базових критеріїв для підготовки законів та нормативного управління в 
Центральній та Східній Європі, Документ SIGMA n 15, 1997.  
10 Підготовка та використання списків базових нормативних критеріїв у країнах-
членах ОЕСР, OCDE/GD (93) 181, 1993; Список базових критеріїв з техніки 
визначення нормативної якості в кн. Вдосконалення якості законів та 
нормативних актів: юридичний , економічний та управлінський підходи, 
OCDE/GD (94) 59, SIGMA, 1994; Список базових критеріїв ОЕСР для прийняття 
підзаконного рішення, представлений у Доповненні 4.  

певних даних, документів, рішень; доступ громадськості до них буде дозволений, 
коли мине деякий час.  

Парламентський розгляд  

Відповідно до статті 177 Парламентського регламенту, депутати можуть 
знайомитися із законопроектом щонайменше за 30 днів до першого його розгляду 



на засіданні Парламенту (Голова Парламенту роздає депутатам законопроект не 
пізніше, як за 30 днів до засідання, на якому проект розглядатиметься).  

Стаття 175 Парламентського регламенту твердить, що законопроект повинен 
містити назву закону, вступ, текст закону і пояснювальний документ.  

У вступі дається оцінка сучасної ситуації, причини, які зумовлюють необхідність 
прийняття законопроекту, його цілі, принципи, передбачення бюджетних 
ресурсів, необхідних для застосування закону та інші можливі наслідки його 
застосування.  

Текст проекту містить юридичні принципи, які знову мають бути коротко 
прокоментовані в пояснювальному документі.  

Коли справа торкається модифікаційного законопроекту, у проекті повинен 
міститися текст положень закону, які підлягають зміні.  

Повний текст законопроектів публікується в Парламентсько му віснику. Він 
доступний широкому загалові.  

Парламентська процедура розгляду законопроектів має три читання.  

Кожний законопроект розглядається хоча б однією Парламентською комісією 
(головна комісія), проте інші комісії можуть виявити інтерес і заявити, що вони 
мають намір брати участь у розгляді того чи іншого проекту (зацікавлений 
робочий орган).  

У стаття 178 Парламентського регламенту сказано, що Голова Парламенту 
призначає головну комісію, яка братиме участь у розгляді проекту закону та 
підготує для Парламенту звіт про цей проект.  

Якщо в законопроекті є положення, які мобілізують кошти з державного 
бюджету, Голова Парламенту передає його на розгляд до спеціального робочого 
органу, компетентного у фінансових питаннях. Цей орган подає свій висновок про 
передбачуваний вплив на державний бюджет. Він може прямо подати 
Парламентові свій звіт про фінансові наслідки законопроекту чи поправок.  

Якщо законопроект регулює права етнічних меншин, комісія у справах 
національних меншин може прямо подати Парламентові рапорт стосовно сфери її 
компетенції.  
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Існує багато форм співпраці міністерств. Можна вважати, що ці консультації 
являють собою стандартну процедуру. Вона ведеться з ініціативи міністерства, 
яке несе основну відповідальність за підготовку проекту, або з ініціативи 
міністерства, на яке покладена значна відповідальність за підготовку 
законопроекту. Воно запрошує зацікавлені міністерства висловити свою точку 
зору на вже підготовлений проект або призначити своїх представників до складу 
робочої групи, якій буде доручено складання проекту.  

Зовнішні радники залучаються частіше на різних етапах підготовки проекту 
закону (зокрема, на початковому), ніж у період розроблення концепції. Рішення 
про запрошення зовнішніх експертів великою мірою залежить від позиції 
компетентного міністра; на це рішення впливають як фінансові, так і політичні 
фактори.  

Взагалі, міністерство, яке бере на себе підготовку законопро екту, повинно 
провести необхідні консультації з питань великої суспільної ваги, яких торкається 
проект, для здобуття впевненості, що Парламент і його члени добре приймуть 
його, та для уникнення всіляких можливих суперечностей, а також для з'ясування 
можливих неясних питань.  

Укладачі законопроектів насамперед звернуться до колег свого та інших 
міністерств або до Служби з питань законодавства з проханням подати свої 
коментарі стосовно законопроектів, зокрема щодо законності рішень, 
запропонованих у проекті. Урядовим регламентом встановлено терміни лише для 
міжміністерських консультацій та консультацій із Службою з питань 
законодавства. Інакше кажучи, графік визначений робочими програмами, проте 
він становить труднощі для міністерств, які повинні забезпечити підготовку 
проекту в зазначений період, зробити це якісно, і повинні думати, як і коли 
співпрацювати з іншими міністерствами в даній справі.  

Природно, що укладачі законопроекту в рамках конкретного міністерства несуть 
відповідальність за проект аж до його прийняття Парламентом. Звідси випливає, 
що укладач проекту буде відповідати і за внесення поправок до тексту. Але є 
істотна відмінність: з моменту, коли законопроект поданий Парламентові, 
відповідаль ним за нього з цього моменту вважається Парламент. Зауважимо, що 
укладачів необхідно інформувати про розвиток процедури та про внесені зміни. 
Як правило, їм доручається тлумачення проектів після їх прийняття.  

Робота уряду має відкритий характер. Це забезпечується шляхом прес-
конференцій та офіційних повідомлень уряду. У деяких випадках, згідно з 
законом, може прийматися рішення про таємність  

3.1.5. Інстанції по координуванню діяльності різних органів влади  

Координація дій є необхідною на двох рівнях: по-перше, для створення та 
впровадження нормативної основи і, по-друге, для просування різних 
законопроектів. Виходячи з цього, координація повинна лягти в основу діяльності 
інстанції, що має статус та політичну владу, які є необхідними для ефективності її 
рішень, особливо, коли йдеться про запровадження реформ. Але не обов'язково 



один і той самий орган повинен виконувати ці дві функції. В усякому разі, слід 
розподілити відповідальність за координацію різних питань, оскільки деякі 
елементи належать уряду, а інші - Парламенту. Потрібен, загалом, механізм для 
координації узгоджених функцій уряду та Парламенту.  

Складається враження, що країни ЦСЄ не довірили окремій інстанції розроблення 
узгодженої політики в сфері нормативної бази. Зазвичай, вибір падає на 
міністерство, наприклад, Міністерство юстиції, або ж на орган, підлеглий Раді 
міністрів. Можна вважати, що міністр юстиції (який, як правило, координує 
законопроекти) має найкращу можливість для виконання цієї об'ємної функції, 
оскільки він володіє в даній сфері цінним досвідом. Проте один міністр не має 
вищої влади, необхідної для того, щоб розробити та зобов'язати дотримуватися 
тієї концепції, яка повинна впроваджуватися іншими міністерствами. Ось чому 
видається більш доцільним покласти цю функцію на орган, що може спиратися на 
колективну владу Ради міністрів.  

Узгодження нормативної основи  

в Словацькій Республіці  

Для виконання цієї функції Рада міністрів створила свою власну раду з питань 
законодавства, яку очолює заступник Прем'єр-міністра. Цей консультативний 
орган розглядає також різні законопро екти. Див. національний звіт.  

Часто координування законопроектів, що подаються урядом, покладене на 
Міністерство юстиції, яке з цією метою створює відділ  
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чи комісію. Йдеться про перевірку дотримання законопроектами вимог, 
встановлених урядом при можливості повернення проекту у випадку його 
невідповідності. Такий стан може породити проблеми, наприклад, коли орган, 
який подає законопроект, не без причини вважатиме, що розроблені урядом 
вимоги можна не виконувати. Ці міжміністерські конфлікти мають іноді 
вирішуватися на урядовому рівні. Нормативний документ повинен передбачити 
цю можливість.  

Урядове координування  

законодавчих проектів  

У Литві всі законопроекти повинні подаватися для розгляду в Міністерство 
юстиції, і результати цього аналізу подаються в юридичне Управління Канцелярії 
уряду, яке візує документ, коли норм дотримуються. Див. національний звіт.  

В Естонії законопроект, що стосується підготовки законодавчих актів, містить 
детальні положення для приведенн я у відповідність урядових законопро ектів 
Міністерством юстиції, яке уповноважене відхиляти чи повертати законопроекти 
через велику кількість мотивів. Законопроект, відхилений двічі, може бути 
поданий уряду для прийняття рішення (законопроект, частина 4.2, статті 51 - 58; 



див. національний звіт).  

Парламенти також потребують механізму для того, щоб пересвідчитися, що 
законопроекти відповідають їхнім вимогам. Як правило, попередній аналіз з 
позиції впроваджуваної концепції та основних положень здійснюється в 
спеціалізованих комісіях. Але для перевірки якісних та технічних норм найкраще 
доручити це завдання одній інстанції, яка уповноважена вивчати всі 
законопроекти, аналізуючи аспекти, що не стосуються впроваджуваної концепції. 
В цьому плані також рекомендується втручання підрозділу Секретаріату 
Парламенту чи спеціалізованої комісії, якій цей підрозділ надає свою допомогу.  

Подавати законопроект Парламентові повинен уряд. У кожному окремому 
випадку, виходячи з порядку денного Парламент ської сесії, він призначає осіб 
(міністрів, державних секретарів або високих державних службовців), які 
представлятимуть його, знайомитимуть з висновками експертів і надаватимуть 
іншу інформацію. Укладачі законопроектів допомагають представникам уряду в 
Парламенті, хоча офіційно представляти уряд вони не мають права.  

Підготовка законопроектів  

Взагалі, розробка концепцій і підготовка законопроектів - це дві різні ділянки 
роботи, проте вони часто здійснюються одночасно. Підготовка законопроектів 
вимагає спеціалізації і технічної компетентності, тоді як вироблення концепції (це 
- завдання міністрів, Державних секретарів, високих державних службовців) 
завершуєть ся завжди визначенням необхідних заходів. Підготовка проектів 
розпочинається, як правило, після розроблення концепції. Однак навіть вже 
існуючий законодавчий текст також може бути предметом дискусії та базою для 
підготовки нового законопроекту.  

Вимоги до проекту, встановлені посадовими особами, які приймали рішення про 
початок підготовки проекту, повідомляються укладачам під час засідань робочих 
груп, а також через прямі і непрямі контакти, які можуть встановлюватися 
офіційним та неофіційним способом.  

Здебільшого, укладач законопроекту несе повну відповідаль ність за юридичні 
питання, пов'язані з рішеннями, прийнятими щодо проекту, а саме: відповідність 
проекту Конституції, а також дотримання норм у плані процедури і стилю. 
Отримавши вказівки щодо напрямків, які потрібно розвивати, укладач 
законопроекту насамперед проаналізує чинне законодавство (вивчення і пошук 
наявного юридичного контексту, починаючи з конституційних вимог та вимог, що 
містяться в законах, і закінчуючи практикою, яка напрацьована в діяльності судів 
та державних адміністративних органів) для підготовки першого проекту, який би 
містив основні рішення, передбачав у загальних рисах наслідки, а також для 
подання відповідним органам для схвалення. Далі за цим відбувається процес 
перенесення поставлених цілей у юридичний контекст і, нарешті, подання 
проекту на поглиблений розгляд відповідальних органів, інших укладачів 
законопроектів та спеціалістів.  

Часто службовці різних міністерств беруть участь у розробленні концепції 



законопроекту, оскільки всі важливі проекти справляють відчутний вплив на 
ділянки повноважень різних міністерств.  
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ти подаються потім у постійні робочі комітети і в спеціальні урядові комітети, а 
вже потім самому урядові.  

Постійні робочі комітети уряду та служби Генерального Секретаріату порівнюють 
поставлені цілі з кінцевим варіантом тексту. Невідповідності, відхилення від 
накреслених цілей мають бути пояснені і виправдані. Уряд здійснює остаточне 
порівняння і дає оцінку проекту.  

Графіки підготовки проектів законів вказані в урядових робочих програмах; ними 
займаються різні міністерства, і служби Генерального секретаріату стежать за 
просуванням вперед. У звіті про роботу уряду, який складається щороку, 
подається також і аналіз стану виконання робочої програми уряду.  

Коли законопроект готовий, він має бути схвалений компетентним міністерством. 
Під час розроблення законопроектів необхідно дотримуватися вимог 
Парламентського регламенту, згідно з яким законопроект повинен вміщувати: 
назву закону, вступну частину, текст закону та пояснювальний лист.  

У вступі слід давати оцінку сучасної ситуації, обгрунтувати необхідність даного 
законопроекту, його мету і принципи, орієнтовно передбачити необхідні 
бюджетні ресурси для дії майбутнього закону, наслідки його дії.  

Текст проекту містить юридичні положення, короткий коментар яких ще раз 
дається в пояснювальному листі.  

(Стаття 175 Парламентського регламенту)  

Згідно з урядовим регламентом, усі тексти, які подаються йому або його 
комітетам, повинні супроводжуватися документацією, яка вміщувала б усі 
необхідні дані та інформацію для того, щоб рішення могло бути прийняте на 
основі доброго володіння ситуацією.  

Уряд інформує міністерства та урядові служби, як і Парламент, про свої річні та 
квартальні робочі програми.  

Тексти подаються Парламентові за посередництвом Генерального секретаря; до 
них додається пропозиція про їх розгляд. Парламентові повідомляються також 
прізвища представників уряду, які братимуть участь у його роботі, а також в 
роботі двох його комісій.  

Голова Парламенту, на основі робочої програми та після нарад у 
Парламентському бюро, вносить різні питання до порядку денного 
Парламентських сесій та призначає головні комісії, яким буде доручено вивчати 
різні питання.  

(Стаття 107 Парламентського регламенту)  

Робочі органи складають власні і взаємопогоджені програми, відповідно до 
робочої програми Парламенту.  

Парламентське координування законопроектів  



у Словацькій Республіці  

Законопроекти вивчаються законодавчим Управлінням Канцелярії Парламенту, 
яке виконує широкий спектр інших функцій підтримки. Див. національний звіт.  

Координація дій між урядом та Парламентом є важливою не лише для 
забезпечення хорошого виконання їхніх законодавчих програм та належного 
редакційного оформлення законопроектів, що подаються урядом, але також для 
обмеження надмірної кількості перевірок. Парламент виявить бажання, очевидно, 
здійснювати власні перевіри після перевірок уряду. Якщо Парламент володіє 
інформацією про здійснені урядом перевірки, він зможе швидше провести свої 
власні перевірки. Для забезпечення зв'язку з Парламентською уповноваженою 
комісією, уряд часто призначає для кожного законопроекту одного із своїх 
працівників, так само як і службовця, котрий брав участь у підготовці проекту. 
Але призначення члена уряду, як правило, уповноваженого у справах відносин з 
Парламентом, також є хорошим рішенням для розв'язання цієї проблеми.  

Координація між урядом та Парламентом у Литві  

Для відносин із Сеймом уряд призначає свого представника. Див. національний 
звіт.  

3.1.6. Експертні ради з удосконалення якості текстів  

Урядам може бракувати часу чи експертної компетенції для глобального вивчення 
питань, які стосуються підготовки законів, зокрема, редакційних та структурних 
удосконалень, що здатні полегшити застосування та розуміння законів. Звернення 
до зовнішніх джерел, наприклад, університетських, до працівників юридичних 
професій та до суддів може бути корисним для формулювання рекомендацій, 
спрямованих на поліпшення редакційної якості законодавчих законів.  
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Створення в Естонії органу,  

уповноваженого у справах вдосконалення  

редакційної якості проектів  

Функцією Комітету юридичної термінології уряду є подання пропозицій по 
вдосконаленню лінгвістичної якості законів. Див. національний звіт.  

3.2. Вдосконалення з позиції розроблення наукової концепції  

Для поліпшення якості законопроектів найефективніший підхід полягає 
безперечно у визнанні того, що розроблення наукової концепції є 
фундаментальною передумовою підготовки законів. Тим самим забезпечується 
застосування процедур та прийомів, завдяки яким є більше можливостей 
привнести виважені відповіді на головні питання, особливо, коли йдеться про 
впровадження складних та важких реформ. Таке визнання ролі розроблення 



концепції є імпліцитно необхідним, зокрема при бажанні здійснити більш 
системні дослідження цієї ролі законопроекту, ніж дослідження, які здійснюються 
в даний час.  

У деяких країнах ЦСЄ нормативні приписи чітко визначають, що перед 
прийняттям законопроекту слід здійснити вивчення певної кількості питань, 
зокрема, про необхідність законодавчого акта; причини, що обумовлюють 
необхідність прийняття нового закону та його цілі; очікувані результати; вартість 
та необхідні ресурси. Проте насправді таке дослідження недостатньо глибоке для 
того, щоб виділити орієнтири, яких потребують укладачі законів. Укладачі 
можуть мати лише один вибір, а саме: покладатися на свою власну точку зору, 
оскільки вони володіють дуже малим обсягом інформації, який міг би спрямувати 
їх у роботі з підготовки законопроектів.  

документів, запропонованих самим урядом. Уряд має також право подавати свій 
висновок щодо проекту закону чи іншого нормативного документа, ініціатором 
якого він не є.  

Безперечно, існує різниця між розробленням первинних і вторинних нормативно- 
правових текстів. Водночас коли підготовка перших повинна відповідати різним 
вимогам, головним чином щодо самої суті, підготовка других часто розглядається 
під кутом практичної реалізації, у якій слід дбати про технічні деталі і в якій 
практичний аспект переважає. Отже, службовці, що мають спеціальні знання в 
організаційній управлінській, технічній та інших галузях, запрошуються для 
участі в підготовці текстів вторинного права.  

4. Підготовча процедура  

Програма роботи і календарний план  

Уряд приймає офіційну програму розгляду законопроектів протягом наступних 
Парламентських сесій. Складається річна робоча програма, яка містить одночасно 
законодавчі та базові елементи. Ця програма більш детально відображена у 
квартальних програмах. Затверджуються ці програми раз на рік (наприкінці 
грудня програми на наступний рік мають бути готові). Зміни до річної та 
квартальних програм повинні подаватися не пізніше як за п'ятнадцять днів перед 
встановленою датою в річних і квартальних програмах з метою завершення 
передбаченої роботи.  

Враховуючи те, на якому рівні було висунуто ініціативу нового законопроекту, 
розрізняють дві типові ситуації:  

Ё коли міністерство, виходячи зі своєї робочої програми і своєї орієнтації, висуває 
ініціативу нового законопроек ту і подає її на схвалення уряду;  

Ё коли уряд, виходячи зі своєї визначеної політики та з очевидної потреби 
регламентування певних питань чи певних ділянок, вирішує діяти, а отже, 
доручає міністерству підготувати проект закону.  

Як правило, напрямки схвалюються і затверджуються після подання урядові вже 



готового законопроекту, хоча нерідко трапляється, особливо коли саме уряд 
доручає міністерству підготувати проект закону, що директиви і напрямки 
встановлюються наперед.  

Уряд у своїх законодавчих програмах колегіально визначає свої першочергові 
завдання у сфері підготовки проектів законів. Проек  
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Типова кваліфікація укладачів законопроектів передбачає університетську освіту 
(не обов'язково юридичний диплом), а подальша спеціалізація набувається під час 
практичної діяльності, участі в семінарах або інших заходах. На жаль, немає 
статистичних даних з цього питання. Можна зробити загальне припущення: 
приблизно 30-50 чоловік постійно зайняті підготовкою проектів законів.  

У розробці законопроектів беруть участь як національні, так і міжнародні 
консультанти, а також службовці за контрактом. Приймати рішення про 
залучення спеціалістів ззовні повинен компетентний міністр. Він звертається до 
так званих зовнішніх консультантів головним чином тоді, коли проект вимагає 
знань або специфічної компетентності, якими міністерські службовці не мають, 
або поки що не мають, а також коли наявна кількість персоналу чи встановлені 
терміни вимагають залучення зовнішніх експертів. Кошти на це беруться з 
бюджету міністерства, а точніше з державного бюджету, враховуючи принцип 
єдності бюджету.  

На сьогодні не існує спеціальної освітньої програми для підготовки укладачів 
законопроектів, проте було кілька спроб запровадити систему підготовки, хоча б у 
формі семінарів або спеціалізова них курсів.  

Часто при підготовці законодавчого тексту співпрацюють кілька укладачів. 
Встановлено також принцип, згідно з яким особи, які беруть участь у підготовці 
проекту тексту первинного законодав ства, працюватимуть (разом з іншими 
спеціалістами) також над підготовкою текстів вторинного законодавства. Склад 
робочих груп залежить від специфіки проекту. Можна сказати, що здебільшого 
їхні члени мають економічну або юридичну освіту, але є й інші спеціалісти. 
Приблизно третина персоналу має юридичну освіту, проте це співвідношення 
змінюється залежно від суті проекту.  

Нагляд за дотриманням якісних норм здійснюється в міністерстві та поза ним. У 
самому міністерстві це відбувається під час перевірки та обговорення проекту. А 
зовнішній нагляд забезпечується комітетами (підготовча робота протягом 
урядових засідань) і спеціальною службою. Укладачі законопроектів 
запрошуються для роз'яснення й уточнення положень їхніх проектів на засідання 
комісій, Парламентаріїв тощо.  

Водночас, урядові службовці-укладачі проектів працюють для уряду, а 
Парламентські - для Парламенту.  

Зауважимо, що закон про уряд і урядовий регламент твердять, що урядові слід 



співпрацювати з Парламентом та з його робочими органами у справі прийняття 
законопроектів та інших нормативних  

Інструкції щодо розроблення  

наукової концепції в Болгарії  

Здійснення аналізу передбачене декретом про порядок застосування закону про 
нормативні акти, глава 1 (статті 3 - 6). Що стосується використову ваної практики, 
див. національний звіт.  

В деяких країнах ЦСЄ нормативні інструкції зобов'язують проводити детальні 
перевірки законопроектів. Результати цих перевірок повинні вноситися в 
пояснювальний документ, який супроводжує законопроект. Фактично, деякі з цих 
перевірок мають бути виконані ще до початку роботи по підготовці тексту 
настільки, наскільки вони стосуються вибору та розроблення впроваджуваної 
концепції. Але дуже рідко це прямо випливає з нормативних інструкцій. На 
практиці часто трапляється, що перевірки застосову ються лише після підготовки 
тексту і мають доволі поверховий характер, являючи собою лише просту 
формальність і використову ються тільки для того, щоб обгрунтувати текст, який 
був підготовлений, вірогідно, без урахування інших напрямків.  

Пояснювальний документ може бути хорошим засобом для представлення 
основної інформації про законопроект, його цілі та мотиви, а також про очікувані 
наслідки. У найбільш завершеній формі він враховує законодавчий підхід та 
сферу застосування нового документа, коментуючи кожне з його положень. Цей 
документ однаковою мірою повинен використовуватися для визначення природи 
та сфери застосування вторинного законодавства, яке буде необхідне для 
введення в дію законопроекту. Цей пояснювальний документ дозволяє Раді 
міністрів та Парламенту (а також і населенню) отримати у зручнішій формі, ніж 
сам законопроект, достовірне відображення нового законодавчого документа і 
наслідків, які від нього очікуються. В принципі, він може бути також корисним 
для тлумачення тексту закону. Ось чому для забезпечення повного зв'язку із 
законопроектом бажано довірити його підготовку та перевірку укладачам 
законопро екту. Хоча не завжди пояснювальний документ є вірогідним 
інструментом для тлумачення, оскільки при внесенні Парламентом поправок у 
законопроект пояснювальний документ, як правило, до уваги не береться.  
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Зміст пояснювального документа в Естонії  

Законопроект про підготовку законодавчих текстів (глава 2, частина 3, статті 28 - 
41) уточнює, яким має бути зміст пояснювального документа. Цей документ 
повинен коментувати наслідки для економіки, навколишнього середовища, 
державного управління, організаційні зміни, а також соціальні наслідки та 
вартість від застосування. Див. національний звіт.  

3.2.1. Перевірка з позиції впроваджуваної концепції  

Більш системний підхід у справі перевірки висвітлює необхідність чіткого 
розмежування стадії вибору та розроблення наукової концепції законопроекту. 
Частина А доповнення 5 чітко показує, що до перевірок, які проводяться на цьому 
рівні, слід вдаватися значно раніше для того, щоб вони принесли користь. Якщо ж 
вони відкладені на стадію підготовки закону, законопроект ризикує бути 
відхиленим чи докорінно зміненим відповідно до елементів впроваджуваної 
концепції, які постали лише в результаті перевірок. У цьому випадку йдеться про 
витрачання редакційних засобів.  

Для реалізації цього підходу корисно надати чіткі орієнтири щодо умов 
проведення перевірок і щодо моменту, коли вони повинні здійснюватися із 
використанням, наприклад, інструкцій чи списків офіційних базових критеріїв. Ця 
сфера має входити у компетенцію інстанції, яка уповноважена з питань 
узгодження нормативної основи.  

3.2.2. Вивчення ролі нормативних актів  

Ці аспекти повинні особливо братися до уваги при вивченні ролі нормативних 
актів (ВРНА ). Як засвідчує сама назва, ВРНА служить визначенню оцінки 
наслідків законопроекту в багатьох формах для того, щоб полегшити вибір 
найкращої концепції та її розроблення. Метою є можливість із знанням справи 
прийняти рішення про застосування нових дій та встановити допустиму рівно 
Парламенту) з проханням зробити свій висновок про їхню відповідність 
Конституції.  

Статтею 108 Конституції передбачено, що закони та юридичні акти повинні 
дотримуватися загальновизнаних принципів міжнародного права та 
ратифікованих Словенією міжнародних угод. Ратифіковані та опубліковані 
міжнародні угоди підлягають прямому застосуванню.  

Уряд не наділений ні загальними, ні спеціальними повноваженнями в 
регламентарній галузі.  

Лише Парламент приймає законодавчі тексти, які регулюють ся нормами 
первинного права, тоді як уряд може приймати тексти вторинного права. В 
ієрархії нормативних актів актуальним тепер є питання, куди віднести акти 
органів місцевого самоврядування.  

Роль уряду стосовно текстів вторинного законодавства полягає в керівництві, 
орієнтації і координації у реалізації визначеної Парламентом національної 



політики, а також у забезпеченні чинності законів, інших нормативних документів 
і загальних актів Парламенту вжиттям або пропонуванням політичних, 
юридичних, економічних, фінансових, організаційних чи інших заходів, 
необхідних для виконання завдань, які є компетенцією держави в різних галузях.  

У зв'язку з цим уряд подає Парламентові пропозиції щодо прийняття законів, 
нормативних актів та інших загальних документів, а також розробляє концепції 
для різних ділянок соціального життя.  

(Статті 3 і 4 закону про уряд)  

3. Спеціалісти з підготовки проектів  

Міністерства мають власні структури або власних спеціалістів для підготовки 
документів, і їхні радники з юридичних питань працюють, у межах своєї 
компетенції, над розробленням документів. Не у всіх міністерствах однакова 
ситуація. Так чи інакше існує центральна служба підготовки проектів документів, 
а саме: Урядова служба із законотворчих питань. Ця служба, однак, приступає до 
розробки проекту лише тоді, коли інші міністерства не мають компетенції в 
конкретній галузі.  

Спеціальної посади укладача законопроектів не існує, хоча така спеціалізація 
вважається необхідною в переліку навичок для деяких посад.  
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До Декретів вдаються, коли є потреба вжити заходів загального значення.  

Інструкції служать для забезпечення чинності положень того чи іншого закону, 
нормативного акта, інших документів; вони подають способи їх конкретизації.  

Рішення і висновки можуть прийматися міністрами та керівниками міністерських 
управлінь, коли йдеться про адміністративні питання.  

(Статті 99 і 100 закону про організацію і повноваження міністерств)  

Найкращий підхід до розуміння взаємозв'язку між різними видами нормативних 
документів полягає в аналізі відповідних положень Конституції та закону про 
Конституційний суд.  

Конституція (частина 7, конституційність і законність, стаття 153, про 
відповідність юридичних актів) передбачає, що закони, акти вторинного 
законодавства та інші нормативні документи повинні відповідати її положенням. 
Крім того, закони повинні відповідати загальновизнаним принципам 
міжнародного права та ратифікова ним Парламентом чинним міжнародним 
угодам, актам вторинного законодавства й іншим нормативно-правовим 
документам які, в свою чергу, повинні відповідати ратифікованим міжнародним 
домовленостям.  

Окремо взяті акти та окремо взяті види діяльності державних органів, органів 



місцевого самоврядування і представників народовладдя повинні базуватися лише 
на законах чи інших юридичних документах.  

У статті 21 закону про Конституційний суд сказано, що Конституційний суд 
висловлюватиметься, з-поміж інших питань, про відповідність законів 
Конституції, про відповідність законів та інших нормативних документів 
ратифікованим міжнародним угодам та загальним принципам міжнародного 
права, про відповідність нормативних документів органів місцевого 
самоврядування Конституції і законам та про відповідність загальних документів, 
які прийняті для забезпечення діяльності того чи іншого органу влади 
Конституції, законам та нормативним актам.  

Висловлюючись з цих питань, Конституційний суд одночасно висловиться і про 
конституційність та законність процедур, які застосовувалися при прийнятті 
даних актів.  

Упродовж процедури ратифікації міжнародних угод до Конституційного суду 
можуть також надходити звернення (від Парламенту, Президента Республіки, 
уряду або третьої частини складу  
вагу між реально визначеним очікуваним ефектом і додатковими примусовими 
заходами, в тому числі фінансовими, які будуть нав'язані. ВРНА ставить головні 
питання, які завжди повинні порушуватися при підготовці будь-якого нового 
законопроекту, але які на практиці часто відкладаються. ВРНА дозволяє успішно 
організувати розроблення концепції, змушуючи відповідальних за проект ставити 
перед собою ці питання та отримувати на них правильні відповіді.  

ВРНА відіграє свою роль головним чином для перевірок, згрупованих у 
доповненні 5 в такі категорії: перевірка вартості та економічної ролі, перевірка 
ефективності, здійсненності та застосуван ня. Для того, щоб бути ефективним, 
ВРНА повинне здійснюватися на дуже ранньому етапі в процесі розроблення 
наукової концепції, а саме в момент, коли ще аналізуються різні концептуальні 
напрямки. Але ВРНА може також бути корисним для вирішення деяких проблем, 
менш важливих у плані розроблення концепції, але які постають як на стадії 
визначення обраної концепції, так і на стадії підготовки необхідних законодавчих 
норм (наприклад, для адміністративних механізмів, які потрібно прийняти). Іноді 
інші перевірки постають на наступному етапі, зокрема, коли законодавчий 
документ набирає більш визначеної форми.  

Щоб переконати себе у важливості ВРНА, достатньо розглянути випадок, коли 
закон був прийнятий Парламентом, опублікований і набрав чинності тоді, коли 
необхідні для його застосування механізми були відсутні. Окремі норми цього 
закону не будуть через це ніколи, навіть через роки, реалізовані. Не потрібно 
чекати, поки акт почне діяти, щоб проаналізувати його фінансову вартість та інші 
фінансові наслідки, які він може мати. Якщо потрібно розподілити в часі 
застосування закону, це слід зробити саме за допомогою ВРНА, вживаючи 
заздалегідь необхідних заходів.  

ВРНА є дуже корисним засобом для того, щоб визначитися стосовно природи та 
змісту законопроекту. Таке вивчення однаковою мірою може допомогти як 



політикам, що повинні вирішити, чи треба ініціювати цей проект, так і 
Парламентаріям, які повинні вирішити чи схвалити його, чи відхилити, чи краще 
підготувати обгрунтування нового проекту. Дедалі частіше закони, які застосову 
ються в країнах ЦСЄ, вимагають пояснювального документа (підготовленого, як 
правило, укладачами законопроекту), що містить повнішу інформацію з цих 
питань. ВРНА дозволяє забезпечити всіх, кому законопроект призначається, та 
громадськість переконливі  
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шими поясненнями про нові законодавчі проекти, поліпшуючи тим самим 
прозорість прийняття рішень.  

Щоразу, коли це можливо, ВРНА вимагає застосування кількісних методів. Для 
цього потрібна надійна інформація, особливо кількісного характеру. ВРНА 
підміняється оцінкою можливої ролі законодавчого акта. Недостатньо пропозиції, 
прийнятної в політичному плані, потрібно володіти об'єктивнішими показниками 
передбачених та бажаних результатів, з тим, щоб уникнути ризику зустрітися з 
дуже серйозними проблемами у майбутньому.  

Можуть використовуватися різноманітні аналітичні методи. Досвід країн - членів 
ОЕСР показує, що застосовувані методи відрізняються в різних країнах як з точки 
зору їхньої важливості, так і чіткого дотримання. Фактично всі країни поступово 
розробляють свій підхід до вивчення ролі нормативних актів, яке ще недавно було 
в зародковому стані. Зрозуміло, що велика кількість країн ЦСЄ має лише 
обмежені засоби - їм бракує, зокрема, добре підготовлених "внутрішніх" та 
"зовнішніх" економістів для здійснення достатньо повного та грунтовного 
вивчення ролі законопроектів. Збір статистичних даних та іншої кількісної 
інформації є також дуже обмеженим. Як уже відзначалося (див. главу про основні 
вимоги, частина 2.4 "Процедури здійснення перевірок"), численні проблеми 
постають також у сфері вдосконалення процедур перевірок, стосовно ВРНА 
особливо.  

Ось чому кожна країна ЦСЄ має визначити свою власну короткострокову та 
довгострокову стратегію, враховуючи наявні теперішні чи майбутні ресурси, з 
тим, щоб запровадити прийоми ВРНА в роботу над законопроектами. Така 
стратегія повинна містити наступні елементи:  

Елементи для визначення  

в стратегії ВРНА11  

1. Органи, відповідальні за проведення ВРНА, тобто організації, в тому числі 
приватні, які здійснюва тимуть ВРНА, та урядові чи Парламентські інстанції, які 
наглядатимуть за цими діями або контролюватимуть їх.  
11 Див. також Rex Deighton-Smith, Regulatory Impact Analysis, документ, 
підготовлений для семінару SIGMA з питань нормативного аналізу/ консультації 
неурядових організацій, Вільнюс, квітень 1997.  

Ш Конституція.  

Ш Парламентські акти: закони, державний бюджет та інші бюджетні акти, 
національні програми у соціальній сфері та в галузі економічних інфраструктур, 
якщо це передбачено законом, декларації, резолюції, рекомендації, декрети, 
рішення й аутентична та обов'язкова інтерпретація законів.  

Ш Міжнародні угоди.  

Подаємо опис документів, підпорядкованих вторинному праву:  



Урядові акти:  

Нормативні документи : юридичні засоби, які допомагають урядові деталізувати 
та роз'яснювати регламентовані законом або іншим Парламентським актом 
відносини, згідно з юридично встановленими цілями і критеріями.  

Крім того, уряд видає нормативні акти у тих випадках, коли законом йому 
надаються повноваження регламентувати порядок використання громадянами 
своїх прав та виконання обов'язків.  

Декрети видаються для регламентування окремо взятих питань або для вжиття 
окремих заходів загального значення, або для прийняття рішень, стосовно яких 
закон чи нормативний акт вказують, що вони повинні регламентуватися декретом.  

Внутрішні нормативні документи регламентують внутрішні урядові відносини та 
робочі процедури.  

Для Резолюцій характерні в основному такі ж цілі, як і для внутрішніх 
нормативних документів, але на практиці вони використову ються для 
регламентування окремо взятих питань. Уряд може приймати резолюції ще й тоді, 
коли він не повинен ухвалювати рішення чи приймати будь-який інший акт.  

Рішення приймаються в адміністративній ділянці, у сферах урядової компетенції, 
а також з інших специфічних питань, зокрема у справах призначення та 
відкликання з посади.  

(Стаття 26 закону про уряд)  

Міністерські акти:  

Нормативні акти, декрети та інструкції приймаються для реалізації чинності 
законів, інших нормативних актів, документів Парламенту і уряду.  

Нормативні акти приймаються з метою розвинути положення закону, іншого 
нормативного акта або конкретного документа для введення його в дію.  
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цедурні норми (зокрема визначення сфер, які можуть або не можуть 
регламентуватися законом, встановлення меж регламентації), а також основні 
вимоги до процедур.  

Були встановлені й інші норми, якими визначається організація держави та 
функціонування державної влади, - такі як закон про Державну Раду, закон про 
адміністрацію, закон про організацію, повноваження і функції міністерств, закон 
про органи місцевого самоврядування (див. дані про них у додатку 1).  

Додаткові норми, здебільшого процедурного характеру, встановлені нормативно-
правовими актами різних інституцій (Парламент, Державна Рада, уряд, певні 
міністерства, місцеві органи влади і т.д. - Див додаток 2).  

Головні правила щодо підготовки проектів законодавчих та нормативних текстів 
встановлені нормативними актами уряду і Парламенту; інших спеціальних 
документів не існує. Є, звичайно, певний набір інструкцій, джерелом яких були 
Генеральні секретаріати різних органів. Ці інструкції дають певні нормативні 
правила.  

Деякі технічні питання знаходять вияв у нормативних актах уряду та Міністерства 
внутрішніх справ, зокрема у справі обробки і підготовки документації та 
документів.  

Укладачі мають дотримуватися процедурних вимог, глибоко володіти питанням. 
Процедурні правила передбачають співпрацю різних спеціалістів та перевірку 
якості роботи укладачів.  

Крім встановлених нормативними документами правил існують ще й професійні 
правила (конвенції). Недавно (квітень 1997 р.) було проведено відбір і 
класифікацію цих правил для їх майбутньої кодифікації.  

Уряд і Парламент створили органи, яким спеціально доручено перевіряти 
дотримання норм. З боку уряду це Служба із законотворчих питань, яку до 
лютого 1997 р. очолював міністр без портфеля; на даний час йому на зміну 
призначено директора. А Парламент створив Секретаріат у законодавчих та 
юридичних справах. Окрім того, служби Генеральних секретарів стежать за 
дотриманням процедурних норм.  

2. Нормативні документи  

Є кілька категорій нормативних документів, які можна класифікувати за різними 
критеріями. Головним чином розрізняють тексти первинного і вторинного 
законодавства. До первинних нормативно-правових документів належать:  

2. Цільове призначення фінансових коштів та персоналу, достатніх для здійснення 
ВРНА та професійної підготовки.  

3. Використання чи розроблення методів аналізу.  

4. Типи законопроектів, які будуть піддані ВРНА.  



5. Процедури та критерії, для впровадження з метою визначення тих 
законопроектів, котрі підлягати муть ВРНА, та для вирішення, на якій стадії буде 
здійснюватися ВРНА і який аналітичний метод буде використовуватися.  

6. Процедури, що використовуватимуться під час ВРНА з метою його 
інтегрування у розроблення концепції та розповсюдження результатів.  

7. Збір та постачання даних, необхідних для ВРНА.  

8. Процедури, що дозволять дотриматися зобов'язан ня по здійсненню ВРНА.  

SIGMA вже підготувала грунт, щоб допомогти країнам ЦСЄ розробити їхні 
стратегії в галузі ВРНА. У прибалтійських країнах спеціально для відповідальних 
посадових осіб були проведені заняття в робочих групах (Латвія, жовтень 199612; 
Литва, квітень 1997). Ці робочі групи мали нагоду вивчити специфічну ситуацію 
країн ЦСЄ, а також шляхи та можливості, які відкриваються перед ними. Подібні 
заняття робочих груп в інших країнах дозволили б краще окреслити обмеження та 
можливості для всього загалу країн ЦСЄ і могли б (спеціально для країн на 
перехідному етапі розвитку) допомогти у визначенні набору керівних принципів, 
розроблених SIGMA для створення конкретної стратегії в питанні ВРНА.  

Але потрібно спочатку прийняти базовий список типів вивчення ролі 
нормативних актів, які здійснюватимуться особами, відповідальними за 
розроблення концепції, та надіслати звіт про цей список органу, наділеному 
політичною владою, що приймає остаточне  

___________  
12 Див. Документ SIGMA n 13 Попередня оцінка ролі законів та нормативних 
актів, OCDE/GD (97) 126, OCDE, Paris, 1997.  
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рішення з ключових питань (наприклад, міністр). За відправну точку можна було 
б узяти ширший список базових критеріїв ОЕСР (див. вище главу під заголовком 
"Обов'язкові правила", частина 2.2 "Розроблення наукової концепції") або списки, 
що застосовуються в деяких країнах-членах ОЕСР. Можна було б розробити 
простий пакет програм. SIGMA може бути органом, пристосованим для 
встановлення типового списку базових критеріїв.  

Список базових критеріїв, що використовується  

в Землі Мекленбург - Західна Померанія  

Для проектів законодавчих та нормативних текстів уряд Землі Мекленбург - 
Західна Померанія у 1996 році прийняв керівні положення, які містять список 
критеріїв по організації перевірок цих текстів13 . Цей список спирається на 
розроблений федеральним урядом список критеріїв.  

3.2.3. Уніфікація внутрішнього права та права Європейського союзу  

Одним із наслідків прийнятих країнами ЦСЄ ініціатив для інтегрування в 
Європейський союз (ЄС) є необхідність повного врахування права ЄС в ході 
підготовки законодавчих чи нормативних текстів у галузях, що випливають з 
права європейського співтовариства. (З цією метою, має бути створений механізм 
для вивчення чинного законодавства). В окремих випадках Програма-основа 
законодавчої уніфікації була започаткована Програмою Phare Європейського 
союзу14. Результатом її запровадження стало створення спеціальних міністерств 
чи спеціальних органів при міністерствах для проведення експертизи права ЄС та 
створення спеціальних координаційних інстанцій 15.  

_______________  
13 Цей список наведений у документі, підготовленому Дітером Хофсом для 
засідання робочої групи з вивчення ролі законодавства/ консультації з 
неурядовими організаціями, Вільнюс, квітень 1997.  
14 Див. доповідь Болгарії про детальний звіт болгарської програми та вжитих для 
її застосування заходів.  
15 Наприклад, Інститут законодавчої уніфікації в Словаччині. Див. з цього питання 
національний звіт.  

ПІДГОТОВКА ЗАКОНІВ  

І УПРАВЛІННЯ  

НОРМОТВОРЧІСТЮ - СЛОВЕНІЯ  

1. Вступ  

Підготовка законодавчих і нормативних текстів здійснюється на державному рівні 
або на рівні органів місцевого самоврядуван ня; жодний проміжний рівень 
(регіон) ще не встановлений. Незалежність породила дві кардинальні зміни :  



р колишнє розмежування законодавчих повноважень між республіками і 
федерацією втратило чинність; тепер усі законодавчі повноваження виконує 
держава;  

р було створено 147 органів місцевого самоврядування, і головне питання, яке 
постало, - це розподіл повноважень між ними та державою.  

Нормативні положення щодо процедури та правил підготовки проектів містяться 
переважно в законах, які керують організацією всієї держави та регулюють 
компетенції державних установ. Однак і донині чинною є практика підготовки 
законодавчих і нормативних текстів, яка існувала ще за старої системи. Ця 
практика базується на великому досвіді спеціалістів з підготовки проектів, які 
брали участь у різних процедурах розробки юридичних документів, і 
застосування цих процедур систематично контролювалося спеціально створеними 
механізмами й установами.  

Становлення незалежної держави та її інституцій проявилося у структурних і 
процедурних змінах в Парламенті, а також у нових структурах та процедурах 
уряду, зокрема в реорганізації міністерсь ких управлінь. Це найголовніші зміни, 
що відбулися з часу встановлення незалежності. До них ще слід віднести зміни в 
процедурі підготовки юридичних документів.  

У цій галузі було кілька розрізнених, неузгоджених спроб кодифікації правил з 
метою полегшити доступ до них і надати процедурам більшої відкритості.  

Чинна від 23 грудня 1991 р. Конституція (Офіційний вісник Словенської 
Республіки, № 33/91) встановила фундаментальні про  
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• Частину А, що являє собою хронологічний збірник законів і нормативних актів, 
міжнародних угод та інших юридичних і неюридичних документів, 
опублікованих протягом року;  

• Частину Б, що являє собою тематичний збірник законів і нормативних актів, 
міжнародних угод та інших юридичних і неюридичних документів, 
опублікованих протягом року (наприклад, юридичні професії, податки, районні та 
обласні органи влади, виробничі відносини, освіта і виховання, навколишнє 
середовище і т.д.).  

Міністерство юстиції повинно піклуватися про те, щоб кожна зацікавлена особа 
могла отримувати Офіційний вісник за сталою ціною. Муніципалітети мають 
подбати про доступ до Офіційного вісника з боку всіх зацікавлених осіб при 
кожній місцевій адміністрації. Саме для цього до кожного муніципалітету 
надсилається безплатний примірник Офіційного вісника.  

Офіційний вісник друкується і розповсюджується приватною організацією. Інші 
приватні організації розповсюджують електронні версії Офіційного вісника. 
Безперечно, що автентичним офіційним текстом вважається текст, що виходить 



друком в Офіційному віснику, а не його електронна версія.  

Тексти законів, нормативних актів та інших документів, таких як неофіційні 
документи, публікуються також у щоденних газетах, журналах, відповідно до їх 
орієнтації.  

Існує кілька систем електронних баз даних законодавчої сфери (JURIX або ASPI, 
наприклад), як і кілька систем законодавчих збірників з різних галузей права 
(торгове право, виробниче право), та нагадаємо, що Офіційний вісник єдине 
"офіційне" джерело. Він публікує, на основі рішення Голови Парламенту, повні 
тексти актів ("республіканізація"), за умови, що закон йому надає таке право.  

Проекти законодавчих і нормативних текстів є легкодоступ ними, оскільки в 
межах процесу їх розробки діє досить розвинена процедура вивчення, аналізу, в 
якій беруть участь численні державні органи влади, профспілки та організації 
захисту інтересів (Асоціація муніципалітетів і міст Словаччини). Проекти 
найважливіших законів публікуються в щоденній пресі. Журналісти безплатно 
отримують проекти законів, поданих на розгляд Парламенту.  

Ці заходи мають на меті перевірити в процесі підготовки законів відповідність 
нового законодавчого документа праву ЄС. У деяких країнах виклад мотивів 
законопроекту повинен торкатися цього питання відповідності.  

Вивчення відповідності текстів має бути центральним елементом на рівні 
розроблення наукової концепції, в ході якого визначаються зміст тексту та 
законодавчий підхід. Необхідно поглиблено вивчати цю відповідність ще до 
початку підготовки законів, особливо у випадку країн ЦСЄ. В певних сферах 
повне застосування права ЄС в одній з країн ЦСЄ, яка ще перебуває на 
перехідному етапі розвитку, не є ні здійсненн им, ні бажаним. Кандидати вступу 
до ЄС мають право визначити елементи, які вони вважають першочерговими. Як 
наслідок, на стадії розроблення концепції слід перевірити, чи були визначені 
пріоритети в обраній сфері та чи були передбачені механізми для їх дотримання 
таким чином, щоб можна було встановити, наприклад, чи потрібно перенести всі 
процедури приведення у відповідність текстів і, при схвальній відповіді, як 
повинен розвиватися закон для того, щоб виконати таку мету. Ці базові рішення 
мають бути прийняті ще до початку роботи з підготовки законопроекту.  

З цією метою вивчення ролі нормативних актів у тій чи іншій формі було б 
необхідним, оскільки потрібно чітко визначити, наприклад, місцеві можливості 
гармонізації з нормами ЄС та якою буде відносна вартість майбутнього підходу 
для підприємств. Відзначимо, що нормативні інструкції про приведення текстів у 
відповідність обумовленість, насамперед, ситуацією, яка у свою чергу випливає із 
законопроекту; вони майже не містять орієнтирів щодо процедур для 
застосування на стадії розроблення наукової концепції.  

Робота по уніфікації законів у Болгарії  

Болгарське законодавство містить детальні положення для вивчення приведення 
законопроектів у відповідність із правом ЄС і передбачає, зокрема, втручання 
спеціальної робочої групи по законодав чій уніфікації. Базові проблеми, що 



породжують, наприклад, конфлікти між міністерствами, вирішуються цією 
групою або на вищому рівні - Координаційною комісією з питань європейської 
інтеграції (декрет № 66 від 1995 року; див. національ ний звіт).  
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Часто інші перевірки стають необхідними після підготовки законопроекту, 
особливо, щоб проконтролювати, наскільки результати нового тексту 
відповідають результатам, визначеним законодавством ЄС. У численних випадках 
законодавство ЄС визначає цілі та обмежує тим самим основні напрямки. Воно 
також може дуже вплинути на саму підготовку тексту (використання тексту 
директиви ЄС, хоча й достатньо критикується, однак широко практикується). 
Проте саме місцеві методи підготовки законів визначати муть спосіб уточнення 
поставленої мети. Дотримання цих методів є таким же важливим, як і 
відповідність розробленій ЄС директиві.  

Уніфікація внутрішнього законодавства по відношенню до права ЄС є питанням, 
яке загалом стосується всіх міністерств, але не однаковою мірою. Досвід країн ЄС 
показує, що законодавство ЄС не може вважатися чітким утворенням; інтеграція 
права ЄС є компетенцією міністерства, уповноваженого в аналізованій сфері 
національного права. Отже, бачимо, що приведення законодавства у відповідність 
з європейським правом є питанням, яке скоріше стосується всіх міністерств, ніж 
центрального органу, і що кожне міністерство повинне мати необхідні засоби в 
цій галузі.  

3.3. Визначення та дотримання норм підготовки законів  

3.3.1. Підготовча процедура  

Як вже попередньо зазначалося ( див. главу "Обов'язкові правила ", частина 2.5. 
"Процедура підготовки законів"), підготовка законів вимагає спеціальних 
юридичних знань, що базуються на прекрасному розумінні законодавчої 
методології та на великому досвіді роботи над законопроектами. Підготовка 
законів вимагає систематичного і часто дуже прискіпливого використання 
специфічних навичок проведення аналізу та редагування проекту. Головним 
завданням укладачів законів є перенесення наукової концепції у площину єдиної 
системи нормативних правил. Саме під цим кутом укладач закону і повинен 
розглядати пропозиції осіб, відповідальних за розроблення концепції. Між іншим, 
укладач зобов'язаний діяти таким чином, щоб законопроект відповідав іншим 
законодавчим текстам; щоб методи, які він використовує, були легкими для 
застосування та юридично ефективними; щоб звичні форми були дотримані та 
юридичне формулювання було відповідним і зрозумілим. Потрібно,  
Використання інформаційної технології є важливою передумовою для узгодження 
законодавчих систем та юридичних порівнянь. Тому Парламентська бібліотека 
дає в розпорядження спеціалістів законодавчої сфери такі системи:  

Ш бази даних на CD-ROMі : JUSTIS CELEX, JUSTIS-Європейські дані, JUSTIS- 
Офіційний вісник, Федеральний реєстр, Юридичний довідник West, 



Американський анотований кодекс, нормативні документи і т.ін.;  

Ш надтекстові системи MEDIAL, FILIT тощо;  

Ш бази даних, доступні через місцеву інформаційну мережу (закони, прийняті 
Парламентом, протоколи дебатів і т.ін.).  

Використання інформаційних технологій у процесі підготовки законів зростає. Це 
сприяє поліпшенню юридичної системи. Наступний етап розвитку інформаційних 
технологій полягатиме в оснащенні всіх укладачів проектів індивідуальними 
комп'ютерами і програмами, які даватимуть одночасний доступ до всієї 
необхідної інформації. Зараз створюється єдина автоматизована система 
юридичної інформації; вона буде доступною для всіх укладачів законопроектів на 
всіх етапах процесу роботи над проектом.  

9. Публікація законодавчих та нормативних текстів  

Що стосується пункту 5.А.37 Анкети, то правомірність і набрання чинності 
законами та нормативними актами прямо залежать від їх опублікування в 
Офіційному віснику. Закон № 1/1993 р. про Офіційний вісник твердить, що 
Міністерство юстиції відповідає за публікацію Офіційного вісника. Як уже 
зазначалося, закони і нормативні акти публікуються не пізніше, як через 15 днів 
після подання офіційного тексту закону або нормативного документа.  

Офіційний вісник приймає для опублікування лише тексти з відповідними 
підписами, які вимагаються для різних типів актів, визначених Конституцією або 
іншими законами. Закони мають бути підписані (див. вище, пункт 5А) Головою 
Парламенту, Президентом Республіки та Прем'єр-міністром.  

Редакційне бюро Офіційного вісника публікує річний збірник, який вміщує:  
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7. Методи оцінки апріорі  

Не використовується жодного формального методу, щоб оцінити апріорі основні 
напрямки законодавчих текстів. З метою дослідження засад юридичної теорії у 
процесі розробки законопроектів експериментально використовувалися 
інформаційні моделі, симуляції і т.ін., проте їхні результати ніяк не вплинули на 
процес.  

Оцінка апріорі є, звичайно, органічною складовою частиною процесу підготовки 
законопроектів. Тому уряд добре ознайомився з кількома документами такого 
зразка перед винесенням свого кінцевого рішення по законопроекту, який 
стосується територіального й адміністративного поділу Словацької Республіки ( 
закон № 221/1996 р.), який з'явився слідом за проектом 1995 р. стосовно критеріїв 
територіального та адміністративного поділу. У співпраці з іншими 
міністерствами та центральними державними органами Міністерство внутрішніх 
справ підготувало Аналіз державної адміністрації за 1995 р. (комплексний аналіз 
впливу нового територіального поділу на місцеві державні адміністрації та інші 



органи державної влади в кадровому, просторовому і фінансовому вимірах) - 
документ, який налічує близько 300 сторінок. Були підготовлені й інші аналітичні 
документи, перш ніж уряд виніс остаточне рішення про організацію місцевої 
державної адміністрації (закон № 222/1996 р.).  

8. Використання інформаційних технологій  

Закон № 350/1996 р. про регламент Парламентської процедури передбачає, що 
"законопроект подається в електронному вигляді" (стаття 67, параграф 2). Стаття 
9 (параграф 2) законодавчих правил про підготовку законів (№19/1997 р.) дає 
визначення поняття "електронний вигляд" : "обмінний формат файлів ASCII з 
текстовим кодом PC-Latin II". Можна сподіватися на те, що в недалекому 
майбутньому більш досконалі форми інформаційного (комп'ютерного) мовлення 
знайдуть своє застосування.  

Використання комп'ютерів не обмежене лише підготовкою текстів. Окрім 
електронних систем Офіційного вісника (див. нижче, розділ 9), Збірника судових 
рішень, Фінансового репортера, Комерційного (офіційного) бюлетеня і т.д., 
досить часто використову ються різноманітні бази електронних законодавчих 
даних.  

щоб остаточний текст законопроекту чітко та достовірно віддзерка лював 
законодавчі вимоги. Щоб виконати це завдання, укладач повинен, впродовж 
усього процесу підготовки закону, вдаватися до серії перевірок, причому 
одночасно з перевірками, що їх здійснюватимуть інші люди, зокрема службовці 
інших міністерств, коли до них звертатимуться за консультаціями і особливо в 
момент підготовки остаточної версії законопроекту.  

Відомий укладач16 запропонував процес підготовки законів, що складається з 
п'яти етапів, які логічно пов'язані між собою, причому кожний з них не може 
вважатися остаточним, оскільки часто потрібно повертатися назад, на попередній 
етап, щоб вирішити проблеми, які постають лише на наступному етапі.  

П'ять етапів процесу підготовки законопроектів  

1. Зрозуміти проект  

2. Проаналізувати проект  

3. Уявити собі весь механізм  

4. Скласти та розробити законопроект  

5. Вивчити та затвердити законопроект  

а) Зрозуміти проект  

Вибір законодавчої методики, юридичних понять, засобів впровадження, 
структури тексту та мови можливий лише тоді, коли укладач повністю 
поінформований про цілі, які вирішуватимуться. Таке розуміння пов'язане, 
частково, з участю укладача в розробленні концепції закону. Але укладач повинен 



також пересвідчитися, що проблеми та політична двозначність, які впливають на 
підготовку нормативних правил, будуть повністю взяті до уваги та вирішені. 
Окрім повної інформації стосовно проблеми, яку слід вирішити, підготовка 
проекту вимагає досконалого розуміння поставлених та здійсненн их цілей, 
відібраних для досягнення цих цілей механізмів, передбачуваних наслідків. Вся 
ця інформація здебільшого має бути  

______________  
16 G. Thornton, Legislative Drafting, 4 eme ed., 1996, p. 128.  
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доступною, якщо розроблення наукової концепції здійснене правильно. Якщо ж 
ця інформація є недостатньою чи не було отримано відповіді на головні питання, 
потрібно шукати відсутню інформацію, для чого іноді необхідно звернутися до 
консультацій осіб або компетентних інстанцій інших міністерств чи неурядових 
установ.  

У країнах, зокрема англосаксонських, де підготовка законів та розроблення 
концепцій належать різним інстанціям, ця інформація подається головним чином 
у систематизованій та письмовій формі, у вигляді "інструкцій", що зазвичай 
готуються групою юристів з розроблення концепцій (які часто проводитимуть 
юридичну експертизу в аналізованій галузі). Але для інших країн, особливо країн 
ЦСЄ, де підготовка законів покладена на спеціалістів, що не належать до 
міністерств, на які покладаються повноваження з розроблення концепцій, 
постачання такої інформації становить вагому відправну точку та необхідну 
умову для організації всього процесу підготовки закону. Тим паче, що можна буде 
спертися на цю інформацію в момент отримання політичного схвалення 
спланованих заходів ще до початку підготовки закону.  

б) Проаналізувати проект  

Укладач повинен сам вирішити певну кількість проблем. Він має скористатися 
судженням інших, але також повинен самостійно визначити проблеми, які 
стосуються способу підготовки різних положень проекту.  

Ще до початку процесу підготовки закону укладач має вдатися до наступних 
перевірок:  

Питання для вивчення укладачем  

на стадії аналізу  

р якою мірою пропозиції впливають на питання, що вже врегульовані чинним 
законодавством?  

р чи законопроекти та юридичні документи, які використовуватимуться, 
відповідають конституції і, особливо, положенням, що гарантують індивідуальні 
права?  

І в цьому, і в інших випадках, тобто якщо в проекті не дотримані вимоги закону 
про правила Парламентської процедури або законодавчі правила для підготовки 
законів, Голова Парламенту порекомендує авторові виправити недоліки. Якщо 
автор проекту не погоджується з цією рекомендацією, Голова Парламенту 
представи ть рекомендацію разом з відгуком автора під час наступного засідання 
Парламенту, який ухвалить рішення без обговорення. По суті, про це так зване 
"нульове читання" вже говорилося вище, в пункті 5 (Парламентський розгляд).  

6.10. Ефективність  

6.11. Практичний характер  

Процес підготовки законів взагалі, а в країнах на перехідному етапі зокрема, є 



"незкінченною рікою". Не існує формальних процедур для встановлення, чи 
досягне конкретний проект своєї мети. Можна навіть сумніватися, чи є така 
реальність у країнах з бурхливим стрімким розвитком, що змушує вносити до 
юридичних актів часті зміни, якы ставлять нездійсненні цілі, адже безпомилково 
передбачити всі фактори, що впливатимуть на застосування юридичного акта, 
неможливо.  

6.12. Оцінка запровадження  

6.13. Контроль за проведенням консультацій  

Вже зазначалося, що супровідний документ повинен роз'яснювати, яким чином 
юридичний документ буде застосовуватися, як державний бюджет відчує його 
фінансовий та економічний вплив, які передбачаються потреби в людських 
ресурсах.  

Існує чимало "міжміністерських" процедур для внесення змін до законопроектів. 
До свого вступного подання ініціатор законопроекту повинен включити 
результати процедури по внесенню змін. Для цієї процедури характерним є 
докладення зусиль для систематизації висновків за проектами, вирішення 
внутрішніх суперечнос тей проекту до того, як він вийде на урядовий рівень.  

Як вказувалося вище, модифікаційна процедура вимагає участі відносно великої 
кількості службовців. Тому громадськість виявляється досить добре 
поінформованою про законодавчі положення, що знаходяться в процесі 
підготовки. Те ж саме ми зауважували, коли мова йшла про консультації, що їх 
надають членам Парламенту компетентні особи.  
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конопроектів екологічним нормам. У цій саме сфері бачимо добрий приклад 
співробітництва між Словацькою республікою та іншими країнами. Закон 
базується на директиві Ради від 27 червня 1995 р. (85/337/ЕРЄ) про оцінку впливу 
певних державних і приватних проектів на довкілля. Конвенція Об'єднаних Націй 
про оцінку впливу на довкілля у транснаціональному контексті (Е/ЕСЕ/1250: 
Еспо, Фінляндія, 25 лютого 1991 р.) також була взята до уваги. Ще кілька законів 
інших країн були використані при підготовці цього закону (Нідерланди, 1986 р., 
Норвегія, 1990 р., Німеччина, 1990 р.), а проект обговорювався також з 
австрійськими спеціалістами.  

6.8. Дотримання норм якості тексту  

Законодавчі правила для підготовки законів вимагають, щоб закон був 
зрозумілим, чітким, стислим, точним у плані термінології та цілісним. У ході 
процесу підготовки закону треба дбати про мовні поправки, про виваженість 
стилю та про ясність тексту в цілому (законодавчі правила, стаття 2, параграфи 2 і 
3). Досвід показує, що юридична мова загалом є ясною, проте ця ясність залежить 
від теми документа.  

6.9. Вартість  

Вже згадувалося про те, що в пояснювальних документах має бути зроблений 
економічний та фінансовий аналіз, і особливо слід вказувати, як позначиться 
проект на державному бюджеті. Це питання обумовлене і правилами 
Парламентської процедури, і статтею 51 закону № 303/1995 р. про бюджетні 
правила. Укладач законопроекту повинен вказувати в пояснювальному документі 
результат дискусій з Міністерством фінансів про те, як може позначитися даний 
проект на державному та місцевому бюджетах. Ця вимога, безсумнівно, 
актуальна, коли проект розробляється індивідуально членом Парламенту і коли 
він розробляється цілою Парламентсь кою комісією. Якщо уряд подає 
законопроект, ця вимога майже завжди виконується, оскільки Міністерство 
фінансів є складовою частиною уряду, а уряд, як відомо, готує колективні 
законопроекти. Без такої інформації про дискусію з Міністерством фінансів щодо 
можливого впливу проекту на державний та місцевий бюджети проект не може 
бути винесений на перше читання Парламенту.  

р які пункти зумовлюють необхідність спеціальної підготовки тексту, щоб 
забезпечити цю відповідність?  

р які положення чинного законодавства мають бути скасовані чи змінені через те, 
що вони не відповідають законопроекту?  

р які проблеми повинні стати предметом спеціальної підготовки, щоб забезпечити 
відповідність застосованим договорам, особливо Європейській Конвенції прав 
людини?  

р які елементи слід взяти до уваги з точки зору права ЄС, що застосовується в цій 
галузі, та, якщо законопроект не повністю відповідає праву ЄС, якою мірою 
проявляються відмінності між ними?  



р чи здійсненними та ефективними є вибрані засоби впровадження і виконання 
законопроекту і яким чином їх сформулювати, щоб гарантувати їхню 
справедливість і прозорість?  

р чи потрібними будуть положення вторинного законодавства для запровадження 
майбутнього закону?  

р чи слід діяти шляхом внесення змін до чинного законодавства, чи шляхом 
прийняття цілого закону?  

в) Уявити собі весь механізм  

Будь-який текст закону, подібно до будь-якого письмового формулювання, має 
бути старанно обдуманий перед тим, як бути відредагованим. Потрібно добре 
спланувати структуру документа, щоб надати йому максимальної логічності, що 
полегшить виклад змісту. Ця дія особливо важлива для складних чи об'ємних 
текстів. Попереднє планування має й інші переваги.  

Переваги розроблення законодавчого плану  

и він сприяє ухваленню рішень щодо понять та базової термінології, які 
використовуватимуться при складанні законопроекту;  
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и він корисний для перевірки того, чи всі аспекти розробленої концепції будуть 
повністю взяті до уваги, коли план буде втілений у проект тексту;  

и він зменшує можливість глибоких змін у ході складання чи відхилення 
законопроекту через серйозні структурні недоліки;  

и він дозволяє отримати список пунктів, що вимагають законодавчих положень 
для того, щоб стежити за станом розгортання роботи над законопро ектом та в 
разі потреби модифікувати графік підготовки проекту;  

и він дає можливість визначити питання, які повинен вирішувати закон, та 
питання, які мають бути вирішені актами вторинного законодавства;  

и він може використовуватися робочою групою для перевірки за складанням 
законодавчих розпоряджень.  

Цей план, очевидно, повинен брати до уваги серію елементів, зокрема:  

• звичну локалізацію в будь-якому законодавчому документі формальних та 
технічних положень;  

• нормальну практику членування законодавчих документів;  

• особливу форму, що, як правило, використовується для модифікації закону.  

Враховуючи все, про що йшлося вище, базові положення можуть бути постатейно 
викладені так, щоб підкреслити важливі для користувача взаємозв'язки. Для 



впорядкування законодавчого тексту можна застосувати певну кількість 
загальних положень:  

Парламентською комісією з питань конституційності і законодавства (стаття 61 
закону про Парламентський процедурний регламент). Вона складається виключно 
з членів Парламенту. Парламент також створив свою Парламентську комісію з 
питань європейської інтеграції.  

Інститут уніфікації правових систем фінансується з державного бюджету 
(державна установа); він включений до бюджету Бюро уряду. Голова Бюро уряду 
призначає і звільняє директора цього Інституту. Відділення уніфікації 
законодавчих систем при Парламентській канцелярії є складовою частиною 
Законодавчого управління Парламентської канцелярії. Працівники цих державних 
інституцій мають статус державних службовців. Вони підлягають нормам 
Кодексу праці.  

6.5. Дотримання юридичних формальностей  

Законодавчими правилами підготовки законів встановлені відносно точні вимоги 
щодо юридичних формальностей. Ці правила обов'язкові для укладачів 
законопроектів; в разі недотримання вимог законодавчих правил виникає 
ситуація, описана в Анкеті ( пункт 5.А.20).  

6.6. Дотримання адміністративних вимог та імперативів інформаційних 
технологій  

Така ж сама увага приділяється дотриманню адміністративних норм та 
імперативів інформаційних технологій. Пояснювальний документ (стаття 68, 
параграф 3 закону про процедурні правила) повинен містити обгрунтування 
необхідності нових положень, а також "передбачуваний спосіб застосування 
нових положень", "як нові положення позначаться в економічному і фінансовому 
плані на державному бюджеті" та потреби в людських ресурсах, які випливають з 
нових положень.  

6.7. Дотримання екологічних норм  

Закон № 127/1994 р. про вивчення впливу на довкілля вимагає проведення оцінки 
проектів різних юридичних документів під кутом зору їхнього можливого впливу 
на навколишнє середовище. Даний закон є одночасно підгрунтям незворотної 
відповідності за  
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Спеціалісти з питань законодавства, які працюють у відділенні уніфікації 
законодавчих систем Парламентської канцелярії, в рамках процесу вивчення 
законопроекту перевіряють точність даних, що містяться у спеціальному 
документі по уніфікації проекту з європейським законодавством. Цей документ 
повинен подаватися разом із законопроектом, як того вимагає стаття 68 (параграф 
3) закону про процедурні правила. Законодавчі правила для підготовки 



законопроектів визначають, які саме дані та за якою формою слід подавати в 
цьому уніфікаційному документі. Укладач законопроек ту повинен зазначити, чи 
порушені в законопроекті проблеми вже вирішувались у європейському 
законодавстві, і чітко вказати цей європейський юридичний документ. Укладач 
повинен також зазначити, чи належить даний проект до групи галузей, 
перелічених у статті 70 Європейської угоди; здійснення уніфікації в цих галузях 
має першочергову вагу. Якщо проект належить до цієї групи, треба конкретно 
вказувати галузь, а якщо ні, то вказати, чи може проект бути зарахований до 
пріоритетних документів Білої книги "Підготовка асоційованих держав 
Центральної та Східної Європи до входження у внутрішній європейський ринок". 
А третій варіант - це коли проект, на думку автора, не може бути занесений до 
групи галузей пріоритетної уніфікації, перелічених у статті 70 Європейсь кої 
угоди, ні до пріоритетів, рекомендованих Білою книгою. Укладач мусить 
зазначити рівень сумісності проекту (повний, частковий або нульовий) з 
європейським законодавством ; у двох останніх випадках він повинен вказати 
передбачувану дату проведення уніфікації з європейським правом.  

Як вже наголошувалось, кожний законопроект вивчається Парламентською 
комісією з питань конституційності і законодав ства; вона дає оцінку 
відповідності проекту європейському законодавству. Цією комісією була створена 
інша комісія - з питань уніфікації правової системи Словацької Республіки з 
правовою системою Європейського союзу.  

Нагадаємо, що Урядова рада з питань інтеграції Словацької Республіки у 
Європейський союз є консультативним органом, члени якого - це Державні 
секретарі міністерств (за словацькою термінологією - Віце-міністри) та 
заступники голів інших центральних державних органів. Урядову раду з питань 
європейської інтеграції очолює Віце-прем'єр-міністр. Цей орган має такий самий 
статус, як і Законотворча рада.  

Комісія з питань уніфікації правової системи Словацької Республіки з правовою 
системою Європейського союзу була створена  

Концептуальні принципи законів  

1. Взаємопов'язані положення мають бути згруповані в одному підрозділі, а 
набори взаємопов'язаних положень повинні стати предметом чіткого 
структурування тексту проекту.  

2. Сукупності положень та частини тексту мають бути впорядковані згідно з 
принципами, що застосову ються для різних положень (див. нижче).  

3. Базові положення повинні передувати додатковим положенням, які розвивають 
базові положення або випливають з них.  

4. Загальні положення мають передувати виняткам.  

5. Загальні положення мають передувати спеціальним положенням.  

6. Положення, в яких йдеться про створення органів, мають передувати тим, що 



визначають діяльність та виконання функцій цими органами.  

7. Положення, які визначають права, обов'язки, повноваження чи привілеї 
(матеріально - правові норми) повинні передувати положенням про правові форми 
(адміністративно - правові норми чи процесуальні норми).  

8. Положення, до яких часто звертатимуться, повинні передувати тим, які не 
будуть часто використову ватися.  

9. Положення постійного характеру повинні передувати тим, які діятимуть чи 
застосовуватимуться упродовж обмеженого періоду (перехідного періоду, 
наприклад).  

10. Положення стосовно серії подій чи пов'язаних дій повинні наслідувати 
хронологічний порядок цих подій чи дій.  
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11. Цілі повинні бути представлені на початку законопроекту, оскільки вони 
визначають контекст, в якому положення мають бути роз'яснені.  

12. Будь-який використаний лінгвістичний термін необхідно попередньо 
визначити; в усякому разі, використання терміну має бути зрозумілим від 
першого ж його застосування в тексті.  

13. Галузь застосування законопроекту (тобто випадки, в яких текст 
застосовується і не застосовується) повинна бути визначена до того, як 
викладаються правила, що застосовуються у вказаних ситуаціях.  

14. Положення щодо повноважень у галузі вторинного законодавства повинні 
слідувати за базовими положеннями.  

г) Скласти та розробити законопроект  

Майже в усіх випадках законопроект вимагає підготовки серії послідовних версій 
для того, щоб досягти необхідної якості. Кількість версій випливає з часу, який є в 
розпорядженні, та із складності предмету законопроекту. Цей процес дуже 
продуктивний, оскільки він дозволяє робочій групі (або, в разі потреби 
неоднорідній робочій групі) вивчити кожну версію чи кожну главу, що 
переглядається. Тим самим можна також урахувати та виправити прогалини на 
рівні розроблення концепцій, або ж підготовчі проблеми. Окрім того, кожна 
версія (чи кожна глава базових положень) може бути передана для вивчення в 
інші зацікавлені міністерства, насамперед для того, щоб якнайшвидше отримати 
їхню реакцію на проблеми, що випливають з їх компетенцій.  

Редакційні спосіб і стиль відрізняються в кожній із країн, зокрема щодо 
синтаксичних та лексичних особливостей. Більше того, рівень узагальнення 
правил може бути різний та значною мірою впливати на обсяг і складність 
законопроекту. Однак певна кількість спільних принципів широко прийнята.  

ва з правом Європейського союзу, а іноді - і з конвенціями Ради Європи. 
Міністерства та інші центральні державні органи в межах своїх повноважень 
готують проекти законів і нормативних урядових актів; вони віддають їх спочатку 
на так званий міжсекторний процес подання зауважень, доповнень, а після цього - 
подають у Законотворчу урядову раду. Насамкінець проекти проходять 
обговорення в уряді. Ініціатор проекту повинен включити до своєї презентаційної 
доповіді, якою супроводжуватиметься проект, короткий коментар про шляхи 
уніфікації запропонованого юридичного документа з відповідною директивою ЄС 
чи конвенцією Ради Європи. Спеціальний уніфікаційний документ підписується 
Міністром або керівником відповідного центрального державного органу.  

Діяльність Інституту правової уніфікації, - високоспеціалізова ної координаційної, 
методологічної та документаційної установи, - являє собою частину другого 
ступеня уніфікації правових систем. Інститутові доручено видавати коментарі 
щодо спеціальних уніфікаційних документів, які оформлюються до всіх 
юридичних текстів, що подаються Законотворчій урядовій раді. Крім того, він має 
й інші завдання: у співпраці з управлінням європейської інтеграції урядового 
Бюро здійснювати методологічний нагляд за діяльністю різних служб та 



координувати її; підготовка та реалізація програм Phare, інших програм іноземної 
допомоги, якщо у зв'язку з ними постає проблема правової уніфікації і якщо вони 
мають в основному універсальний характер; зв'язок із закордонними інституціями 
та їхніми органами.  

Урядом створена також Урядова рада з питань інтеграції Словацької Республіки в 
Європейський союз. Цей орган вивчає ключові документи у сфері правової 
уніфікації до подання їх Раді Міністрів.  

Процес уніфікації завершується, у плані свого виконавчого рівня, схваленням 
пропозиції юридичного документа після обговорення в уряді. У випадку 
схвалення проекту того чи іншого акта, принципів і, нарешті, урядової резолюції, 
спеціальний уніфікацій ний документ підписується Прем'єр-міністром. 
Юридичний процес підготовки актів завершується дебатами і схваленням проекту 
на засіданні Парламенту. Це являє собою третій ступінь, згідно з класифікацією, 
запропонованою документом, що називається "Основні завдання Парламенту в 
питанні уніфікації юридичної системи Словацької Республіки з правом 
Європейського союзу", за умови, що він вписується у встановлені 
Парламентською канцелярією Словацької Республіки рамки. Цей документ був 
затверджений 11 вересня 1996 року Парламентською резолюцією за номером 403.  
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"у випадках сумнівів стосовно процедури, передбаченої цим законом, Президія 
повинна прийняти своє рішення, ознайомившись перед цим з точкою зору Комісії 
з питань конституційності і законодавства" (стаття 146).  

До Конституційного суду подавалися неодноразові заяви щодо скасування 
законів. Це нормально, якщо взяти до уваги, що у країнах на перехідному етапі 
юридична система знаходиться у процесі становлення, що закони приймаються в 
дуже вузькі терміни і те, що відбувається певна поляризація суспільства і його 
політичної еліти. Парламент прийняв 365 законів між 1-им січня 1993 р. і 31-им 
грудня 1996 р. ; 23 закони (або частини законів) були або є поданими на розгляд 
Конституційного суду.  

На противагу минулій ситуації, Правила Парламентської процедури створили 
сприятливі умови для більш спокійних дебатів за проектами законів. Закон про 
правила Парламентської процедури регламентує також "термінову законодавчу 
процедуру". У надзвичайних ситуаціях, при виникненні ризику для основних 
свобод і прав людини, національної безпеки або економічного прогресу, 
Парламент може прийняти на прохання уряду рішення про розгляд законопроекту 
згідно з терміновою законодавчою процедурою. Тоді певні вимоги звичайної 
процедури не є чинними (стаття 89).  

6.3. Дотримання права та юриспруденції Європейського союзу  

6.4. Дотримання міжнародних зобов'язань  

Відразу зазначимо, що у контексті проблем, пов'язаних з дискусіями щодо 



уніфікації словацького законодавства з європейсь ким, зараз створюється 
триступенева система, яка відкриє можливості для зближення словацької 
юридичної системи з європейським законодавством.  

Діяльність міністерств та інших центральних державних органів може вважатися 
першим ступенем в уніфікації законодавчих систем. Різні міністерства, як і інші 
державні центральні органи, крім законотворчих управлінь, про які згадувалося 
вище, створили управління або організаційні одиниці європейської інтеграції, які 
працюють, у рамках своїх компетенцій, над уніфікацією законодавств. Ці 
структури найкраще можуть судити про орієнтацію, галузь, період часу, 
необхідний для уніфікування положень національного пра  

Деякі принципи складання законопроекту  

1. Викладати нормативні правила у приписній, а не в розповідній формі.  

2. Чітко формулювати норми, уникати багатослів'я та формулювати лише ті 
норми, які виконують необхідну юридичну функцію.  

3. Уникати довгих речень.  

4. Дотримуватися звичайного синтаксису.  

5. Використовувати,коли це можливо, звичайну мову; уникати юридичного 
жаргону, коли в ньому немає потреби, але використовувати юридичну 
термінологію для формулювання юридичних понять.  

6. Бути лаконічним.  

7. Використовувати єдину термінологію як для закону в цілому, так і для 
вторинного законодавства; використовувати один і той же термін в тій самій 
ситуації та інший термін в іншій ситуації.  

8. Уникати неточних та невдалих двозначних термінів і виразів.  

9. Для визначення змісту норми уникати відсилання до інших норм.  

10. З метою модифікації інших законів невідкладно модифікувати конкретні 
відповідні положення.  

Для вдосконалення лінгвістичної та технічної практики підготовки проектів деякі 
країни ЦСЄ запровадили інструкції, яких повинні дотримуватися всі укладачі 
законів ( які належать чи не належать до державної служби). Цей захід 
рекомендується й іншим країнам.  
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Інструкції для складання законів у Словаччині  

Законодавчі та технічні інструкції ( 59 статей ) додаються до законодавчих правил 
про розроблення законів, які були прийняті Національною Радою у 1996 році.  

д) Вивчити та затвердити законопроект  

Вивчення законопроекту - це процес, що відбувається впродовж усієї підготовки 
закону і насамперед спрямований на покращання чіткості тексту. Ідеально було б, 
якби кожна версія стала предметом особливого вивчення на кінцевій стадії з 
метою перевірки юридичної форми, чіткості та зрозумілості 17. Це вивчення 
покладається, головним чином, на укладача, але ідеально було б також доручити 
його особам, які ще не читали тексту. На стадії підготовки остаточної версії 
потрібно вдатися до глибшого вивчення. Це вивчення має стосуватися великої 
кількості пунктів та містити, зокрема, цілу серію юридичних перевірок. Можливо, 
ще раз будуть здійснені перевірки, які попередньо вже виконувалися, але ця 
операція є необхідною, оскільки перетворення поставлених цілей у чіткі норми 
могло модифікувати положення проекту. В цій сфері списки базових критеріїв 
також можуть бути корисні для проведення перевірок.  

Перевірка остаточної версії тексту  

1. відповідність конституції та законам.  

2. уніфікація з правом ЄС.  

3. відповідність міжнародним договорам, зокрема Європейській Конвенції прав 
людини.  

4. правила впровадження.  

5. повноваження в сфері вторинного законодавства.  

6. юридична форма, чіткість та зрозумілість.  

(Ця перевірка детально описана в частині Б доповнення 5)  
17 Ця перевірка детально описана в пункті Б.6 Доповнення 5.  

Члени Законотворчої ради призначаються та звільняються урядом на пропозицію 
Віце-прем'єр-міністра. Це висококваліфіковані укладачі проектів законодавчих 
актів. Вони запрошуються з міністерств, юридичних навчальних закладів, 
підприємств, профспілок, фінансових установ, а також з Верховного суду і з Бюро 
державного прокурора. Усі вони мають юридичну освіту і досвід роботи у 
правовій сфері. Склад Законотворчої ради є відносно сталим.  

Законотворча рада користується великою довірою. Її висновки щодо проектів 
законодавчих актів майже завжди затверджуються Кабінетом. Рада проводить 
свої зібрання перед кожним засіданням уряду. Вона висловлює свою точку зору 
щодо характеру законодав чого документа, його відповідності Конституції та 
іншим законам, а іноді й міжнародним угодам та європейському законодавству. 
Вона виносить оцінку проекту в плані його форми та правового аспекту.  



Управління урядового законодавства, в рамках Бюро уряду, готує висновки не 
лише для обговорення на засіданнях Законотворчої ради уряду, а й для урядових 
нарад.  

6.2. Дотримання існуючої юридичної системи  

Подібні операції відбуваються і під час Парламентського розгляду законопроекту. 
Спеціалісти Законодавчого управління Канцелярії Парламенту готують (до 
другого читання) свої висновки за проектом. У своїх висновках ці спеціалісти 
спиняються на питаннях дотримання Конституції, чинних юридичних норм і т.д.  

У законі про процедурні правила сказано, що перед другим читанням 
законопроект завжди подається Парламентській комісії з питань конституційності 
і законодавства. Ця комісія вивчає всі законопроекти через призму закону про 
процедурні правила, звертаючи основну увагу на сумісність їх з Конституцією, з 
конституційними законами, з міжнародними угодами, ратифікованими 
Словацькою Республікою, зі словацьким та європейським законодавством.  

Парламентська комісія з питань конституційності і законодавства неофіційно 
займає порівняно з іншими Парламентськими комісіями місце "primus inter pares". 
І справді, кожний законопро ект, який підійшов до стадії другого читання, має 
бути розглянутий цією комісією (стаття 74, параграф 1 закону про процедурні 
правила); тут слід зауважити, що Комісії з питань конституційності і 
законодавства належить особлива роль у справі тлумачення процедурних правил. 
Парламент може прийняти резолюцію, згідно з якою  
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6. Специфічні перевірки проектів  

6.1. Дотримання Конституції  

Забезпечення відповідності закону Конституції і позитивному (чинному) праву є 
органічним елементом законодавчого процесу. Це означає, що укладачі 
законопроектів повинні з самого початку (коли вони тільки-но оформляють свої 
основні ідеї) враховувати необхідність відповідності майбутнього закону 
Конституції, іншим конституційним законам і позитивному праву в цілому.  

Для перевірки відповідності закону Конституції і позитивно му праву існує кілька 
"фільтрів". У структурі кожного міністерства і кожного центрального державного 
органу є не лише "професійні" управління (організаційні одиниці), а є також 
спеціальне управління, що відає питаннями законотворчості. Короткий виклад 
ролі управління з питань законотворчості поданий у секції 4. Переважно саме ці 
управління гарантують конституційність законопроектів та дотримання ними 
інших вимог.  

У процесі підготовки законопроектів Міністерство юстиції посідає те саме місце, 
що й інші міністерства. Але це міністерство, як і міністерства внутрішніх справ, 
фінансів, праці, соціальних справ і сім'ї, забезпечує діяльність однієї з 



професійних комісій Законотворчої ради Кабінету. Ця комісія здійснює оцінку 
проектів актів вторинного законодавства в галузі цивільного і комерційного 
права. Згідно з законом № 347/1990 р. про організацію міністерств та інших 
центральних державних органів, Міністерство юстиції є центральним державним 
органом у галузі судової системи і системи позбавлення волі. Воно здійснює 
також контроль від імені держави за нотаріусами і представляє Словацьку 
Республіку в Європейській комісії з прав людини Європейського суду у справах 
прав людини.  

Як уже згадувалось вище, уряд може подавати лише колективні законопроекти. 
Законопроекти можуть подаватися також індивідуально членами Парламенту або 
його комісіями. Ось чому уряд створив Законотворчу раду, якій доручив детально 
вивчати кожний проект закону, проект нормативного документа перед тим, як 
вони будуть подані Парламентові. Ця Рада є консультативним органом. Вона 
створила кілька спеціалізованих комісій, таких як, наприклад, Комісія з 
адміністративного права, яка детально вивчає проекти урядових нормативних 
актів та проекти міністерських розпоряджень.  

Щоб домогтися дотримання цієї позитивної практики, можна зобов'язати 
укладача встановити сертифікат відповідності, який засвідчує перевірки та 
вилучення невідповідних елементів чи їхнє збереження із спеціально зазначених 
причин. Відсутність такого сертифіката може стати умовою, яка не дозволить 
передати законопроект до уряду чи Парламенту. Цей механізм слід було б 
детально проаналізувати в країнах ЦСЄ, які його не використовують.  

Сертифікат відповідності  

В Болгарії сертифікат відповідності використовуєть ся для приведення законів у 
відповідність до конституцією та правом ЄС (див. національний звіт).  

У Словаччині умова уніфікації повинна бути встановлена у стандартизованій 
формі, яка засвідчує відповідність праву ЄС (законодавчі правила стосуються 
розроблення законів, стаття 3 і додаток 1; див. національний звіт).  

Інше рішення полягає в тому, щоб зобов'язати укладача прокоментувати ці пункти 
у пояснювальному документі, який повинен супроводжувати остаточний проект 
(див. вище частину "Напрями вдосконалення якості підготовки законів", пункт 
2.1. "Перевірка з позиції впроваджуваної концепції"). Цей документ є дуже 
корисним тому, що він встановлює засади для зовнішнього вивчення, 
здійснюваного іншими інстанціями уряду та Парламенту. Цього разу 
законопроект також, може бути блокований, оскільки перевірки не були 
проведені та недостатньою є інформація для здійснення наступного вивчення.  

Перевірки, наведені в пояснювальному документі  

В Естонії пояснювальний документ повинен торкатися питання відповідності 
законів праву ЄС (стаття 34 законопроекту про підготовку законодавчих текстів ; 
див. національний звіт).  

У Словаччині пояснювальний документ повинен брати до уваги відповідність 



конституції, іншим законам, міжнародним договорам та праву ЄС (закон про 
процедурну постанову Національної Ради, 1996, стаття 68(3); див. національний 
звіт).  
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Це вивчення повинне обов'язково містити консультацію з іншими міністерствами 
або зацікавленими урядовими інстанціями (див. вище: 3.3.1. г. "Скласти та 
розробити законопроект"). Ця консультація вимагається практично в усіх країнах. 
Вона має подвійну мету: виключити можливість відхилення проекту під час його 
розгляду урядом з тим, щоб текст розглядався в новій перспективі і в деяких 
випадках укладачі були краще поінформовані про певні аспекти. Іноді є 
обов'язковим подавати звіт про результати консультацій у пояснювальному 
документі.  

Звіт про консультації в Естонії  

Пояснювальний документ повинен також наводити відгуки міністерств - 
консультантів, які не були взяті до уваги, та мотиви цього рішення (стаття 34 
законопроекту про підготовку законодавчих текстів).  

На цій стадії консультація людей, діяльність яких буде регламентуватися новим 
законом, може також бути корисною. В деяких країнах - членах ОЕСР 
застосовуються тести, які дозволяють зацікавленим особам оцінити практичний 
характер законопроекту та розуміння обов'язків, які будуть на них покладені. 
Можна вдатися, наприклад, до анкети, старанно розробленої зацікавленим 
міністерством для людей, які оцінюють законопроект. Це особливо корисно для 
текстів вторинного законодавства, які містять детальні характеристи ки 
застосування, що безпосередньо стосуються людей, які повинні будуть їх 
дотримуватися. Здається, що в країнах ЦСЄ не використо вуються ці процедури, 
які неминуче спричинюють додаткові витрати та продовжують термін 
розроблення законів. Але оскільки вони вдосконалюють ефективність законів, їх 
слід було б використовувати у випадку, коли застосування може стати 
проблематичним.  

3.3.2. Спеціалісти з підготовки проектів  

Ми довго коментували процедуру підготовки закону для того, щоб належно 
висвітлити як характер праці хорошого укладача, так і якості та спеціальні знання, 
які він повинен виявити. Підготовка законів є специфічною галуззю, для роботи в 
якій багато юристів не мають необхідних навичок. За бажання покращити якість 
підготовки законів слід вкласти більше в юристів, які зацікавлені цією робо 
Законодавчі правила уніфікують формальні та юридичні вимоги, наявні у 
проектах документів похідних правових норм із застосування законів і 
уніфікують етапи розгляду та прийняття документів.  

На засіданні Ради Міністрів повинні схвалюватися лише урядові нормативні акти. 
Стаття 119 (пункт b) Конституції твердить, що "Рада Міністрів виносить 
колективні рішення щодо нормативних актів уряду".  

Як зазначалось раніше, оскарження актів вторинного законодавства можливе 
лише після їх опублікування.  

Подальші процедури після завершення Парламентського етапу  

Не всі тексти вторинного законодавства повинні обов'язково подаватися 



Парламентові або повідомлятися йому. Проекти нормативно-правових документів 
вторинного законодавства можуть у деяких випадках подаватися Парламентові, а 
Парламентські комісії залучаються за умов, про які йшлося вище.  

Парламент взагалі не уповноважений ініціювати документи вторинного 
законодавства. Законодавство передбачає правила контролю і дотримання 
рівноваги між законодавчою та виконавчою владою. В політичній і юридичній 
системі Словацької Республіки вторинне законодавство є підпорядкованим 
виконавчій владі. Парламент окремо не займається вторинним законодавством, 
тому що контроль за регламентарною владою має здебільшого юридичний 
характер. Як приклад тексту вторинного законодавства, прийнятого Парламентом, 
можна навести Законодавчі правила для підготовки законопроектів, проте ці 
правила не мають нормативного характеру.  

Одним з головних завдань Конституційного суду є здійснення судового контролю 
за нормативною владою (даний пункт побіжно згадувався вище). Ці 
повноваження викладені у статтях 125 та від 130 по 132 Конституції і в законі № 
38/1993 про структуру Конституційного суду Словацької Республіки, його 
процедуру та статус суддів. Вторинне законодавство не використовується у 
питаннях, які пов'язані з головними напрямками діяльності уряду, ані з тими, які 
справляють відчутний вплив на права, обов'язки чи свободи громадян.  
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Стаття 120 Конституції надає урядові право видавати, в межах закону, нормативні 
акти (постанови) для уведення в дію законів. Як відомо, немає такої потреби, щоб 
тексти первинного законодавства уповноважували уряд видавати документи 
вторинного законодавства, хоча трапляється, що закон надає уряду повноваження 
для прийняття нормативних актів. З другого боку, міністерства та інші державні 
органи прийматимуть на підставі закону і в межах закону обов'язкові нормативні 
акти, бюлетені і т.д.), за умови їх правомірності (перша фраза статті 123 
Конституції).  

Існує кілька способів визначення конституційності передачі повноважень для 
прийняття актів вторинного законодавства (див. секцію 6). Крім того, Бюро 
державного Прокурора (закон № 314/1996 р.) має нагоду виявляти свою пильність 
у питаннях конституційності регламентарної влади.  

Парламентські комісії вивчають, як здійснюється дотримання законів і чи 
законними є методи їх запровадження. Якщо комісія зауважить, що той чи інший 
нормативний документ з уведення в дію закону не був опублікований або 
опублікований із запізненням, вона повідомляє про це компетентного члена 
уряду, або компетентного члена центрального державного органу, і просить, щоб 
були негайно вжиті необхідні заходи; якщо ці заходи не вжиті, комісія подасть 
про це заяву до Парламенту.  

Підготовка текстів вторинного законодавства  

Тексти вторинного законодавства розробляються протягом процесу підготовки 



текстів первинного законодавства, яких вони стосуються. Якщо нормативні 
тексти є необхідними для кінцевого варіанту закону, Голова Парламенту може 
попросити особу, яка представляє проект закону, подати проект нормативного 
акта, що регулюватиме застосування цього закону. Проект нормативного тексту 
подається особою, яка висуває законопроект щоразу, коли закон і юридичний 
документ з застосування даного закону повинні набирати чинності одночасно.  

Проекти нормативних документів завжди розробляються тими самими особами, 
які розробляли і відповідні законопроекти. З 1987 р. уведено спеціальні 
законодавчі правила для нормативної діяльності уряду.  

Слідом за цими правилами було прийнято новий закон про Парламентський 
процедурний регламент; до нього включені методи, які зараз використовуються 
під час розроблення проектів для виконавчої сфери.  

тою та мають для цього необхідну професійну придатність. Потрібно запровадити 
стратегію відбору достатнього штату адміністраторів, які повністю присвятять 
себе підготовці законів, і забезпечити цьому штатові працівників систематичне 
навчання та опанування експертизи, обов'язкової для процесу підготовки законів.  

Країни ЦСЄ (як і більшість країн ЄС), зазвичай, не створюють у державній службі 
спеціалізованих посад з підготовки законів. Хоча деякі адміністратори регулярно 
беруть участь в цій роботі, їм не гарантується, що вони зроблять кар'єру в сфері 
підготовки законів. У більшості міністерств виконання простих редакційних 
завдань з підготовки законопроектів, як наприклад функцію підготовки простих 
текстів вторинного законодавства, яка не вимагає спеціальних знань, 
адміністратор виконуватиме одночасно з покладеними на нього іншими 
функціями. Але коли, як було показано в цьому документі, для виконання більш 
складних завдань необхідні досвідчені юристи, що мають кваліфікацію, необхідну 
для підготовки законів, міністерства повинні запровадити посади, що 
обійматимуться людьми, які відповідають необхідним умовам. Для цього можна 
створити посаду укладача або перерахувати в пояснювальній записці посад ті 
кваліфікації, які вимагаються. Можна також запровадити для працівників, що 
обіймають свої посади, внутрішнє навчання з підготовки законів, яке одночасно 
стосується і основних положень, і спеціальних галузей. Наявна юридична 
кваліфікація адміністратора не є гарантією його компетентності в питаннях 
підготовки текстів законів на всіх стадіях цього процесу. Якісна підготовка 
законів вимагає сьогодні щораз більшої порівняно з минулим систематичної 
підготовки до цієї спеціальної юридичної діяльності.  

Необхідно підкреслити особливу трудність: менша вірогідність участі деяких 
міністерств, порівняно з іншими, в підготовці важливих законодавчих проектів. 
Головна робота по підготовці проекту може обмежитися роботою над вторинним 
законодавством та окремими змінами в текстах. Отже, мати власних спеціальних 
досвідчених укладачів законів для міністерств є даремною тратою в тому випадку, 
коли їхні послуги ефективно не використовуються. Як би там не було, але навіть 
міністерства, що активно працюють у сфері підготовки законів, часто нарікають 
на відсутність службовців з необхідними юридичними та редакційними знаннями. 



Ось чому деякі країни ЦСЄ планують створити централізовану службу з 
підготовки законів, яка є спільною для всіх міністерств та всіх державних 
установ, принаймні, коли йдеться про важливі законопроекти. Така струк  
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тура, що є нормою в англосаксонських країнах, може запропонувати деяким 
країнам ЦСЄ лише тимчасове практичне вирішення проблеми, яке, проте, містить 
переваги та негативні сторони:  

Переваги та негативні сторони централізованої  

служби по підготовці законів  

Переваги:  

1. наявний постійний резерв юристів високої кваліфікації, що мають добрі знання 
в галузі чинного законодавства та великий досвід вирішення законодавчих 
проблем.  

2. колективні досвід та вміння в процедурній і технічній сфері підготовки 
проектів можуть передаватися новим укладачам.  

3. усіма міністерствами забезпечується дотримання стандартизованих норм для 
підготовки законів.  

4. в роботі такої служби досягаються взаємопов'я зані норми та більша 
однорідність у законодавстві і в законодавчих підходах.  

5. полегшується якісне управління законодавчою програмою уряду.  

6. оптимально використовується обмежений штат кваліфікованих укладачів 
законопроектів.  

Негативні сторони:  

1. як правило, така служба нечисленна, вона не в змозі підготувати всю 
сукупність текстів, зокрема вторинного законодавства, які потрібні міністрам; 
відсутність спеціальних укладачів у міністерствах може бути для них 
несприятливим фактором.  

2. така служба не матиме спеціальних знань предмета (на противагу юристам 
міністерства), що може призвести до появи законодавчих рішень, які не 
відображають специфічних потреб настільки, наскільки вони могли б це зробити.  

3. ця служба рідко залучатиметься до процесу розроблення концепцій, оскільки її 
редакційні якості будуть по-різному інтерпретуватися з усіх сторін.  

Формальності  

Стаття 87 (параграф 5) Конституції чітко вказує, що закон набирає чинності після 
промульгації. Закон про Офіційний вісник твердить, що Конституція, 



конституційні закони, урядові нормативні акти, постанови, бюлетені і 
розпорядження міністерств, інших центральних державних органів, а також деякі 
рішення Конституційного суду і деякі міжнародні угоди є дійсними після їх 
публікації в Офіційному віснику. Названі вище юридичні документи набирають 
чинності через 15 днів після їх опублікування в Офіційному віснику, за умови, що 
іншої дати не буде передбачено. Вони можуть, як виняток, набрати чинності 
швидше, якщо для загальної користі виникне така потреба і якщо вони самі 
передбачають іншу дату, але ні в якому разі неперед датою публікації в 
Офіційному віснику.  

Ці юридичні акти публікуються в п'ятнадцятиденний термін після підписання 
закону Головою Парламенту, Президентом Республіки і Прем'єр-міністром. Не 
було випадку, щоб тексти первинного законодавства не набрали чинності.  

5.2. Вторинне законодавство  

Роль регламентарної влади  

Які саме питання належать до сфери первинного і вторинного законодавства, 
визначає не уряд. Головні критерії встановлені Конституцією, і як зазначалось 
вище у зв'язку з принципом верховенства права, "кожний має право робити все, 
що не заборонено законом, і нікого не можна змусити робити те, що не 
передбачено законом" ( стаття 2, параграф 3 Конституції). "Обов'язки можуть 
визначатися лише на основі закону, в межах закону"… (стаття 13, параграф 1). 
"Податки і відрахування можуть збиратися тільки на основі закону і в межах 
закону (стаття 59, параграф 2), "…всілякі обмеження в даному питанні 
(муніципалітет) можуть запроваджу ватися виключно законом" (стаття 67 
Конституції) і "Закон може надавати муніципалітету повноваження місцевої 
адміністрації (стаття 71 Конституції). "Державні органи влади будуть діяти 
виключно на основі Конституції, в тих межах і таким способом, як це зумовлено 
законом" (стаття 2, параграф 2). "Центральні і місцеві органи влади створюються 
шляхом закону" (стаття 122) і т.д.  
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Відділення уніфікації права, зокрема, повинне:  

Ь висловлюватись у питанні відповідності законопроектів європейському 
законодавству, міжнародним угодам та домовленостям, які уклала Словацька 
Республіка;  

Ь подавати свої висновки стосовно спеціального документа з уніфікації з 
європейським законодавством ;  

Ь співпрацювати із спеціалізованими органами Європейсь кого союзу, Ради 
Європи і ЄвроПарламенту, з делегацією Європейської комісії у Братіславі та 
іноземними експертами по уніфікації законодавчих систем;  

Ь готувати, при потребі, оперативні аналізи, пов'язані з юридичними проблемами 



в галузі уніфікації законодав чих систем.  

Комісії можуть також запрошувати на свої зібрання різних спеціалістів, інших 
осіб, і просити їх висловити свою думку. Комісії співпрацюють з відповідальними 
посадовими особами державної адміністрації, проводять Парламентські 
опитування.  

Стаття 87 (параграф 2) Конституції передбачає, що закони підписує Голова 
Парламенту, Президент Республіки та Прем'єр-міністр. Президент Республіки 
може повернути закон зі своїми зауваження ми Парламентові. Парламент має 
повторно розглянути текст закону, і в разі його прийняття, закон повинен бути 
промульгований. Президент Республіки повинен повертати закон і висловлювати 
свої зауваження щоразу, коли уряд подає таке прохання. В основному Президент 
Республіки повертає закони для повторного розгляду, якщо вони не відповідають 
Конституції. Таким чином, деякі закони були подані на розгляд Конституційного 
суду. Обговорення Парламентом повернутого Президентом Республіки 
законопроекту регламентується статтею 90 закону про процедурний регламент.  

Спеціальне законодавство  

Стаття 87 закону про процедурний регламент Парламенту містить положення, які 
стосуються розгляду проекту державного бюджету. Стаття 88 цього закону 
трактує Парламентські обговорення міжнародних угод. Зміни до законів 
вносяться прямим способом. Перша фраза закону точно вказує, до якого саме 
закону вносяться зміни. Зміни до законів мають бути чітко сформульовані. 
Положення законопроекту не можуть вносити зміни до іншого закону, якщо 
останній нечітко окреслений. Треба зазначати точні положення, які підлягають 
зміні.  

4. вона надто залежна від встановлених міністерства ми інструкцій щодо 
законодавчих вимог. Ці інструкції можуть змінюватися, але вони мають 
покращити недостатні знання укладачів у питанні, що розробляється.  

5. вона має тенденцію розвиватися в автономний штат спеціалістів, які вважають 
себе елітою, що може призвести до такого явища, яке називають "заплутаний та 
деякою мірою закостенілий професіоналізм".  

6. вона зазнає, як правило, сильного тиску, оскільки дуже часто до укладачів 
звертаються лише тоді, коли законопроект перебуває вже на розгорнутому етапі 
підготовки (не ефективно звертатися по допомогу до служби з підготовки законів 
до тих пір, поки не стане ясно, що проект буде схвалений), і найчастіше графіки 
роботи над проектом є дуже стислими на цій стадії.  

Заміна міністерських укладачів централізованою службою передбачає зміну 
менталітету та інший підхід до законопроектів. Більш розумне рішення може 
полягати в тому, що міністерства, систематично здійснюючи значну законотворчу 
діяльність, оснащуються власними редакційними засобами (наприклад, через 
набір та навчання кадрів на місці) і що центральний підрозділ у разі потреби може 
надавати в розпорядження інших міністерств кваліфікованих укладачів 18. Цей 
центральний підрозділ міг би виконувати інші функції, що вимагають 



централізації, зокрема функції по координуванню та перевірці законопроектів для 
уряду. Такий центральний підрозділ може бути створений при міністерстві 
юстиції.  

3.3.3. Фінансування підготовки проектів  

Коли підготовка законів здійснюється міністерствами, бюджет кожного з них 
повинен містити кошти, необхідно для наступного фінансового року. В більшості 
країн бюджети не містять спеціального рядка на підготовку законів. Витрати на 
утримання персоналу, які є головними у загальній вартості, покриваються за 
рахунок субсидій, що спрямовані на витрати персоналу та загального керівництва. 
Як  

_________  
18 Такий механізм був прийнятий у Словаччині ; див. національний звіт.  
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наслідок, коли аналізують рівень чисельності штату для планування 
фінансування, слід звернути увагу на майбутній результат підготовки законів для 
людських ресурсів міністерства.  

Але коли є впевненість, що майбутні потреби в галузі підготовки законів будуть 
дуже вагомими або аналізуватимуться дуже складні питання, міністерство може 
вимагати додаткового фінансування, щоб відповідно виконати свої обов'язки. 
Якщо фінансуван ня не було надіслане міністерству з цією метою, витрати 
стосовно підготовки законів конкуруватимуть з іншими фінансовими запитами. 
Потрібно, таким чином, передбачити спеціальні бюджетні субсидії, якщо 
очікуються додаткові витрати, наприклад, для проведення консультацій, або коли 
укладачі не належать до державної служби, для консультацій зовнішніх установ 
чи для вивчення ролі нормативних актів. Якщо висновки уряду щодо 
законодавчої програми можуть бути включені у підготовку проекту бюджету, 
можна буде взяти до уваги розраховану вартість підготовки законів для 
наступного підзвітного року в міністерських проектах бюджету. Це планування 
уникне зменшення до мізерності чи послаблення деяких законодавчих ініціатив 
через те, що зацікавлене міністерство не володітиме необхідними коштами.  

Включення до бюджету витрат  

на підготовку законів у Естонії  

Державний бюджет повинен містити бюджетний рядок для витрат на підготовку 
законів різних міністерств (законопроект про підготовку законодав чих текстів, 
стаття 43; див. національний звіт).  

3.3.4. Навчання укладачів проектів  

Під рубрикою навчання міністерські бюджети можуть також передбачати 
навчання для нових службовців та підвищення кваліфікації для працюючих 



укладачів законів. Здається виправданим залучення всіх нових працівників з 
юридичною кваліфікацією до початкового вивчення базових принципів 
підготовки законів з тим, щоб їх було якомога більше для здійснення цього типу 
роботи, яку вони зможуть виконувати, коли вона увійде до їхніх повноважень. 
Загальна увага в кожному міністерстві до норм та методів підготовки законів 
може лише покращити якість всієї роботи міністерства в цій галузі. Працівники, 
які покажуть особливу придатність для цієї  
міжнародним угодам, які пов'язують Словацьку Республіку з європейським 
законодавством. Персонал Канцелярії подає також, як правило, конкретні 
пропозиції поправок до проекту закону. Прийняття або відхилення 
запропонованих поправок залежить від поглядів і волі членів Парламенту. 
Канцелярські укладачі перевіряють також спеціальний документ про 
відповідність проекту європейсь кому законодавству. Що стосується проекту 
державного бюджету, експерти Канцелярії подають точки зору спеціалістів, і не 
лише в плані законодавчому, але й економічному, соціальному плані і т.д. 
Законопроекти розглядаються в Парламенті не лише персоналом Канцелярії: 
політичні клуби, як і члени Парламенту, створили експертні групи. Члени 
Парламенту нерідко звертаються по допомогу (неофіційно) до міністерських 
спеціалістів.  

Законодавче управління Парламентської канцелярії налічує дванадцять укладачів 
законопроектів, які є визнаними експертами в різних ділянках права. Законодавче 
управління має відділення законодавства та відділення правової уніфікації.  

Відділення законодавства, зокрема, повинне:  

Ш розглядати законопроекти на їх початковій стадії та готувати висновки щодо їх 
відповідності Конституції, конституційним законам, закону про процедурний 
регламент і законодавчим правилам для розробки проектів законів;  

Ш у співпраці з секретарем головної комісії готувати, при потребі, заключні 
обговорення проекту основною комісією;  

Ш брати участь в обговоренні проекту під час засідань комісій;  

Ш надавати допомогу спільному доповідачеві від комісій, після підписання 
Головою Парламенту, Прем'єр-Мініст ром і Президентом Республіки; 
прослідкувати за публікацією тексту в Офіційному віснику; брати участь у 
перегляді варіантів друку в Редакційному бюро Офіційного вісника;  

Ш виносити своє судження з юридичних аспектів застосування закону, які 
надійшли до Парламенту та його Канцелярії;  

Ш надавати консультації відомствам та Канцелярії.  
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вальний лист прийнятого закону офіційно не публікується. Мотивації прийнятих 
поправок передаються в архів Парламентської канцелярії, і є доступними для 



зацікавлених осіб. Аргументовані поправки, які було запропоновано під час сесії 
Парламенту, публікуються в протоколі дебатів (Офіційний вісник).  

Новий процедурний регламент відчутно змінив Парламентсь кий законодавчий 
процес. Розгляд законопроекту віднині передбачає три читання, відповідно до 
існуючої міжнародної практики, наближеної до практики Бундестагу. Новий 
процедурний регламент скасував вимогу подання основних положень закону. 
Новий процедурний регламент визначає певні обов'язки укладачів проектів (статті 
67 - 69), - такі як представлення потрібної кількості примірників проекту чи 
подання в пояснювальному листі інформації стосовно відсутності суперечностей 
між законом та європейським законодавством. Таким чином, існує нульове 
читання законопроек ту. Якщо в проекті не дотримано вимог закону про 
процедурний регламент або встановлених законодавчих правил, Голова 
Парламенту звертається до його автора з рекомендацією виправити недоліки. 
Якщо автор не згодний, Голова Парламенту винесе свою рекомендацію на 
наступне засідання Парламенту, який прийме рішення без обговорення.  

Члени Парламенту можуть вільно пропонувати поправки до законопроектів. 
Стаття 94 (параграф 2 ) закону про процедурні правила формулює єдиний 
виняток. У ній сказано, що "під час обговорення проекту закону, який змінює 
існуючий закон, жодна поправка, котра розширює поле дії проекту, що 
розглядається, подаватися не може". Якщо ініціатор законопроекту дійде 
висновку, що змінений текст більше не відображає первинну ідею, проект може 
бути відкликаний. У третьому читанні це відкликання можливе тільки за згодою 
Парламенту.  

Якщо законодавча пропозиція була внесена членом Парламенту або комісією, 
Парламентська канцелярія відповідає за наявність належної кількості примірників 
і за інформаційне забезпечення. Законодавче управління Канцелярії подає Голові 
Парламенту (для нульового читання) свій висновок щодо відповідності проекту 
вимогам процедурного регламенту та законодавчим правилам. Законодавче 
управління Парламентської канцелярії готує до другого читання членам 
Парламенту свій висновок. Спеціалісти законодавчого управління канцелярії 
висловлюють особисту позицію з питань відповідності проекту Конституції, 
конституційним законам,  
роботи, можуть заохочуватися до проходження навчання на місці роботи для того, 
щоб набути вищого ступеня кваліфікації в цій галузі. Ці працівники зможуть 
присвятити себе виключно такій діяльності, особливо підготовці 
великомасштабних проектів, згідно з потребами робочого плану міністерства. 
Центральна служба підготовки законів, якщо вона існує, звертатиметься до 
працівників цього рівня.  

Початкове навчання з підготовки законів є дуже корисним, однак воно не замінює 
досвіду, що набувається впродовж професійної діяльності (якість цього навчання 
в роботі є дуже залежною від якості нагляду, що здійснюється досвідченими 
укладачами, а тому не завжди може бути забезпечена). Однак затверджена 
навчальна програма, що забезпечує базове навчання з підготовки законів та 
залучає нових працівників до головних процедур і механізмів, зокрема за 



допомогою практичних вправ, дозволяє швидше набути практичних знань та 
досвіду. Більшість країн ЦСЄ не організовують такого навчання, яке, зазвичай, 
також відсутнє на факультетах права та в навчальних інститутах державного 
управління. Програми цього типу були створені в деяких країнах - членах ОЕСР, і 
країни ЦСЄ могли б скористатися їхніми важливими доробками. Створення 
системи національного навчання з підготовки законів є іншою галуззю, для якої 
можна було б передбачити допомогу SIGMA.  

Щодо навчання вищого рівня з цього питання національні звіти свідчать, що 
велика кількість країн ЦСЄ організовують навчання в робочих групах та 
короткострокові семінари, які, однак, не ставлять за особливу мету вдосконалення 
кваліфікації укладачів законів. В більшості країн ЦСЄ нововведення, що сьогодні 
застосовуються чи детально вивчаються, надзвичайно численні в галузі процедур 
та механізмів підготовки законів. Потрібно систематично залучати всіх укладачів 
до нових прийомів роботи з тим, щоб ці прийоми систематично застосовувалися в 
державній службі, що вимагає програми, спрямованої на поліпшення кваліфікації 
всіх укладачів на посадах. Подібне навчання є необхідним для зовнішніх 
консультантів, уповноважених з питань підготовки законів, та для працівників 
Парламенту, що спеціалізуються на підготовці законів.  

3.4. Більше використовувати консультації  

У багатьох країнах ЦСЄ існують міжміністерські консультаційні процедури, 
метою яких є врахування загального інтересу уряду. Але в більшості країн майже 
немає звички консультуватися з неурядо  
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вими інстанціями (неурядові організації чи НО). Нові процедури сприяли б, з цієї 
точки зору, поліпшенню якості та прозорості законопроектів.  

3.4.1. Міжміністерські консультації  

Рідко законопроект стосується лише одного міністерства, оскільки спосіб, за 
допомогою якого розглядаються деякі аспекти, може мати наслідки для галузі, яка 
знаходиться в компетенції іншого міністерства. Для того, щоб новий документ 
був взаємопов'язаним, часто важливо мати з цих питань думку експерта чи 
спеціаліста, одночасно стежачи за тим, щоб можливі конфлікти з ключових 
питань були виявлені заздалегідь чи вирішені ще до того, як робота вестиметься 
на доволі розгорнутому етапі підготовки проекту. Консультація полягає, 
головним чином, у зборі відгуків інших міністерств на початкове рішення, 
прийняте компетентним міністерством (наприклад, робочою групою), і в 
більшості випадків мова йде про постійний процес. Але якщо в цій роботі 
передбачена значна участь іншого міністерства, потрібно, щоб уряд розглянув 
питання про створення змішаної робочої групи для того, аби всі головні 
зацікавлені особи відразу спільно взяли участь у розробленні концепції. В 
принципі, ніщо не заважає створенню змішаної робочої групи для проведення 
консультацій та перевірок.  

Ця процедура, оскільки вона є внутрішньою урядовою процедурою, може 
регулюватися внутрішнім розпорядженням уряду. На практиці в країнах ЦСЄ таке 
розпорядження рідко містить детальні положення, що регулюють ці консультації. 
Складніші положення з цього приводу, в яких зазначалася б застосована 
процедура та встановлюва лися чіткі строки, безперечно були б доцільними. Ці 
консультації, зокрема, можуть бути визнані обов'язковими. Ця обов'язковість 
стверджується непередачею законопроекту в уряд, коли узгоджувальний орган 
вважає, що консультації виявилися недостатніми.  

Санкції, що випливають з міжміністерської  

консультативної обов'язковості в Естонії  

Відповідно до статті 54 законопроекту про підготовку законодавчих текстів, 
Міністерство юстиції повинне повертати законопроекти, які не розглядалися 
зацікавленими міністерствами та Державною канцелярією ; див. національний 
звіт.  

Ё державними службовцями свого міністерства, спеціалістами з питань концепції, 
цілей та різновидів юридичних документів;  

Ё з економістами свого міністерства і Міністерства фінансів стосовно фінансової 
сторони проекту закону про національний бюджет і стосовно економічного стану 
фізичних і юридичних осіб;  

Ё з укладачами Бюро уряду, інколи - Парламентської канцелярії з питань 
відповідності Конституції та іншим законам, міжнародними угодам і, в разі 
потреби, законодавству Європейського союзу.  



Уряд не вважає свої проекти законів конфіденційними. Протягом процедури 
внесення змін до проекту уряд передає проект на ознайомлення деяким 
державним або позадержавним органам влади.  

Парламентський розгляд  

Проект закону має бути переданий членам Парламенту за 15 днів до його першого 
читання. Проект, крім свого точного тексту, повинен супроводжуватись 
пояснювальним листом, який дає оцінку соціального, економічного і 
законодавчого контексту й аргументує необхідність нового закону, умови його 
запровадження, економічні та фінансові наслідки, особливо, коли йдеться про 
державний бюджет, людські ресурси і організаційні структури, а також аналізує 
інші питання, без яких неможлива загальна оцінка проекту. Цей документ показує 
також сумісність проекту закону з Конституцією, іншими законами, 
міжнародними угодами і Європейським правом; цей останній пункт має бути 
виразно сформульований у спеціальному документі, яким підтверджуватиметься 
відповідність європейському законодавству. Крім того, пояснювальний лист 
подає інформацію щодо кожного положення.  

Укладач відповідає за підготовку пояснювального листа, який є актуальним не 
лише для розробки нормативних документів, а й для уведення закону в дію. 
Стосовно розмежування Парламентсь ких поправок та пояснювального листа, 
відповідні положення закону про процедурний регламент передбачають, що 
пропозиції поправок будуть точно сформульовані і вмотивовані (стаття 29, 
параграф 1, 78 та 79; параграф 4, пункт d). Стаття 96 (параграф 1) закону про 
процедурний регламент твердить, що "письмова мотивація схвалених поправок 
вважатиметься частиною законопроекту і буде використовуватися при тлумаченні 
й застосуванні закону". Поясню  
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Уряд, як головний укладач законопроектів, формує свою законодавчу програму на 
весь період тривалості мандату уряду (чотири роки); така програма 
конкретизується в річних планах підготовки проектів. Ця законодавча робота 
грунтується на схваленні програми уряду, що є незворотною умовою вотуму 
довіри. Схвалення Парламентом цих урядових законодавчих програм залежить, 
очевидно, від політичного співвідношення сил у Парламенті, оскільки його члени 
розглядають законопроекти уряду, точніше кажучи, комісія з питань 
конституційності і законодавства.  

Стосовно текстів первинного законодавства варто нагадати, що проекти законів 
можуть подаватися комісіями і членами Парламенту та урядом (стаття 87 
Конституції, параграф 1).  

Уряд подає Парламентові колективні законопроекти, оскільки стаття 119 (пункт а) 
Конституції вимагає, щоб у законопроектах відображалася позиція уряду в 
цілому. Під час Парламентського засідання урядовий законопроект представляє 
лише один член уряду. Уряд призначає одного із своїх членів для захисту 



законопроекту у Парламенті. У Парламентських комісіях законопроекти 
захищаються членом уряду або керівником центрального державного органу, 
якого він наділив такими повноваженнями. Інша уповноважена особа може брати 
участь у роботі комісії лише з її згоди. У випадку, коли з пропозицією закону 
виступає комісія, або депутатська група, цю пропозицію захищає один із членів 
Парламенту, з відповідними повноваженнями; коли автором пропозиції закону є 
окремий депутат, йому самому належить її мотивувати.  

Розробка законопроектів  



У міністерствах та інших державних центральних органах за підготовку і 
узгодження законопроекту (у співпраці з іншими організаційними службами 
даного міністерства або інших міністерств - Міністерства фінансів, зокрема) 
переважно відповідає один спеціаліст з підготовки законопроектів. Цей урядовець 
бере на себе процес розробки проекту аж до його прийняття Парламентом і 
перевіряє, спільно з укладачем від Бюро уряду та укладачем Парламентсь кої 
канцелярії, точність формулювання положень законопроекту (законотворчі 
правила, пункт 59, додаток № 2). Парламентський укладач законопроектів 
відповідає за врахування зауважень редакційного бюро Офіційного вісника.  

На кожній стадії процесу розробки законопроекту укладач співпрацює, в рамках 
"свого" міністерства, Бюро уряду, а часто і в рамках Парламентської канцелярії, з:  

Загалом, міністерство консультується лише з тими міністерствами, які воно 
вважає зацікавленими. Тим самим воно може ігнорувати деякі інтереси. Ось чому 
в окремих країнах, наприклад, у Болгарії, передача законопроектів усім 
міністерствам є обов'язковою. Ця практика може мати два наслідки: даремну 
роботу в міністерствах, які не є зацікавленими, та координаційні проблеми і 
затримки, коли учасники надто численні. Загальний підхід з опублікуван ню 
робочих планів усіх міністерств достатній, як правило, для того, щоб дозволити 
кожному з них довести до відома компетентного міністерства свою зацікавленість 
законопроектом.  

У більшості випадків консультація законопроекту стосується всього тексту або 
деяких його глав. Підготовка має бути достатньо розгорнутою, щоб чітко 
проявилися природа та властивості законопроекту. (Якщо якесь міністерство є 
дуже зацікавленим, потрібно, щоб воно було представлене у змішаній робочій 
групі). В принципі, на міністерство, яке розпочинало підготовку тексту, 
покладено визначення моменту та періодичності проведення консультацій. Однак 
саме урядова інструкція може встановити строк для проведення консультацій. 
Цей строк має бути достатньо тривалим для досконалого вивчення законопроекту 
і підготовки детального звіту. Таким чином, визначається мінімальний строк, 
який можна буде продовжити для найскладніших текстів.  

На урядовому рівні потрібно буде передбачити механізм врегулювання 
неузгоджених пунктів між міністерствами.  

Вирішення міжміністерських  

конфліктів у Словаччині  

Відповідно до статті 22 нормативного акта уряду, міжміністерські конфлікти 
мають бути врегульовані шляхом координації дій зацікавлених міністерств або 
шляхом координації дій їхніх міністрів. Уряд може втрутитися у випадку 
остаточної відсутності згоди, до цього Прем'єр - Міністр попередньо може 
запросити зацікавлених міністрів проаналізувати всі можливості прийняття 
рішення.  

3.4.2. Консультації з неурядовими організаціями  



З метою максимальної ефективності консультації мають бути задумані таким 
чином, щоб напрацювати інформацію, корисну для розроблення концепції, а не як 
механізм, призначений виключно  
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для виявлення консенсусу між сторонами (вигода в плані прозорості, 
прийнятності та дотримання положень не повинна, однак, відкидати ся). 
Відповідно, консультації повинні відбуватися в момент і спосіб, які будуть 
найвигіднішими для формулювання нового законодавства. Інакше кажучи, вони 
повинні на ранньому етапі втручатися в процес розроблення концепції, але, у 
випадку підготовки складного законодавства чи його великої значущості, 
консультації повинні використо вуватися на кількох стадіях розроблення 
концепції та підготовки текстів.  

Між іншим, консультативні процедури дозволяють ознайомити ся з досвідом та 
спеціальними знаннями консультантів та з даними, які вони можуть представити. 
Потрібно, таким чином, щоб консультанти могли скласти власну чітку думку про 
цілі запропонованих текстів, про бачення сутності проблеми, яке можуть мати 
відповідальні за розроблення концепції, про визначення методики чи методів 
вирішення проблеми та про вивчення ролі передбачуваних реформ. Чітка природа 
інформації частково випливає з цілей консультацій. Коли міністерство 
звертається до консультацій з метою перевірки вичерпності та можливості 
реалізації нового документа, воно може вчинити розумно, розповсюджуючи 
законопроект у супроводі детальної анкети. На практиці ця форма консультацій є 
найпоширенішою.  

Правдоподібно, що єдиний метод проведення консультацій недостатній; правила 
проведення консультацій повинні аналізуватися окремо в кожному випадку. Для 
деяких питань найкращим вирішенням буде консультація з постійною групою 
експертів або з деякими групами за інтересами, але для інших питань потрібно 
буде отримати відзиви більш широкого загалу. Крім того, уряд повинен визначити 
загальну політику стосовно консультацій, яку всі міністерства повинні будуть 
застосовувати. Ця політика має бути достатньо гнучкою для вибору найбільш 
адаптованої процедури проведення консультацій. Вона повинна також 
уточнювати випадки, коли консультації не використо вуються, наприклад, з 
причин секретності, безпеки чи захисту іншого державного інтересу, або через те, 
що заторкуються якісь політичні мотиви. Вона, на сам кінець, повинна зобов'язати 
різні міністерства оснаститися засобами, які допоможуть їм добре визначити цілі 
консультацій. Завжди є ризик того, що найменш чисельні та найменш 
організовані групи за інтересами не будуть взяті до уваги або консультація не є 
цілком представницькою, що може зашкодити її законності.  

Деякі країни ЦСЄ прийняли обмежені положення для консультації зовнішніх 
інтересів з окремих питань. Так, наприклад, зміни Кодексу законів про працю 
повинні, в деяких випадках, аналізувати ся разом з інстанціями, що 
представляють найманих робітників та роботодавц ів.  

року організовує Урядове законодавче відомство уряду Словацької республіки, 
сприяють підвищенню рівня законотворчої роботи.  

Законодавчі пропозиції, які подаються Парламентові комісіями або членами 
Парламенту, розробляються самими ж депутатами (більш як десять відсотків 
членів Парламенту мають юридичну освіту) або експертами, прикріпленими до 



депутатів чи політичних фракцій.  

Укладачі з міністерств або інших центральних державних органів часто 
допомагають членам Парламенту редагувати їхні "власні" законопроекти. 
Юридичні експерти Парламентської канцелярії не зобов'язані займатися 
розробкою законопроектів, які члени Парламенту або комісії бажають 
запропонувати. Безсумнівно, що має місце неформальне співробітництво між 
членами Парламенту і редакторами Парламентської канцелярії в розробці 
пропозицій законів.  

Для поліпшення кваліфікаційного рівня укладачів законопро ектів необхідно 
розвивати післяуніверситетську освіту. Така освіта має бути налагоджена як для 
випускників університетів, так і для укладачів з багаторічним досвідом роботи. З 
метою підвищення юридичної якості текстів законодавчих і нормативних актів, 
варто організовувати стажування з питань роботи над законодавчими текстами 
для випускників юридичних навчальних закладів.  

Спеціалісти, які вже мають певні навички, могли б покращувати своє володіння 
порівняльними методами, яке необхідне при узгодженні національного 
законодавства з європейським. Слід удосконалювати і їхню лінгвістичну 
підготовку, скеровуючи їх для підвищення професіоналізму на довготермінові 
закордонні стажування в установи, які займаються підготовкою законопроектів.  

5. Підготовча процедура  

5.1. Первинне законодавство  

Робоча програма і календарний план  

Робоча програма і календарний план текстів первинного законодавства 
складаються на підставі офіційної або неофіційної угоди між Парламентом і 
урядом. Практика, яка існувала до 1989 р., згідно з якою прийняття Парламентом 
законів проводилось відповідно до законодавчої програми, схваленої 
Парламентом, добрих результатів не давала. Деякі проекти законів подаються 
урядом за рекомендацією Парламенту.  
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нами, повинні відповідати Конституції і законам. Обов'язкові документи, 
прийняті органами місцевого самоврядування, повинні відповідати Конституції, 
законам, іншим обов'язковим документам. Законодавчі і нормативні положення 
не повинні суперечити міжнародним угодам, промульгованим згідно з законом. 
Конституційний суд виносить рішення стосовно законності юридичних 
документів.  

4. Спеціалісти з підготовки проектів  

Міністерства та інші центральні органи мають власні спеціалізовані структури 
укладачів, функції яких полягають виключно в підготовці законопроектів і 
нормативних документів. Канцелярія Президента Республіки, Канцелярія 



Парламенту, Вища рахункова палата, Верховний суд і Бюро народного прокурора 
також створили структури такого типу.  

Налічується приблизно 140 державних службовців у міністерствах і 35 в інших 
центральних органах, основним завданням яких є складання проектів законів. 
Вони співпрацюють із службовцями різних підрозділів міністерств, інших 
центральних органів. Більшість з них мають юридичну освіту і кількарічний 
досвід.  

Більшість законопроектів розроблені прямо в міністерствах та інших органах 
центрального управління. Кілька законів, щоправда, були підготовлені за 
контрактом з консультантами-працівниками університетів, з консультантами 
Словацької Академії наук та спеціалістами іноземних юридичних кабінетів.  

Підготовка деяких законів здійснювалася у співпраці з міжнародними 
консультантами, наприклад закон про дослідження впливів на навколишнє 
середовище, закон про залучення громадськості і т.д.  

Керівники міністерських законотворчих служб зазвичай беруть участь у процесі 
розробки концепцій нових законодавчих і нормативних положень. Що стосується 
персоналу укладачів, то над розробкою текстів первинного і вторинного 
законодавства працюють одні й ті ж спеціалісти.  

Укладачі законопроектів здобули свою освіту в юридичних навчальних закладах, 
які, до речі, створили зараз кілька спеціалізо ваних курсів з теорії законотворчого 
процесу. Досвід показує, що добрі досягнення в цій галузі, а також особиста 
зацікавленість у роботі, вимагають одночасно доброї теоретичної підготовки та 
тривалих практичних навичок. Конференції укладачів проектів, які що  

Консультації найманих робітників  

та роботодавців у Болгарії  

Відповідно до статті 3.1 Кодексу законів про працю, законодавство в галузі 
трудових відносин та соціального страхування має бути розроблене за 
погодженням з організаціями, що представляють найманих робітників та 
роботодавців. Погодження здійснюється в рамках тристоронньої комісії. (див. 
національний звіт).  

Проте цей корисний механізм, який полягає в тому, щоб вимагати в законі 
(котрий стосується конкретної сфери) проведення консультацій з деякими 
групами під час розроблення законодав ства, не часто застосовується. Його можна 
було б розвинути, щопринвймні, коли йдеться про законодавство, яке матиме 
вплив для чітко окресленої групи, з дійсно представницькими інстанціями. За 
умови правильного використання цей метод може бути хорошим засобом для 
вивчення можливої ефективності нового тексту тими особами, хто 
застосовуватиме його або тими, кого це безпосередньо зачіпає.  

В більшості випадків не існує жодного конкретного зобов'язання в цій галузі. 
Кожне міністерство вирішує, проводитиме воно консультації чи ні, в якій формі 



та з якими партнерами.  

Регламентування консультацій  

щодо законопроектів у Естонії  

Відповідно до статті 53 законопроекту про підготовку законодавчих текстів, 
укладачі можуть подавати законопроекти іншим організаціям, людям чи 
асоціаціям з метою отримання відзивів та пропозицій (див. національний звіт).  

Для проведення консультацій застосовуються різні неформальні механізми, 
зокрема семінари, дискусії з визначеними людьми чи організаціями та обмін 
кореспонденцією. Консультації можуть, однак, залишитися поверховими, і часто 
вони мають обмежене значення, оскільки міністерства повинні в дуже стислі 
строки провести консультації на стадії підготовки тексту. За бажання розширити  
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консультації в цьому випадку, потрібно, щоб законодавча робоча програма взяла 
до уваги цей елемент та визначила строки, достатні для того, аби консультації 
були успішними.  

Тим більше, коли є бажання, щоб організації-консультанти співробітничали, їм 
необхідні деякі гарантії того, що їхній внесок буде врахований. Це відбувається 
тоді, коли організації - консультанти запрошуються для висловлення відзиву на 
проект тексту або, на попередній стадії, для надання головної інформації, завдяки 
якій відповідальні за розроблення концепції зможуть краще зрозуміти проблеми. 
Сьогодні здебільшого укладачі не зобов'язані готувати звіт про те, з ким і з якою 
метою вони консультувалися, якою мірою використали певні результати 
консультацій і чому були змушені відхилити ту чи іншу точку зору. Було б легко 
подати цю інформацію в пояснювальному документі проекту закону, що 
заспокоїло б сторони, які консультували. Таким чином координуюча установа 
могла б також наглядати за використанням консультацій.  

З ініціативи робочих груп чи укладачів часто звертаються до спеціалістів чи 
експертів, що не належать до державної служби. Це - хороший спосіб доповнення 
експертизи, проведеної службовцями міністерства. В галузях, здатних викликати 
значну законодавчу діяльність або зробити неминучою підготовку складного 
законодав ства, буде зручно визначити консультативну комісію експертів чи 
зовнішніх практиків. Звернення до зовнішніх осіб часто залежатиме від 
бюджетних можливостей міністерства. Під час планування потрібно стежити за 
тим, щоб під час дискусій щодо бюджету враховувати обсяги субсидій, які 
визнані необхідними для проведення консультацій.  

Парламент також може звернутися до зовнішніх співробітників, коли він прийняв 
законопроект для вивчення. Як правило, Парламентські комісії можуть отримати 
цю зовнішню допомогу відповідно до регламенту Парламенту.  

Внесок зовнішніх експертів  

у розроблення законів у Словаччині  

Відповідно до статті 54 закону про регламент Національної Ради, Парламентські 
комісії можуть запрошувати спеціалістів на свої засідання та просити експертів 
провести аналіз і дати свій відзив (див. національний звіт).  

3 (параграф 2 ) закону про організаційні засади державної адміністрації цим 
органам надано повноваження приймати нормативні документи і публікувати їх. 
Фізичні і юридичні особи можуть знайомитися з ними в конкретних регіонах, про 
які йдеться в документах. Факт прийняття цих обов'язкових ордонансів стає 
відомим через опублікування в Урядовому віснику Словацької республіки 
висновків про них.  

3.3. Ненормативні документи  

Більшість директив ненормативного характеру безсумнівно впливають на 
поведінку фізичних і юридичних осіб, зобов'язуючи їх до виконання певних дій, а 
інші дії забороняючи. Ці директиви не мають обов'язкової сили і належать до 



групи нормативних засобів. Ці тексти приймаються державними органами влади, 
або органами державної адміністрації, а отже, є обов'язковими в системі 
адміністративної або професійної ієрархії; це означає, що вони впливають на 
інфраструктуру. Парламентські резолюції, рішення Президента Республіки, 
резолюції Кабінету, акти міністерств, статути, директиви, методичні інструкції і 
т.д. можуть бути віднесені до цієї категорії. По суті, документи категорії 2, 
наведеної нижче, також належать до категорії незаконодавчих документів.  

Незважаючи на те, що подати детальну схему категорій ненормативних 
документів неможливо, їх можна класифікувати наступним чином:  

1. Внутрішні виконавчі акти, в яких містяться більш повні інструкції щодо 
застосування законів і нормативних документів.  

2. Робочі інструкції, які регламентують внутрішнє функціонування адміністрації 
(методи роботи), директиви для розробки, класифікації чи знищення документів і 
т.д.  

3. Документи внутрішньої організації, які докладним способом подають 
організаційну структуру і визначають внутрішні організаційні стосунки.  

З точки зору юридичного співвідношення між первинним і вторинним 
законодавством можна стверджувати, що закони повинні відповідати Конституції, 
конституційним та іншим законам. Обов'язкові документи, прийняті місцевими 
адміністративними орга  
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Стаття 120 Конституції дозволяє прийняття нормативних актів (декретів) у 
рамках, встановлених законом (див. пункт 1, наведений вище), для забезпечення 
дії законів. Таким чином, для того, щоб уряд міг приймати тексти вторинного 
законодавства, немає необхідності в процедурі визнання цих актів правомірними 
в кожному окремому випадку з боку первинного законодавства. Більше того, в 
деяких випадках закон наділяє уряд регламентарною владою.  

Обов'язкові документи (див. пункти 2 і 3, наведені вище) приймаються 
міністерствами та іншими центральними державними органами на підставі статті 
123 Конституції, на основі і в межах законів, якщо закон визнає їх правомірність. 
Межі можуть встановлюватись законом.  

Зазначені під пунктами 1 і 2 юридичні документи вважаються дійсними, коли 
їхній повний текст опубліковано в Офіційному віснику. Юридичні документи, 
зазначені в пункті 3, вважаються дійсними з моменту появи інформації про них в 
Офіційному віснику через публікаці ю висновку стосовно міністерського 
бюлетеня або бюлетеня іншого державного центрального органу. Ці тексти мають 
менше значення і регламентують в основному лише питання технічного 
характеру, менш фундаментальні і менш принципові (повідомлення Міністерства 
праці, Міністерства соціальних справ і сім'ї (№ 19/ОВ 1995 р.) в рамках бюлетеня, 
який регулює отримання та ліквідацію державних виплат). Міністерства та інші 



центральні державні органи повинні пересвідчитись у доступності широкому 
загалові вже опублікованих бюлетенів та в їх наявності у всіх передбачених для 
цього місцях, причому не пізніше дати їх публікації.  

Обов'язкові нормативні акти (зазначені в п. 4, див. вище) приймаються 
муніципалітетами або містами в рамках виконання ними повноважень, 
делегованих їм державою, - тобто не в рамках їх діяльності як органів місцевого 
самоврядування, про які сказано в п. 4 стосовно первинного законодавства. 
Звичайно, такі нормативні акти можуть прийматися муніципалітетами за умови, 
що закон визнає їх правомірність та що при прийнятті своїх актів вони діятимуть 
в межах цього закону. Чинність таких обов'язкових нормативних актів, виданих 
муніципалітетами чи містами є такою самою, як і чинність нормативних актів 
первинного законодавства (див. п. 4 розділу 3.1., поданого вище).  

Районні та регіональні органи влади можуть приймати в межах свого сектора, в 
рамках своїх функцій та на основі спеціального закону, обов'язкові ордонанси. 
Статтею 123 Конституції та статтею  
Парламент може також створити постійний орган, що складається із зовнішніх 
спеціалістів, для отримання його відзиву, наприклад про юридичні аспекти 
тексту, який подається комісією.  

Внесок зовнішніх експертів  

у розроблення законів у Болгарії  

Відповідно до статті 123 постанови про організацію та структуру Національної 
Асамблеї була створена Законодавча рада Національної Асамблеї. Ця рада 
складається з університетських працівників, що не належать до державної 
служби, та спеціалістів різних юридичних галузей. Рада дає свій відзив лише тоді, 
коли законопроекти їй подаються. (Див. національний звіт).  

Небагато країн, запровадили механізм, який дозволяє широкому загалові 
населення брати участь у підготовці законів. На практиці в деяких країнах подані 
Парламенту законопроекти, як правило, не публікуються, тому зацікавленим 
групам важко сформулювати свої відгуки для Парламентаріїв. Щоб зарадити цій 
ситуації, можна закликати пресу опублікувати інформацію, або Парламент сам 
може прямо звернутися за відзивами до населення. В усякому разі, демократичні 
принципи діють на користь офіційного опублікування законопроектів для 
ознайомлення з ними населення, щойно вони подані до Парламенту і до того, як 
він вивчатиме їх по суті.  

Опублікування законопроектів у Литві  

Хоча закон від 1993 року про опублікування та введення в дію законів містить 
детальні положення про опублікування законів та зміст Офіційного вісника, немає 
жодного загального зобов'язання щодо опублікування таким способом усіх 
законопроектів. Згідно із статтею 16, законопроекти, оголошені Сеймом для 
публічної дискусії, "як правило", публікуються в додатку Офіційного вісника. 
Однак законопроекти доступні усім людям та зацікавленим установам (див. 
національний звіт).  
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3.5. Застосування процедур та норм, еквівалентних Парламентським ініціативам  

Парламенти країн ЦСЄ мають дуже широкі повноваження щодо законодавчих 
пропозицій та внесення поправок до законопроектів, які їм були подані урядом. 
Якість цього законодавства повинна відповідати тим самим нормам, які 
застосовуються до законопроектів, що подаються урядом. У той час як 
Парламенти спеціально покликані, незалежно від уряду, здійснювати низку 
перевірок будь-якого урядового чи Парламентського законодавчого документа, 
для уряду ситуація зовсім інша: найчастіше уряди мають менше можливостей для 
здійснення перевірки поданого Парламентом законодавчого документа, ніж для 
своїх власних законопроектів. До речі, в більшості випадків Парламентські 
перевірки стосуються остаточної версії законопроекту; вони не застосовуються на 
стадії розроблення концепції закону. Подібна ситуація спостерігається у випадку 
урядових перевірок законодавчих пропозицій , які подаються Парламентом. 
Якщо, як зазначалося вище, на початку розроблення наукової концепції ідеальним 
є застосування деяких базових перевірок, то виявляється, що Парламенти погано 
оснащені для проведення цієї роботи. Деякі перевірки вимагають інформації, яка 
повинна надаватися міністерствами, а численні перевірки вимагають проведення 
експертизи й чудового розуміння потреб та ресурсів, необхідних для адміністрації 
та для впровадження в життя законодавчого тексту. Ці елементи, як правило, 
знаходяться у компетенції уряду.  

Для підготовки своїх власних законів Парламенти мають тенденцію спиратися на 
спеціалістів чи зовнішніх експертів або на Парламентаріїв - спеціалістів у певній 
галузі. Коли людські ресурси необхідні, особливо для впровадження в життя 
закону, цей спосіб може бути недостатнім.  

Хоч би якою була якість роботи, виконаної персоналом Парламенту та 
зовнішніми експертами для комісії, ця комісія, можливо, не розпоряджатиметься 
власною експертизою для вивчення, наприклад, ролі нормативних актів та 
напевне не матиме експертизи того ж рівня, що й експертиза уряду. Особливо в 
галузях, в яких вони будуть уповноважені представити закон, уряди можуть 
законно вимагати широкого залучення до участі в розробленні поданих 
Парламентом текстів, і Парламент не повинен сам визначати рівень цієї участі. Як 
тільки міністерства вважатимуть за необхідне провести міжміністерські 
консультації щодо їхніх законопроектів, важко їм відмовити в цьому праві, коли 
підготовлений Парламентом текст  
До категорії текстів первинного законодавства належать також міжнародні угоди, 
застосування яких не вимагає наявності специфічного закону (стаття 11 
Конституції); це так звані закони прямого застосування.  

Сьогодні точиться велика політична й теоретична суперечка про те, чи можна 
вважати складовою частиною первинного законодавства результати референдуму, 
який має силу конституційного закону, або просто закону. Політики, як і члени 
Парламенту, розходяться в думках з цього питання, так само, як спеціалісти й 



теоретики права. Конституційному судові, можливо, доведеться висловитися з 
цього приводу. Разом з тим, результати референдуму місцевого значення, який 
має силу юридичного документа (див. пункт 4, вказаний вище), можуть бути 
також зарахованими до актів первинного законодавства. Документи за номерами 
від 1-го по 3-тій приймає Парламент. Вони набирають чинності лише за умови 
публікації в Офіційному віснику (стаття 87, параграф 5 Конституції).  

Юридичні документи за номером 4 приймаються органами місцевого 
самоврядування. Для того, щоб ці документи вважалися дійсними, необхідно, щоб 
обов'язкові нормативні акти загального застосування були вивішені на 
офіційному табло для ознайомлення (стаття 6, параграф 4 закону про 
муніципалітети).  

3.2. Вторинне законодавство 31  

1. Нормативні акти уряду (урядові декрети).  

2. ордонанси міністерств та інших центральних державних органів.  

3. бюлетені міністерств та інших центральних державних органів.  

4. Обов'язкові для всіх нормативні акти, прийняті муніціпалітетами в рамках 
діяльності місцевих владних органів (стаття 71, параграф 1 Конституції), які 
мають виключно місцеві повноваження.  

Обов'язкові для всіх ордонанси, прийняті обласними та районними органами з 
виключно місцевими повноваженнями.  

___________  
31 Термін вторинне законодавство , від латинського слова lex (закон), повинен 
стосуватися виключно текстів, пов'язаних з законом.  
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Законодавчі положення 1996 р. щодо підготовки законопро ектів є особливо 
важливими для підготовки проектів законів Парламентської ініціативи - текстів, 
джерелами яких не є органи виконавчої влади. В цих положеннях приділено увагу 
численним елементам законотворчих методів і прийомів (юридична терміноло гія, 
структура законів, назви законів, правила цитування, скорочень, відхилення, 
відступи і т.ін.). Ці положення регулюють також форму і зміст заключного 
документа щодо відповідності національного законодавства європейському.  

Ситуація на сьогодні виглядає дещо невиразною у зв'язку з текстами, які 
спрямовують процес підготовки законів. Новий процедурний нормативний акт, 
який є основою нової концепції нормативних текстів, набрав чинності 1 січня 
1997 р. Отже, ще не можна судити про результати його впровадження в життя. 
Дотепер система була пристосованою до старого "соціалістичного" способу, хоча 
з 1989 р. і були запроваджені певні зміни до процедурного регламенту. 
Законодавчі положення щодо розробки проектів законів, згадані вище, стали 



чинними того ж самого дня, тобто 1 січня 1997 р.  

Уряд створив власну Законодавчу раду; очолює її Віце-прем'єр -міністр. Ця Рада 
виконує роль консультативного органу при уряді і є гарантом якості у процесі 
підготовки урядом текстів первинного та вторинного законодавства. Новий 
регламент Парламентської процедури (статті від 68 по 70) спрямовує також 
перевірку відповідності певним нормам.  

3. Нормативні документи 30  

3.1. Тексти первинного законодавства  

1. Конституція і зміни до неї.  

2. Конституційні закони  

3. Закони.  

4. Обмежувальні нормативні акти органів місцевого самоврядування, які 
стосуються питань місцевої територіальної адміністрації (стаття 68 Конституції).  

___________  
30 У визначенні поняття нормативні документи словацька термінологія є дуже 
несталою, тому важко дати чітке тлумачення цього виразу.  

стосується галузі, що випливає з їхньої компетенції. Отже, сучасні засоби часто не 
беруть до уваги ці фактори, коли йдеться чи то про законодавчу пропозицію, чи 
про поправку до закону.  

3.5.1. Законопроекти, що виходять з Парламенту  

Можна частково полегшити ці труднощі у випадку розроблен ня законопроекту 
комісією чи робочою групою Парламентаріїв, якщо вони спеціально 
уповноважені запитати в уряду та отримати від нього інформацію чи 
документацію, або є важливими для формулювання концепції чи нового закону. В 
принципі потрібно, щоб завдяки цим повноваженням стало можливим вимагати 
від уряду в тій чи іншій формі здійснити вивчення ролі нормативних актів.  

Запити інформації в уряді у Словаччині  

Відповідно до статті 141 регламенту Державної Асамблеї, запити інформації 
можуть направлятися не лише в Парламент, але також в інші державні та 
громадські установи. Термін повинен встановлюва тися (див. національний звіт).  

Уряд може теж подавати інформацію, але він не настільки уповноважений робити 
гласними свою позицію та точку зору. Ця процедура також не гарантує участі 
уряду в розробленні законопро екту, який він вважає необхідним.  

Уряди не можуть протидіяти вивченню тексту, що подається Парламентом, хоча 
конституція покладає на Президента право вето щодо прийнятого закону, або 
покладає на Президента чи на уряд право вимагати від Парламенту повторне 
вивчення. Але в деяких країнах19 уряд не має навіть можливості прокоментувати 



законопроекти, подані Парламентом. Потрібно, щоб уряд був наділений певними 
правами в цій галузі, особливо правом бути поінформова ним про будь-який 
законопроект Парламентської ініціативи тільки-но Парламент офіційно засідає, з 
можливістю отримання відзивів на нього через деякий час. Звичайно, такий відзив 
може мати лише перекуюче значення. В будь-якому випадку потрібно, щоб уряд 
міг чітко зазначити Парламенту, наприклад, що законопроект матиме серйозні 
наслідки для державного бюджету і що Парламент не має можливості в такий 
спосіб визначати пріоритети для витрат уряду.  

___________  
19 Наприклад, Болгарія ; див. національний звіт.  
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Відзив уряду на законопроекти  

Парламентської ініціативи  

В Естонії законопроекти Парламентської ініціативи повинні доводитися до 
відома зацікавленого міністерства, яке в триденний строк має подати уряду свій 
відзив. Колективний відзив уряду в тритижневий строк повинен бути 
направлений у головну комісію. Міністерство має право подати свій відзив з 
приводу особливого засідання Парламенту (законопроект про підготовку 
законодавчих текстів, статті 59-60; див. національний звіт).  

У Словаччині законопроекти Парламентської ініціативи мають бути подані уряду, 
який за 30 днів зобов'язаний представити свої зауваження (закон про статут 
Національної Ради, стаття 70.2).  

Щоб ця процедура була ефективною, урядові потрібен час для формулювання 
свого відзиву. Деяка гнучкість необхідна тому, що складні чи дискусійні тексти 
можуть спричинити необхідну інтенсивну роботу, в якій повинні брати участь 
кілька міністерств. Сучасна практика не надто продумана для того, щоб 
дозволити уряду здійснити в тій чи іншій формі вивчення ролі нормативних актів 
такого типу, яке здійснювалося для його власних законопроектів. Безперечно, 
потрібно було б, переглянути діючі процедури з тим, щоб уряд визначив більш 
системну процедуру розроблення наукової концепції.  

3.5.2. Поправки до законопроектів урядової ініціативи  

Поправки до поданих урядом на розгляд Парламенту законопроектів можуть 
відчутно змінити цілі та підхід, що їх передбачив уряд. Потрібно, щоб Парламент 
міг чітко визначити роль поправок і щоб уряд мав можливість захистити свій 
текст. Необхідно зокрема, аби уряд зміг подати свій відзив про поправки, які 
моють породити труднощі в застосуванні цього документа або мажуть важливі 
наслідки для людських ресурсів. У деяких випадках вивчення ролі нормативних 
актів могло б бути доречним, і потрібно, щоб уряд мав достатньо часу для 
проведення такого вивчення. Отже, необхідно, щоб уряд користувався певними 



гарантіями щодо поправок. З цією  
и Парламентський закон ( № 350/ОВ 1996 р.) про регламентацію Парламентської 
процедури у Словацькій Республіці (Частина 10) та закон (№ 1/ОВ 1993 р.) про 
Офіційний вісник Словацької Республіки.  

Місцеві органи влади та місцеві адміністративні установи при розробці 
нормативних актів керуються Парламентським законом Словацької Республіки 
(№ 396/ОВ 1990 р.) про Муніципаль ну систему та її зміни (статті 6 та 11, 
параграф 3, пункт g), законом (№ 222/ОВ 1996 р.) про організацію місцевої 
державної адміністрації і про зміни до певних законів (стаття 2, параграф 3) , а 
також статтею 5 закону ( № 295/ОВ 1992 р.) про деякі заходи органів місцевої 
влади і місцевої державної адміністрації.  

Ненормативні документи  

• Законодавчі положення щодо розробки законів, схвалені 18 грудня 1996 р. 
Парламентською резолюцією № 519 (№ 19/1997 р.).  

• Законодавчі положення уряду, схвалені 8 квітня 1997 р. резолюцією уряду № 
241.  

• Нормативний акт № 202/96/06237 Міністерства внутрішніх справ від 22 січня 
1997 р. щодо процедури прийняття нормативних актів загального значення 
обласними та районними органами влади.  

• Концепція узгодження правових засад Словацької Республіки з правовими 
засадами Європейського союзу та конвенціями Ради Європи, затверджена 1 
лютого 1996 р. урядовою резолюцією № 70.  

• Основні завдання Парламенту щодо приведення у відповідність юридичної 
системи Словацької Республіки з юридичною системою Європейського союзу з 
метою забезпечення її відповідності нормам, встановленим Парламентсь кою 
канцелярією Словацької Республіки; текст схвалено 11 вересня 1996 р. 
резолюцією Парламенту № 403.  

Законодавчі положення від грудня 1996 р. для розробки законів та урядові 
законодавчі положення від квітня 1997 р. є тими ненормативними документами, 
які часто використовуються укладачами законопроектів.  
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В сьогоднішньому перехідному періоді принцип верховенства права є 
визначальним у законотворчому процесі. Конституція Словацької Республіки у 
статті 2 (параграф 3, абзац 1) визначає Словацьку Республіку як "Демократичну 
державу, яка керується принципом верховенства права", де "кожний є вільний 
робити все, що не заборонено законом і ніхто не може бути змушений робити те, 
чого закон не вимагає". "Обов'язки накладаються лише на основі закону, в межах 
закону, при дотриманні свобод і фундаментальних прав" (стаття 13, параграф 1). З 
іншого боку, стаття 2 (параграф 2) твердить, що органи державної влади 



діятимуть виключно на основі Конституції, в межах закону та згідно з нормами, 
встановленими законом".  

Принцип верховенства права проявляється також через сукупність механізмів для 
обмеження повноважень і юридичний контроль за законами та нормативними 
актами, доручений головним чином Конституційному судові (Конституція, глава 
1).  

Незважаючи на глибоку концептуальну еволюцію законодав чого процесу, адже 
сталася зміна контексту, методи й прийоми законодавчого процесу відчутної 
зміни не зазнали, оскільки попередні методи були вже досить непростими.  

Нормативні документи можуть розроблятися на всіх рівнях державної влади, 
починаючи від місцевих органів і аж до Парламенту. Більшість законопроектів та 
інших нормативних документів готуються міністерствами й центральними 
державними органами. У статті 87 (параграф 1) Конституції вказується, що 
законопроекти можуть подаватися комісіями Національної ради (Парламентом) 
Словацької Республіки, членами Парламенту і урядом.  

2. Нормативна основа  

Система юридичних і неюридичних засобів, що регламентує процес підготовки 
законів у Словаччині, складається з таких елементів:  

Базові юридичні документи  

и Конституція Словацької Республіки ( № 460/ ОВ 1992 р.), зокрема статті 68, 71 
(параграф 2), 72, 84,86 (пункти а, с і f), 87, 102 (пункт n), 119 (пункти а і b), 120, 
123, 125 та 132.  

метою в деяких країнах, можливо, слід переглянути діючі документи. Наступні 
гарантії могли б бути детально проаналізовані.  

Парламентські поправки:  

заходи, покликані захистити позицію уряду  

1. Право члена уряду обгрунтувати початковий законопроект перед 
компетентною комісією (Словаччина , закон про регламент Національної Ради, 
стаття 76).  

2. Право отримувати повідомлення про будь-яку поправку до її вивчення 
Парламентом (Словаччина , нормативний акт уряду, стаття 72 ).  

3. Право сформулювати відзив про будь-яку поправку та обгрунтувати його в 
процесі вивчення цієї поправки комісією чи Парламентом (Словаччина, там же, 
статті 69 та 70 ).  

4. Право члена уряду брати участь в засіданнях Парламенту, коли вивчається 
законопроект урядової ініціативи (Литва, нормативний акт уряду, стаття 106 ).  

5. Право уряду подавати свої власні додаткові поправки (Литва, закон від 1994 



року про законодавчу процедуру, стаття 159).  

6. Можливість вивчення ролі проекту, аналогічного тому, яке було здійснене для 
початкового варіанту законопроекту (там же).  

7. Право відзивати законопроект у будь-який момент (Естонія, проект закону про 
підготовку законодав чих текстів, стаття 61).  

8. Можливість Парламентської комісії звертатися по допомогу експертів уряду з 
метою редагування поданих урядом поправок до законопроектів, які вивчаються в 
Парламенті (Болгарія , див. національ ний звіт).  
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3.5.3. Парламентські перевірки  

В більшості країн ЦСЄ законопроекти, подані до Парламенту, мають бути 
предметом серії Парламентських формальних перевірок. Ці перевірки головним 
чином стосуються юридичних та технічних аспектів, зокрема редакційної 
відповідності приписним нормам, відповідності тексту конституції, іншим 
законам та договорам, а також уніфікації по відношенню до права ЄС. Ці 
перевірки здійснюються, здебільшого, секретаріатом Парламенту. Після 
закінчення цих перевірок може бути вирішено, що законопроект представле ний у 
невідповідній формі для того, щоб він міг розглядатися Парламентом. Коли 
законопроект подається урядом, то він може вдатися до цих перевірок; отже, 
Парламентські перевірки дозволяють проконтролювати якість урядових робіт. 
Але Парламентські перевірки відіграють визначальну роль саме у випадку 
законопроектів Парламентської ініціативи та поправок. Законопроекти та 
поправки Парламентської ініціативи не завжди підготовлені так само добре, як 
тексти, що подаються урядом. Ось чому ці перевірки дозволяють оцінити їх 
згідно з одними і тими ж технічними нормами.  

Парламентська перевірка законопроектів  

У Литві юридичний Відділ секретаріату Сейму контролює відповідність та 
дотримання норм підготовки законопроектів. Законопроект, до якого додається 
доповідь юридичного відділу, через канцлера Сейму згодом передається 
Президенту цієї асамблеї, який може скликати комісію для попереднього 
вивчення цих питань (закон про законодавчу процедуру, стаття 141; див. 
національний звіт).  

У Словаччині законопроект повинен бути вивчений законодавчим відділом 
канцелярії Національ ної Ради. Президент Національної Ради може, на основі цієї 
доповіді, рекомендувати виправити всі помилки в проекті (закон про регламент 
Національної Ради, стаття 70 (1); див. національний звіт).  

У деяких країнах ЦСЄ спеціальна комісія може бути уповноважена у питаннях 
вивчення всіх законопроектів з урахуванням цього аспекту до передачі на 
пленарне засідання асамблеї рекомендацій, які комісія повинна обов'язково 



сформулювати.  

ПІДГОТОВКА ЗАКОНІВ  

І УПРАВЛІННЯ  

НОРМОТВОРЧІСТЮ -  

СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА  

1. Вступ  

Нова концепція законотворчого процесу є віднині фундаментальною складовою 
частиною політичних, економічних та соціальних змін, яких зазнало словацьке 
суспільство з 1989 року. Це знаходить свій вияв не лише у запровадженні 
плюралістичної політичної системи і ринкової економіки, але також і в 
поверненні до громадянського суспільства. Концептуальні видозміни 
законотворчого процесу тісно пов'язані з якісно новим розумінням питань, що 
стосуються свобод і фундаментальних прав людини, а також нових завдань, які 
стоять перед законодавчим процесом у суспільстві, що розвивається.  

Соціалістична правова система не розрізняла публічне та приватне право. 
Приватне право було здебільшого ущемленим, а більшість законотворчих органів 
мали ознаки публічного права. Держава віддавала перевагу власним інтересам; 
інтереси особи знаходили свій вияв через призму державних інтересів. Однією з 
ключових проблем законодавчого процесу в період перебудови суспільства було 
здійснення послідовної трансформації цих юридичних методів регулювання 
суспільних відносин (запровадження приватної юридичної схеми, модифікація 
суспільної юридичної схеми для урівноваження суспільних відносин).  

Однією з характеристик минулого періоду була суттєва перевага актів вторинного 
законодавства над первинним. Закон - верховна норма законотворчості - був 
фундаментом юридичної системи, але на практиці велика частина обов'язкових 
для дотримання правил походила від вторинного права, що суперечить 
принципам правової держави.  
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р Особливості організованої злочинності у прибалтійських країнах, 8-10 травня 
1996 року, міжнародна конференція, організована Парламентською комісією з 
державної безпеки та міжнародної організації;  

р Європа 2000;  

р Вирішення конфліктів у сучасному суспільстві, 16-17 травня 1996 р., 
міжнародна конференція, організована Литовським центром попередження 
конфліктів та Вільнюським педагогічним університетом;  

р Громадська робота з ув'язненими та колишніми ув'язненими, 30 травня - 2 
червня 1996 р., міжнародна конференція, організована Міжнародною радою 



громадської діяльності (ІСSW);  

р Другий конгрес литовських юристів, червень 1996 р., організований у чотирьох 
секціях;  

1. Проблеми литовського права.  

2. Приватне право.  

3. Карне право, кримінологія, карна процедура та вивчення карного права.  

4. Професійна етика юриста.  

р Поліція суспільства перехідного періоду, 5-6 червня 1996 р., семінар, 
організований Радою Європи та Міністерством внутрішніх справ;  

р Литва на шляху до Європейського союзу: роль законів сфери соціального 
забезпечення, 10 червня 1996 р., конференція, організована КРМG (Кельн), 
Міністерством фінансів та Радою з питань соціального забезпечення при 
Міністерстві фінансів.  

Перевірка Парламентською  

комісією відповідності проектів  

У Литві Президент Сейму може скликати комісію для попереднього вивчення 
відповідності законопроекту іншим юридичним документам. Законопроект не 
може бути переданий до Сейму, якщо комісія, уповноважена в питаннях держави 
та закону, вважає, що проект не відповідає конституції (закон про законодавчу 
процедуру, статті 143-146; див. національний звіт).  

У Словаччині ці перевірки здійснюються комісією з конституційних та 
юридичних питань, яка повинна засідати для вивчення всіх законопроектів у 
другому читанні (закон про регламент Національ ної Ради, статті 59 б), 71, 74).  

Однак ці перевірки не стосуються, як правило, ширших питань, таких як вартість 
заходів та роль законопроекту. Здебільшого, законопроект повинен 
супроводжуватися пояснювальним документом, який часто містить інформацію з 
цих питань. На секретаріат Парламенту покладається завдання перевірки якості 
поданої інформації, не вдаючись, однак, до проведення власних перевірок. На 
практиці секретаріати Парламентів не володіють, як правило, ресурсами, 
необхідними для цього. Проте скликана для вивчення законопроекту 
Парламентська комісія найчастіше має мандат достатньо широкий для вивчення 
цих питань і, як ми вже сказали, вона однаковою мірою може звернутися по 
допомогу до зовнішніх експертів, щоб вдатися до цих перевірок.  

Загальні перевірки, здійснювані  

Парламентськими комісіями  

У Литві комісія, що збирається для попереднього розгляду законопроекту, може 
підготувати доповідь про бюджетні наслідки, про політичну, економічну та 



соціальну своєчасність та про відповідність критеріям ефективності, специфіки і 
вичерпності (закон про законодавчу процедуру, стаття 144; див. національний 
звіт).  
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Ці перевірки можуть бути важливими для операцій підготовки проекту, оскільки 
їхні правила та їхнє існування впливають на якість підготовки текстів. Чим більш 
неухильно застосовуються перевірки, тим більш глибокою має бути підготовча 
робота ініціаторів законопроекту для того, щоб задовольнити Парламентську 
інстанцію. Навпаки, якість урядових перевірок і, отже, самого законопроекту 
може бути гіршою, якщо ця процедура застосовується лише подекуди та 
поверхово. Очевидне подвоєння зусиль, застосованих у цій галузі, на практиці є 
дуже корисним для гарантування дотримання норм.  

3.5.4 Ресурси для підготовки проектів  

Здійснюючи специфічні технічні функції в сфері підготовки законів, Парламенти 
повинні володіти необхідними для цього засобами. В такому контексті функції 
бувають двох типів: підготовка законів та поправок до законопроектів та 
перевірка законопроектів. Вони вимагають юридичної спеціальної експертизи 
(наприклад, з конституційних питань) та спеціальної юридичної компетентності 
(наприклад, для підготовки законодавчого тексту). В деяких галузях 
Парламентарії-юристи можуть привнести свій власний вклад, але однаковою 
мірою можуть братися консультації у зовнішніх експертів з окремих питань; іноді 
вони звертатимуться до спеціалістів, які належать до державної служби. Певною 
мірою норми можуть бути визначені та збережені завдяки перевіркам, які 
здійснив спеціальний орган чи за його розпорядженням. Але при здійсненні 
заключного аналізу, для того, щоб підготовка законів відповідала належним 
нормам якості, Парламент повинен у своєму секретаріаті підібрати штат 
працівників, однією з головних функцій яких стане підготовка чи консультації у 
сфері підготовки законів. З цією метою певна кількість країн ЦСЄ прийняла 
належні заходи.  

Редакційні та юридичні послуги при Парламенті  

У Литві ці послуги забезпечує юридичне управління Сейму (див. національний 
звіт).  

У Словенії ці послуги забезпечуються Секретаріатом з питань законодавства та 
юридичних справ під керівництвом генерального секретаря Парламенту (див. 
національний звіт).  

В Словаччині ці функції належать законодавчому управлінню Канцелярії 
національної ради, що має два відділи: Законодавчий відділ та Відділ з питань 
уніфікації законодавчих документів (див. національний звіт).  

ДОДАТОК 1.  

Литва: семінари і стажування,  

у яких взяли участь укладачі проектів  

законодавчих та нормативних текстів29  

р Право і мораль, 27 жовтня 1996 р., організовано Спілкою литовських юристів;  



р Юридична реформа в Литві та в Центральній Європі, 23-24 лютого 1996 р., 
організовано Литовською патріотичною спілкою;  

р Конституційні права особи в Литві, 5 березня 1996 р., організовано Литовським 
центром з прав людини та Конституційним судом;  

р Поліція і суспільство. Права людини в діяльності поліції, 14-15 березня 1996 р., 
міжнародна наукова конференція;  

р Серія семінарів у галузі законотворчого процесу, травень 1996 р.;  

р Законодавство періоду Першої Литовської Республіки ;  

р Вивчення об'єкту юридичної регламентації і необхідність юридичної 
регламентації;  

р Процес підготовки юридичних актів;  

р Оцінка соціальних та економічних наслідків юридичних актів;  

р Оцінка умов дотримання юридичних актів;  

р Права дитини, 25-26 квітня 1996 р., організовано Литовською асоціацією прав 
людини;  
29 Січень-липень 1996 р.  
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Офіційний вісник виходить, як правило, не частіше двох разів на тиждень (вісім 
разів на місяць), але може, в разі потреби, виходити частіше. Він може 
публікуватися також іншими мовами, для широкого інформування про основні 
юридичні акти, які були прийняті.  

У випадку термінової необхідності закони Литовської Республіки, інші юридичні 
акти, прийняті Парламентом, та Президентські декрети можуть публікуватися у 
спеціальному номері Парламентсь кого вісника або в центральних газетах, чи за 
посередництвом Литовської телеграфної агенції (ELTA). У такому разі закони та 
інші юридичні акти, прийняті Парламентом, набирають чинності в день їх 
повідомлення, або наступного дня, але вони мають бути якнайшвидше 
опубліковані в Офіційному віснику.  

Виходить також збірник документів Парламенту. Він містить закони, інші 
юридичні акти Парламенту, президентські декрети та резолюції Конституційного 
суду. Тексти беруться з Офіційного вісника. Цей збірник готується у 
Парламентському відділенні документалістики, яке займається також 
підготовкою до публікації текстів різних актів. В останньому томі знаходимо 
юридичні акти, які були прийняті до 21 лютого 1996 р.  

Як і укладачі у відділі уряду, юристи на службі Парламенту повинні набути 
спеціальної відповідної компетенції. Наведені вище аргументи на користь цієї 



спеціалізації в цьому випадку зберігають всю їхню значущість. Тим більше, 
укладачі - Парламентарії повинні застосовувати головним чином ту ж саму 
техніку роботи, той самий підхід і той самий стиль, що й при підготовці 
законопроектів урядової ініціативи. Вони повинні також керуватися тими самими 
інструкціями, які застосовують урядові укладачі законів. Як ми вже побачили, ці 
інструкції, якщо вони вироблені одночасно і урядом, і Парламентом, мають бути 
повністю скоординовані. І для забезпечення їхньої ефективності найкращим 
засобом, вірогідно, є звернення до закону. Між іншим, Парламентські укладачі 
повинні вміти користуватися такою ж системою професійної підготовки, 
необхідної для цієї роботи, як і урядові укладачі законопроектів. Потрібно 
сприяти обмінам укладачів обох органів з метою збагачення їхнього досвіду та 
кращого ознайомлення з редакційними вимогами їхніх колег по цій роботі з 
іншого органу.  

3.6. Застосування еквівалентних процедур та норм для розроблення текстів 
вторинного законодавства  

Багато країн ЦСЄ дуже широко використовують вторинне законодавство для 
доповнення закону. Велика кількість документів вторинного законодавства 
обмежена за триваліст ю дії, але деякі впроваджують закон і є обов'язковими для 
його застосування. Саме в останньому випадку слід спеціально намагатися 
дотримуватись тих самих норм якості, які застосовуються до законодавчих 
текстів. У кількох країнах ЦСЄ інструкції щодо підготовки законодавчих та 
нормативних текстів містять спеціальні положення з цього питання.  

Інструкції, що регулюють  

вторинне законодавство  

В Естонії законопроект про підготовку законодав чих текстів, глава 4, статті 67 - 
87, містить головні приписи, що застосовуються до підзаконних актів та регулює 
їхню підготовку (див. національний звіт).  
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До реєстру повинні заноситися такі юридичні акти:  

1. Конституція.  

2. конституційні закони.  

3. закони Литовської Республіки.  

4. міжнародні конвенції, підписані Литовською Республікою.  

5. інші юридичні акти, прийняті Парламентом.  

6. декрети Президента Литовської Республіки.  

7. резолюції уряду Литовської Республіки.  

8. декрети Президента Литовської Республіки.  

9. юридичні акти Литовського банку, міністерств, відомств, урядових інстанцій та 
інших державних урядових організацій.  

Реєстр фінансується з бюджетних фондів та через оплату за користування даними.  

Як вказувалося вище, інформування про закони та інші юридичні акти 
здійснювалося засобом їх опублікування в Офіційному віснику. Публікація 
датується днем появи юридичного акта.  

В Офіційному віснику повинні публікуватися такі юридичні акти:  

Ц закони Литовської Республіки;  

Ц міжнародні угоди, ратифіковані Парламентом;  

Ц президентські декрети;  

Ц резолюції уряду;  

Ц резолюції та висновки Конституційного суду, а також рішення по аналізу 
питань, що стосуються Конституції;  

Ц інші юридичні акти Парламенту або Литовського банку, міністерств, відомств, 
урядових установ та інших урядових організацій, якими встановлюються, 
змінюються або скасовуються певні юридичні норми.  

Служби Парламенту, уряду Литовського банку, міністерств, відомств та урядових 
інстанцій, а також інші служби урядових установ держави повинні гарантувати 
передачу підписаних юридичних актів редакційному комітетові Офіційного 
вісника протягом трьох днів після їх підписання. Юридичні акти, подані до 
редакційного комітету, мають бути належним чином оформлені; комітет не надає 
редакторських послуг.  

У Литві закон про підготовчу процедуру законів та інших актів (1995) головним 
чином регулює форму, структуру та зміст актів вторинного законодав ства. 
Процедури випливають з нормативних актів, що стосуються організації роботи 



уряду та інших установ (див. національний звіт).  

У Словаччині для вирішення цих питань сьогодні розробляються нові законодавчі 
Правила про організацію роботи Ради міністрів (див. національний звіт).  

3.6.1. Розподіл законодавчих та нормативних повноважень  

У країнах ЦСЄ конституція обмежує, найчастіше в загальних термінах, 
повноваження уряду, який діє колективно, або через різні міністерства чи інші 
державні органи, в галузі нормативних актів. Звичайно уряд має право приймати 
юридичні акти, необхідні для застосування законів. Як правило, уряд не має 
автономної регламентарної влади. Відповідно, нормативні акти дійсні лише тоді, 
коли вони випливають із закону, надають йому чинності та виконують його; вони 
не дійсні, коли вони суперечать закону.  

Інструкції в галузі законодавства дають мало відомостей про питання, які повинні 
випливати з постанови, а не закону. В найкращому випадку сфера застосування 
первинного та вторинного законодавств визначена в дуже широких рамках20. 
Йдеться про питання, якому укладач первинного законодавства повинен 
приділяти надзвичайну увагу. В принципі бажано, щоб норми, які підлягають 
застосуванню, розроблялися одночасно з підготовкою первинного законодавства з 
тим, щоб можна було їх вивчити разом із вивченням законопроекту, до якого вони 
належать. Часто закон, незважаючи на прийняття його Парламентом і навіть якщо 
він уведений у дію, не може набрати чинності без нормативного акта. В багатьох 
випадках Парламент не може мати точної думки про цілі законодавчого 
документа, не знаючи, яким буде зміст нормативного акта. Вивчення ролі 
законодавчого документа може бути неповним, якщо  

_______________  
20 Стаття 3 закону Болгарії про нормативні акти передбачає, що закон, у межах 
галузі, яку він регулює, повністю регламентує всі головні соціальні відносини, що 
підпорядковані постійному законодавству. Закон може передбачати прийняття 
нормативних актів, що регулюють інші відносини в межах розробленої сфери.  
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Більшість укладачів працюють безпосередньо з комп'ютера ми. Деякі звертаються 
по допомогу до секретарів. Практично всі укладачі юридичних текстів здатні 
користуватися комп'ютером.  

Програми каталогізованих юридичних актів (Litlex або Netscape) широко 
використовуються переважною більшістю державних установ. Бази даних цих 
програм поновлюються щотижня, а в Парламентських та урядових службах - ще 
частіше.  

Програма каталогізованих юридичних актів Litlex була створена ONG - Центром 
юридичної інформації, який функціонує при Міністерстві юстиції. 
Консультування дуже легке і зручне, проте вірогідність юридичних актів не 



гарантована. Програма каталогізо ваних юридичних актів Netscape була створена 
в Парламентських структурах, і тексти юридичних актів беруться з тих самих 
джерел, якими користується Офіційний вісник, що підвищує гарантію 
вірогідності. До обох програм є доступ через Інтернет.  

Парламентські та урядові друкарні отримують тексти юридичних актів через 
інформаційну мережу, по якій вони оперативно передаються. Як вимагає 
спеціальна інструкція, ці тексти, після їх реєстрації, надсилаються разом з 
проектами.  

8. Публікація законодавчих та нормативних текстів (реєстр юридичних актів та 
Офіційний вісник)  

Юридичні акти реєструються і класифікуються в реєстрі юридичних актів, який є 
складовою частиною Державного реєстру Литовської Республіки. Міністерство 
юстиції є засновником і відповідальним за цей реєстр, а веде його Центр 
юридичної інформації, який діє при Міністерстві юстиції. В реєстрі знаходяться:  

• юридичні акти Литовської Республіки, починаючи від 11 травня 1991 р.; це акти, 
які стосуються відновлення незалежної Литовської держави;  

• юридичні акти, чинні від 15 червня 1940 р., які не були змінені новішими 
юридичними актами і не були скасовані після 11 травня 1991 р.;  

• юридичні акти, чинні від 16 лютого 1918 р. по 15 червня 1940 р., якщо нині 
діючими юридичними актами Литовської Республіки було підтверджено їхню 
юридичну правомірність.  

воно не бере до уваги елементи, про які йтиметься в нормативному акті. Але з 
практичних причин, що залежать від наданої відстрочки та ресурсів, необхідних 
для підготовки законопроекту, завчасна підготовка вторинного законодавства 
іноді є неможливою (і, в усякому випадку, ця робота може бути непотрібною, 
коли Парламент вносить серйозні зміни до законопроекту).  

В деяких країнах ЦСЄ спеціально передбачено, що Парламент повинен вивчати 
питання про норми, які підлягають застосуванню, паралельно із вивченням 
законопроекту. Коли неможливо надати у розпорядження сам проект 
нормативного акта, бажано, щоб давався звіт, наприклад у пояснювальному 
документі, про зміст передбачуваних норм.  

Режим регламентів, які встановлюють  

порядок застосування законів  

У Литві пояснювальний документ, що супроводжує законопроект, повинен 
зазначити, якими будуть необхідні нормативні акти та хто їх готуватиме; він 
повинен описати зміст цих актів (регламент уряду, стаття 95; див. національний 
звіт).  

У Словаччині постанова Національної Ради зобов'язує Президента цієї асамблеї 
вимагати від ініціатора законопроекту представлення проекту регламенту, що 



встановлює порядок застосування закону [стаття 68 (4)].  

В будь-якому випадку укладач законопроекту повинен точно знати ті пункти, які 
будуть регулюватися нормативним актом. Розподіл між законом та постановою 
повинен бути результатом рішення планування, прийнятого в момент 
розроблення концепції законодавчого проекту. У випадку виникнення сумніву 
юридичного чи концептуального характеру щодо питань, які повинні висвітлюва 
тися в нормативному акті, саме в законопроекті потрібно врегулювати цю 
проблему. Парламенти мають лише обмежені повноважен ня з вивчення 
нормативних актів, тому укладач повинен переконатися в тому, що питання, які 
належать Парламенту, вирішені у законопроекті.  
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Розподіл між первинним законодавством  

та вторинним законодавством  

Законопроект повинен містити головні базові правила нового законодавчого 
документа, які забезпечують нову концепцію та визначають його основні 
елементи, зокрема:  

• пункти, які спричинюють важливі питання, що стосуються впроваджуваної 
концепції;  

• норми, що мають суттєвий вплив на права та обов'язки громадян;  

• правопорушення та кримінальна відповідальність;  

• податки, а також важливі збори та мито;  

• основні процедурні питання для законодавчого документа;  

• модифікація та скасування чинних законів.  

Вторинне законодавство повинне спиратися на концепцію і принципи, які були 
визначені у відповідно му законі, та вирішувати питання меншої ваги чи деталі 
законодавчого документа, доповнюючи базові елементи закону і встановлюючи 
процедури і адміністративні правила.  

Коло регламентарних повноважень уряду може породити проблему. Якими точно 
є нормативні повноваження уряду в конкретно му випадку? Чи ці повноваження 
повинні виконуватися урядом колективно, чи міністерством, і чи потрібно 
застосовувати особливу процедуру для розроблення нормативного акта? Можна в 
загальному вирішити ці труднощі за допомогою спеціальних законодавчих 
положень 21. Тим самим досягається більша впевненість щодо повноважень уряду. 
До того ж, Парламент матиме можливість вивчити проблеми, які повинні будуть 
деталізуватися в нормативному акті, та диктувати, в разі потреби, межі і контроль. 
Оскільки юридична сторона також виграє в точності, суди зможуть легше 
висловлюватися щодо зловживання повноваженнями з боку уряду.  

Ось чому дедалі частіше закон містить положення про визнання правоздатності. 
Певна кількість країн ЦСЄ посилили цю практику за допомогою директив, які 
вони затвердили для роботи над підготовкою законодавчих та нормативних 
текстів.  

__________________  
21 Регламентарні повноваження можуть встановлюватися законом загального 
регулювання чи спеціальними законами (Словенія, закон про уряд, 1993, стаття 
26).  

них даних, порівняльний аналіз законів та юридична інформатика. Цей проект 
реалізує робоча група, що складається із спеціалістів Інституту права й Інституту 
математики та інформатики.  



Група завершила такі завдання:  

Ш визначення базових принципів порівняльного аналізу норм Карного кодексу та 
Кодексу адміністративних правопорушень;  

Ш аналіз санкцій чинного Карного кодексу;  

Ш класифікація статей проекту Карного кодексу з точки зору продуктивного 
критерію;  

Ш частковий аналіз юридичних норм Карного кодексу та Кодексу 
адміністративних правопорушень;  

Ш аналіз та оцінка результатів анкетування, здійсненого експертами;  

Ш формулювання попередніх пропозицій, що випливають з наукового 
дослідження санкцій.  

Реалізація цього проекту продовжуватиметься і далі, хоча укладачам кодексів та 
відповідальним установам основні пропозиції вже надіслано.  

За ініціативою Програми Організації Об'єднаних Націй по сприянню Розвитку та 
Інституту права, всередині травня 1997 р. має бути створена нова неурядова 
організація - Національний центр попередження злочинності. Серед багатьох 
інших завдань, перед ним ставитиметься завдання здійснення аналізу та 
специфічної оцінки проектів.  

7. Використання інформаційних технологій  

При підготовці юридичних актів використовуються інформаційні технології. 
Персональні комп'ютери та системи Windows 95 і Windows 3.11 є найбільш 
поширеними в Литві. Вони використову ються у Парламенті, в уряді, в 
міністерствах, більшість з них підключені до інформаційних мереж. У 
Міністерстві фінансів система включає в себе мережу, сервери, персональні 
комп'ютери та комп'ютери Fax pro. Комп'ютери цього міністерства мають систему 
Windows NT; при розробці проекту державного бюджету міністерство використо 
вує програмне забезпечення UBAM, створене на основі Navision.  
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юридичні норми запроваджуються, змінюються або скасовуються, набувають 
чинності наступного дня після їх опублікування в Офіційному віснику (якщо вони 
самі іншої дати не передбачають). До свого опублікування вони не мають 
виконавчої сили.  

6. Специфічні перевірки проектів та методи оцінки апріорі  

У литовських юридичних текстах немає детальних нормативних положень щодо 
спеціальної перевірки проектів. Сам процес підготовки законопроектів та інших 
юридичних актів не включає поки що обов'язкової спеціальної перевірки. 
Процедура спеціальної перевірки знаходиться зараз у стадії розробки.  

Перевірки необхідні для гарантії того, що проект відповідає загальним вимогам, а 
саме: правомірність, законність, ясність, передбачення можливих негативних 
наслідків і т.ін. Спеціальна перевірка здійснюється Юридичним відділенням Бюро 
уряду в ході підготовки ним висновку за проектом, який був зареєстрований у 
підпорядкованих йому службах, або головною комісією Парламенту під час 
вивчення нею проекту, або коли готується висновок після закінчення 
кримінологічного аналізу чи оцінки юридичного акта під кутом зору боротьби 
проти корупції.  

Ініціатори проекту, його укладачі або органи, які отримують його на різних 
стадіях розробки, можуть, за бажанням, проводити додаткові спеціальні 
перевірки. На сьогодні не існує офіційної системи перевірки юридичних актів. 
Спеціалісти Інституту права здійснюють головним чином кримінологічний аналіз 
та проводять оцінку юридичних актів з точки зору боротьби проти корупції.  

Найкращим прикладом спеціальних перевірок є вивірена система аналізу 
можливих наслідків карного та адміністративного плану, яка застосовується для 
написання Карного кодексу та Кодексу правопорушень. Даний проект 
реалізується в рамках наукової програми "Злочинність і карна юстиція", яка, 
зокрема, ставить перед собою завдання розробити критерії і засоби аналізу 
наслідків карного та адміністративного порядку.  

Мета - урівноважити санкції, передбачені Карним кодексом та Кодексом 
адміністративних правопорушень та надати їм якомога більшої ефективності. 
Використовуються для цього такі методи: аксіологія, оцінка експертів, збір, 
систематизація та аналіз емпірич  

Інструкції щодо положень  

про визнання правоздатності  

У Болгарії декрет про застосування закону про нормативні акти в статті 42 
передбачає використання положення про визнання правоздатності для уточнення 
типу документа, відповідальної інстанції та проблем, що випливають з 
первинного законодав ства, до яких застосовується положення про визнання 
правоздатності (див. національний звіт).  

У Естонії стаття 47 законопроекту про підготовку законодавчих текстів визначає 



зміст положення про визнання правоздатності. В статті чітко зазначено, що 
регламентарна влада міністрів повинна випливати із влади, що надається уряду 
цим положенням. Відповідно до статті 69 цього закону проекти нормативних 
актів, щоб мати юридичну силу, повинні відповідати положенню про 
правоздатність (див. національний звіт).  

У Словаччині стаття 6(2) законодавчих норм про підготовку законів вимагає 
застосування положення про правоздатність, коли нормативний акт подається 
міністерством (див. національний звіт). Форма цього положення визначається 
законодавчими та технічними інструкціями (параграф 19).  

Укладачі закону мають вивчити, чи стосується законодавчий документ 
регламентарних повноважень і чи закон повинен передбачити положення про 
визнання правоздатності та якою повинна бути точна форма цього положення. 
Саме ці питання мають бути в постійному полі зору для будь-якого 
законопроекту, і саме вони можуть викликати необхідність пошуків 
концептуальних напрямків. Точне визначення регламентарної влади уряду 
чіткіше показує роль уряду в різних сферах. Парламент таким чином здатний 
домогтися, щоб уряд чітко інформував його про запропонований ним спосіб 
використання регламентарної влади. Довіра народу до обох органів від цього 
лише посилиться. В контексті вступу до ЄС і для підготов  
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ки нормативних актів, що забезпечують виконання директив ЄС22 цей аспект 
може набути ще більшої ваги. Деякі країни використову ють для цього 
нормативні акти. Вони зможуть також швидше застосувати все більш численні 
директиви ЄС і, зокрема, вносити до них зміни у найкоротші строки без 
відсилання їх до Парламенту. Якщо таке рішення буде прийняте в країнах ЦСЄ, 
то воно може вимагати нового підходу. Закон зможе використовуватися 
виключно для визначення рамкових положень та базових норм, необхідних для 
забезпечення директив ЄС, включаючи положення про визнання правоздатності, 
які містять широкі регламентарні повноваження щодо найбільш детальних норм.  

Однак закон-рамка ставить проблеми контролю, оскільки Парламенти майже не 
мають, як правило, можливостей обмежити використання урядом своїх 
регламентарних повноважень. Чим більшої свободи закон надає уряду, тим уряд 
матиме більшу можливість змінювати впроваджувану концепцію, застосовуючи 
вторинне законодавство і не звертаючись до Парламенту.  

3.6.2. Підготовка документів вторинного законодавства  

Загалом підготовка нормативних актів у країнах ЦСЄ в спрощеному вигляді 
відтворює процедуру, яка застосовується для закону. В принципі, бажано, щоб 
підготовка нормативних актів покладалася на відповідальних працівників з 
міністерства, які підготували закон. Точні правила залежать від обсягу робіт, 
важливості та складності тексту. Більш чітка процедура застосовується тоді, коли 
нормативний акт повинен видаватися урядом, що працює колективно, тобто коли 



мова не йде про внутрішній нормативний акт міністерства. Отже, нормативний 
акт має бути підготовлени й відповідно до робочого плану уряду і потрібно, щоб 
секретаріат Ради міністрів застосував положення про узгодження дій. Як правило, 
проекти, підготовлені міністерствами для отримання колективного рішення 
уряду, перевіряються юридичним відділом Ради міністрів, який контролює їхню 
конституційність, їхню відповідність іншим законам та їхню юридичну форму. 
Вони можуть передаватися в робочу групу уряду для вивчення їхніх суттєвих 
наслідків. Ідеально було б визначити за допомогою директиви уряду, в якому саме 
випадку проект нормативного акта може бути повернутий на поглиблене 
вивчення та які заходи можуть застосовуватися для вирішення міжміністерських 
конфліктів.  

_______________  
22 Див. також з цього питання звіт Естонії.  

можливість наявності резолюцій, які б змінювали або доповнювали відразу кілька 
давніших резолюцій, що стосуються різних галузей.  

Прем'єр-міністр або міністр не можуть відмовитися підписати резолюцію, 
прийняту на засіданні уряду, навіть якщо вони голосували проти неї. Якщо 
Прем'єр-міністр не згодний з резолюцією, прийнятою за його відсутності, і 
відмовляється підписати її, резолюція повинна пройти повторне обговорення на 
засіданні уряду.  

Резолюції підписуються протягом трьох робочих днів після їх прийняття, за 
умови, що уряд не встановив іншого терміну.  

Резолюції уряду офіційно реєструються в день їхнього підписання та передаються 
протягом двох робочих днів Парламентові, Президенту Республіки, 
Конституційному судові, Верховному судові, медіатору (посередникові) та 
органам виконавчої влади (міністерствам, урядовим установам та іншим 
адресатам, що знаходяться в переліку, поданому деякими відділеннями, Бюро 
уряду або радниками).  

Урядові резолюції, якими встановлюються, змінюються або скасовуються ті чи 
інші юридичні норми, набувають чинності наступного дня після підписання їх 
Прем'єр-міністром і /або міністром, за умови, що у самій резолюції не вказано 
іншої дати. Вони публікуються в офіційному віснику. Урядові резолюції можуть, 
при потребі, доводитися до відома громадськості через засоби масової інформації.  

Якщо метою не було запровадження, зміна або скасування певних юридичних 
норм, то такі резолюції Парламенту, декрети Президента Республіки, урядові 
резолюції та юридичні акти Литовського банку, міністерств, відомств, урядових 
інстанцій та інших державних урядових установ можуть і не публікуватися в 
Офіційному віснику; це вирішують особи, які їх підписували.  

Незалежно від того, були ці акти опубліковані в Офіційному віснику чи ні, вони 
все одно повинні надсилатися в державні установи, про які в цих резолюціях йде 
мова, а також підприємствам, установам, організаціям, фізичним і юридичним 



особам, яких резолюція стосується.  

Урядові резолюції, метою яких не є встановлення, зміна чи скасування 
юридичних норм або постанов Прем'єр-міністра, набувають чинності в день їх 
підписання, якщо лише вони самі не вказують іншої дати.  

Юридичні акти Литовського банку, міністерств, відомств, урядових інституцій та 
інших державних урядових установ, якими певні  
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завдання встановлювати, чи закони та інші акти, які приймаються Парламентом, 
не суперечать Конституції, та чи Президентові й урядові юридичні акти не 
суперечать Конституції і законам.  

Виконавча сила юридичного акта призупиняється, якщо Конституційний суд 
приймає рішення розглянути заяву щодо встановлення відповідності цього акта 
Конституції та законам. Якщо Конституційний суд констатує, що юридичний акт 
суперечить Конституції, дія його зупиняється з дня офіційного винесення рішення 
Суду. Рішення Конституційного суду обов'язкові для виконання; вони є чинними 
для всіх органів державної влади, для судів, для всіх підприємств, установ, 
організацій, для державних службовців та громадян. Усі державні установи 
зобов'язані скасовувати положення, що базуються на юридичному акті, 
неконституційність якого було виявлено.  

У період від свого створення (Конституцією 1992 р.) і по 1 січня 1997 р. 
Конституційний суд прийняв 26 рішень про те, що елементи деяких законів 
суперечать Конституції і що деякі юридичні акти суперечать законам.  

Процедури підготовки текстів вторинного законодавства еквівалентні 
аналогічним процедурам первинного законодавства, оскільки ці юридичні акти 
розробляються одними й тими ж органами. Процедури подання, реєстрації, 
розгляду та прийняття актів вторинного законодавства регламентуються 
Процедурами роботи уряду та нормативними актами такого самого порядку, 
виданими іншими органами, наділеними державною владою.  

Вимоги щодо структури і змісту викладені в законі про процедуру підготовки 
законопроектів та інших юридичних актів. У глобальному плані вони подібні до 
вимог, вироблених для законів.  

Прийняття і вступ у чинність текстів вторинного законодавства  

Резолюції уряду підписуються Прем'єр-міністром та міністром, відповідальним за 
конкретну галузь. Якщо резолюція стосується кількох галузей, її підписує 
Прем'єр-міністр та міністр, який запропонував проект резолюції. Якщо проект був 
поданий Прем'єр-міністром, уряд на своєму засіданні вибирає міністра, який 
підпише резолюцію спільно з Прем'єр-міністром.  

Якщо урядова резолюція змінює або доповнює попередню резолюцію, її 
підписують Прем'єр-міністр та міністр, який підписував попередню резолюцію, 



незалежно, хто є автором нового проекту резолюції, поданої на розгляд уряду. 
Таким чином виключається  

Процедура узгодження нормативних актів,  

які подаються урядом  

У Болгарії будь-який проект нормативного акта, до того, як його вивчатиме Рада 
міністрів, має бути вивчений Законодавчою радою, створеною при Міністерстві 
юстиції (декрет про створення Законодавчої ради при Міністерстві юстиції, 1992; 
див. національний звіт).  

У Словенії будь-який проект нормативного акта повинен подаватися у 
Законодавчий відділ уряду, коментарі якого повинні братися до уваги перед тим, 
як проект офіційно буде переданий Генеральному секретарю, який може потім 
передати його компетентній робочій групі уряду чи повернути його, якщо він не 
був розроблений відповідно до регламенту уряду (регламент уряду, статті 24-29; 
див. національний звіт).  

У цьому випадку корисно, щоб проект нормативного акта супроводжувався 
пояснювальною запискою, в якій описуються цілі тексту та коротко подається 
його зміст. Це дозволяє прокоментувати інші пункти, важливі для уряду, зокрема 
відповідність тексту праву Європейського союзу.  

Пояснювальна записка для постанов,  

прийнятих урядом  

В Естонії проект закону про підготовку законодавчих текстів, глава 4, частина 2 
(статті 82-84) містить детальні положення про зміст пояснюваль них записок, які 
повинні додаватися до будь-якої постанови уряду. Записка має уточнювати 
особливо роль та вартість застосування документа.  

Коли суб'єктом регламентарної влади є міністр, процедури підготовки проектів є, 
як правило, внутрішніми у межах міністерства, і колективного вивчення проекту 
урядом найчастіше не вима  
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гається. В цьому випадку міністр сам встановлює свій графік, визначає та 
узгоджує свої власні процедури та здійснює перевірки, які застосовуються з 
метою визначення конституційності та відповідності іншим законодавчим чи 
нормативним актам. Перевірка цих нормативних актів не покладається на жодний 
спеціальний відділ, але консультація із зацікавленими міністерствами надає 
можливість службовцям цих міністерств привернути увагу до пунктів, що мають 
бути поглиблені у проекті. В деяких випадках уряд може втрутитися, якщо 
поданий міністерством нормативний акт визнаний незаконним. Для цього текст, 
як правило, переглядається знову юридичним відділом уряду.  

Повноваження уряду щодо  

міністерських нормативних актів  

У Словенії уряд чи Прем'єр-міністр можуть відхилити застосування 
міністерського нормативного акта, якщо відділ уряду, уповноважений з питань 
законодавства, констатує, що цей акт не відповідає конституції чи іншим законам 
і може вимагати модифікації акта чи його скасування в п'ятиденний строк. Якщо 
міністр оскаржує це рішення, уряд може передати справу до Конституційного 
суду (регламент уряду, стаття 14).  

Директиви щодо підготовки нормативних актів рідко спираються на результати 
інших перевірок, аніж ті, що стосуються юридичної відповідності проектів. Таким 
чином, постанова може відігравати іноді велику роль. Вибір правил застосування, 
вартість, співвідношення "вартість - ефективність" та економічні наслідки для 
приватного сектора можуть бути визначальними. Якщо цей важливий аспект не 
був узятий до уваги в ході підготовки закону, вивчення ролі проекту має 
проводитися і воно повинно здійснюватися на початкових стадіях підготовки 
нормативного акта. Це вивчення має вписатися в загальну стратегію застосування 
вивчення ролі законодавчих документів. Таке вивчення набуватиме ще більшої 
ваги, якщо наявна тенденція звернення відповідно до рамкових законів, до 
нормативних актів з дуже широкою сферою дії (див. вище частину 6.1.).  

Однак прийняття текстів вторинного законодавства детально регламентується 
текстами, які спрямовують діяльність кожного органу, наділеного частиною 
державної влади: Парламенту (Регламент Парламенту), уряду (Процедури роботи 
уряду), Президента Республіки (закон про Президента), судової влади (закон про 
суди, Регламент Верховного суду), міністерств, відомств та інших державних 
інстанцій (особливі регламентарні документи).  

У пошуку ефективних юридичних процедур укладачі текстів повинні неодмінно 
пам'ятати про весь комплекс відносин, які будуть регулюватися даним проектом. 
При поданні урядові чи Парламентові пояснювального документа, в ньому слід 
показувати можливий вплив проекту на юридичну систему та передбачати 
необхідні акти вторинного законодавства. Потрібно також вказувати, кому 
належатиме підготовка цих юридичних актів або накреслювати їх основні 
напрямки (як про це говорилося вище).  

Уряд, в межах своїх повноважень, забезпечує дію законів, резолюцій Парламенту 



про виконання законів та декретів Президента Республіки. На стадії виконання 
законів уряд може виявляти конфлікти, білі плями юридичного характеру. У 
таких випадках він може приймати акти вторинного законодавства, а також 
пропонувати нові законопроекти або інші юридичні акти.  

В основному уряд відповідальний перед Парламентом за реалізацію масштабної 
діяльності в рамках урядової програми, затвердженої Парламентом. Хоча б один 
раз на рік уряд подає Парламентові звіт про виконання своєї програми. Міністри є 
відповідальними перед Парламентом та Президентом Республіки і перебувають у 
прямому підпорядкуванні Прем'єр-міністра. Парламент, повноваження якого 
визначені Конституцією, здійснює контроль за діяльністю уряду і може винести 
на голосування питання про недовіру Прем'єр-міністрові. За вказівкою 
Парламенту уряд і міністри звітують Парламентові про свою діяльність.  

Відповідальність за правомірність і вірогідність положень, що містяться в 
резолюціях уряду та в постановах Прем'єр-міністра несе міністр, який їх 
розробляв, а також керівники державних установ, інші державні службовці.  

Контроль за вторинним законодавством з боку Конституційного суду  

Конституційний суд стоїть на сторожі Конституції і конституційної законності. 
Конституція покладає на Конституційний суд  
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Прийнятий шляхом референдуму закон набуває чинності за умови його 
підписання та офіційної промульгації Президентом Республіки. Якщо у 
п'ятиденний період після отримання цього закону Президент Республіки не 
підписує його, він набуває чинності і офіційно промульгується Головою 
Парламенту.  

Факт опублікування законів та інших юридичних актів в Офіційному віснику 
вважається їх офіційною промульгацією.  

Якщо Президент Республіки відсилає прийнятий Парламентом закон на 
повторний розгляд, Парламент повинен шляхом голосування вирішити, чи 
проводити перегляд закону, чи вважати його неприйнятим. Таке голосування має 
відбутися не пізніше, як на наступному засіданні. Якщо Парламент висловиться 
на користь перегляду закону, дата має бути встановлена під час того самого 
засідання. Перегляд повинен відбутися протягом тижня.  

Парламент може здійснити перегляд закону, повернутого Президентом 
Республіки, та прийняти його повторно. Це повторне прийняття вимагає 
підтримки абсолютної більшості, а коли йдеться про конституційний закон, 
більшості з трьох п'ятих від усієї кількості депутатів. Президентові Республіки 
необхідно підписати такий закон у триденний період і негайно промульгувати 
його (стаття 72 Конституції).  

Якщо закон без жодних змін повторно виноситься на голосування і не 



приймається, то проводиться голосування щодо того, чи приймати закон разом з 
усіма змінами, запропонованими Президентом. У такому випадку закон 
вважається прийнятим, але за умови, що він зібрав голоси більшості присутніх у 
залі депутатів. Якщо йдеться про конституційний закон, необхідні голоси 
абсолютної більшості депутатів.  

5.2. Вторинне законодавство  

Конституція Литовської Республіки встановлює та розмежовує загальні 
повноваження владних органів, які представляють державу (Парламент, 
Президент Республіки, уряд, судова влада). Конституційними нормами закріплено 
види юридичних актів, які можуть приймати різні органи влади при виконанні 
функцій, що стосуються сфери їхніх повноважень.  

Немає ні законів, ні інших юридичних актів, які б чітко визначали сфери, що 
повинні регламентуватися текстами відповідно первинного і вторинного 
законодавства.  

3.6.3. Консультації  

Для підготовки нормативних актів, як правило, передбачені консультації з 
іншими міністерствами чи зацікавленими установами. Їхня важливість змінюється 
відповідно до впливу на діяльність цих чи інших міністерств та установ. Загалом, 
це міністерство на початку підготовки тексту стежить за тим, щоб консультації 
відбувалися. Юридичний відділ уряду може бути уповноважений з питань 
перевірки проведення консультацій, принаймні, коли йдеться про нормативні 
акти, які подаються урядом.  

Міжміністерські консультації  

щодо нормативних актів у Естонії  

Відповідно до законопроекту про підготовку законодавчих текстів, нормативні 
акти уряду та міністрів піддаються процедурі приведення у відповідність, яка 
залучає до роботи інші міністерства та зацікавлені організації. Ця процедура має 
бути успішно завершена за 20 робочих днів. Результати консультацій 
висвітлюються в пояснювальній записці, якщо йдеться про проекти нормативних 
актів, поданих уряду, який залучається колективно до цієї роботи. Ці результати 
можуть перевірятися державною Канцелярією (статті 51, 52, 82 та 85 ; див. 
національний звіт).  

У багатьох країнах ЦСЄ проводяться консультації із зовнішніми організаціями, 
коли міністерство, на яке покладена підготовка проекту нормативного акта, 
вважає це корисним, але ці консультації з питань підготовки нормативних актів 
проводяться рідше, ніж з питань підготовки законів. Такі консультації щодо 
нормативних актів полягають у неформальному обміні поглядами з 
представницькими організаціями чи експертами або групами експертів, 
спеціалістів у деяких галузях; з громадськістю не консультуються. В цьому 
контексті дві корисні процедури, запроваджені урядовими директива ми, 
заслуговують на те, щоб про них згадали. Перша з них дозволяє уряду запросити 



спеціалістів чи представників зовнішніх організацій взяти участь у дискусіях 
щодо проекту нормативного акта уряду з нагоди засідання уряду.  
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Офіційна консультація  

урядом зовнішніх організацій  

У Словенії уряд може запросити зовнішні організації бути присутніми на одному з 
цих засідань; запрошені спеціалісти чи експерти можуть брати участь в дискусії 
(регламент уряду, статті 32 та 36; див. національний звіт).  

Друга процедура передбачає розширення кола консультацій для підготовки 
нормативних текстів. На відміну від підготовки законів, підготовка нормативних 
актів не вимагає попереднього загального розповсюдження тексту перед його 
прийняттям. Як наслідок, дійсна прозорість відсутня. Коли нормативний текст 
може мати глибокі наслідки для народу та широких категорій населення, потрібно 
серйозно передбачити засоби, здатні дозволити зацікавленим особам 
прокоментувати проект на стадії його підготовки. Уряд може таким чином краще 
зрозуміти проблеми та оцінити майбутню ефективність тексту, а адресати 
нормативного акта можливо його легше сприймуть.  

Очевидно, що можливість відреагувати на проект нормативного акта, яка буде 
запропонована громадськості, має бути обмежена у важливих випадках, коли 
додаткові строки, які з цього випливатимуть, будуть очевидно врівноважені 
перевагами, очікуваними від коментарів громадськості. Ось чому будь-яка 
урядова директива в цій сфері може лише визначити обов'язковий механізм 
консультацій з громадськістю (таким чином, щоб процедура була дійовою) та 
зобов'язати врахувати результати консультацій (записуючи їх, наприклад, у 
пояснювальній записці, яка буде додана до остаточного тексту проекту). Саме 
закон повинен спеціально передбачити випадки, в яких консультації будуть 
необхідними.  

Офіційні консультації з громадськістю  

В Естонії законопроект про підготовку законодав чих норм ( стаття 86 ) 
запроваджує нову процедуру для вивчення громадськістю нормативних актів. Ця 
процедура має застосовуватися, коли відповідний закон її передбачає. Міністр 
повинен опублікувати  

жуть висунути пропозицію про таку процедуру. Така пропозиція має бути 
аргументована. При застосуванні термінової процедури скорочуються проміжки 
між різними фазами розгляду проекту, проте такий проміжок не повинен бути 
коротший від одного робочого дня (Парламентом були встановлені спеціальні 
умови для кожного окремого випадку).  

Ь Спеціальна процедура підготовки і розгляду проекту бюджету.  

Ь Закони про ратифікацію міжнародних угод приймають ся більшістю членів 



Парламенту за умови, що в голосуванні взяли участь щонайменше дві п'ятих 
частини членів Парламенту.  

Ь Закони про розрив угоди вважаються прийнятими, якщо за них було віддано три 
п'ятих частини голосів членів Парламенту.  

Ь Міжнародні угоди, які змінюють кордони Литовської Республіки, можуть бути 
ратифіковані за умови, що за це проголосувало чотири п'ятих частини 
Парламентаріїв.  

Ь Якщо під час розгляду закону виявиться, що закладені у нього кошти суттєво 
вплинуть на державний бюджет, такий проект має бути проаналіз ований в плані 
боротьби проти корупції. Такий аналіз виконується Інститутом права 
Міністерства юстиції28 . Для винесення свого висновку щодо цього аспекту 
експерти вдаються до анкетного опитування. Така практика зараз саме 
впроваджується.  

Вступ законів у чинність  

Закон, прийнятий Парламентом, набирає чинності, коли він підписаний та 
офіційно промульгований Президентом Республіки, якщо лише в самому законі 
не вказано іншої дати. Коли протягом десяти днів після отриманого Парламентом 
закону Президент Республіки не підписує його або не відсилає Парламентові, цей 
закон набуває чиності, і Голова Парламенту офіційно промульгує його.  

_______________  
28 Інститут права - це науково-дослідний заклад, який налічує 27 спеціалістів. 
Діяльність інституту полягає у здійсненні незалежних наукових досліджень, у 
виконанні урядових програм та замовлень від деяких фундацій у галузі юридичної 
політики, попередженні злочинності, економічної та організованої злочинності.  
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ходу прийняття закону. Це зауваження має бути передане Комісії з професійної 
етики та процедур. Вона повідомляє Парламент про свої висновки, пропозиції у 
п'ятиденний термін. Голова Парламенту повинен дочекатися доповіді цієї Комісії, 
і аж тоді передавати закон на підпис Президентові Республіки.  

Якщо Комісія з професійної етики та процедур дійде висновку про серйозне 
порушення законодавчої процедури, яке могло вплинути на рішення Парламенту, 
необхідно поставити на голосування питання про підтвердження прийняття 
закону. Якщо результати голосування виявляться негативними, можна 
повернутися до розгляду проекту, починаючи із стадії, на якій відбувалося 
порушення.  

Якщо той чи інший проект закону під час певної стадії дебатів був відхилений, 
його повторне представлення може відбутися не раніше як через шість місяців 
після дати відхилення.  

Зміни до законів  

Зміни чинних законів можуть здійснюватися лише іншими законами. Як правило, 
один закон міняє лише один закон. Якщо певний закон обмежується виключно 
внесенням змін до кількох законів, вони можуть бути змінені або доповнені цим 
новим законом. У разі зміни більшої половини статей якогось закону, він 
публікується у своєму новому варіанті або робиться зовсім нова редакція закону.  

У Литві органи, наділені законодавчою владою, володіють правом змінювати або 
доповнювати закони без жодного обмеження. Закони глобальної дії, закони 
великої ваги, які були прийняті до відновлення незалежності (такі як Карний 
кодекс, Цивільний кодекс та інші), під час кожної сесії Парламенту зазнавали 
неодноразових змін і доповнень.  

Спеціальне законодавство  



Усі закони розробляються, розглядаються та приймаються за загальною схемою, 
яку було описано вище, за винятком таких випадків:  

Ь Надзвичайна процедура для прийняття змін до Конституції та Конституційних 
законів.  

Ь Процедура, що дає Парламентові право приймати рішення про терміновий 
розгляд законопроекту.  

Ь Президент Республіки, Голова Парламенту, Бюро Парламенту, головна комісія, 
політична група або уряд мо 
звернення до народу, уточнюючи, що передбачаєть ся прийняти нормативний акт, 
в який термін поданий на консультацію проект та його пояснюваль ний документ 
можуть бути підготовлені, та запрошуючи громадськість прокоментувати 
нормативний акт. Мінімальний десятиденний строк має бути передбачений на 
відповіді. Пояснювальний документ, який додається до остаточної версії тексту, 
повинен вміщувати всі корисні відомості про результати консультацій та їхні 
особливості (див. національний звіт).  

3.6.4. Вивчення Парламентом  

У країнах ЦСЄ, як правило, не вважають, що однією з функцій Парламенту є 
контроль за використанням урядом своїх регламентар них повноважень шляхом 
систематичного вивчення прийнятих нормативних актів. Правила щодо 
Парламентської процедури звичайно передбачають, що в загальному плані 
Парламент повинен цікавитися способом, яким виконавчий орган здійснює свої 
функції, та вимагати інформації про впровадження законодавства в межах 
принципів, якими визначаються зобов'язання уряду відзвітувати про використані 
кошти. Але, на відміну від текстів законів, рідко передбачається, що 
Парламентські комісії повинні систематично перевіряти нормативні акти та 
контролювати правильність використання урядом своїх нормативних 
повноважень.  

Вивчення нормативних актів Парламентом  

У Словаччині , відповідно до постанови Національ ної Ради, всі Парламентські 
комісії повинні слідкувати за застосуванням законів та перевіряти відповідність 
нормативних актів законам. У випадку невідповідності, запізнення з 
опублікуванням чи відсутності опублікування Парламентські комісії можуть 
вимагати негайних виправних заходів та подати звіт до Національної Ради, якщо 
жоден із заходів не був прийнятий (стаття 45(3)(б); див. національний звіт).  
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На сьогодні майже не визнається необхідність Парламентсь кої процедури для 
нагляду за використанням урядом своїх регламентарних повноважень і навіть для 
можливості вивчення самих нормативних актів. Цей елемент матиме, безперечно, 
більшу вагу, в міру застосування укладачами механізму визнання правоздатності 
проекту. В цих умовах щонайменше потрібно буде, щоб текст основних 



нормативних актів автоматично повідомлявся комісії, яка має компетенції по 
відношенню до міністерства, що є автором нормативного акта; потрібна також 
допомога секретаріату Парламенту для визначення актів, які мають детально 
вивчатися комісією.  

3.7. Зробити законодавство більш доступним  

У правовій державі основним є те, щоб будь-яка особа, якій необхідно звернутися 
до письмового права, могла легко з ним ознайомитися. Будь-яка особа, 
зацікавлена законодавчим чи нормативним актом, повинна мати змогу звернутися 
до нього і, у разі потреби, з моменту його опублікування отримати примірник за 
доступну ціну. Потрібно, щоб кожна зацікавлена особа (наприклад, щойно 
призначений адвокат) змогла отримати повний збірник діючих законів. Потрібно 
нарешті, щоб працівники міністерств та юридичні інстанції могли мати легкий 
доступ до всіх діючих законів, також до недіючих вже законів (оскільки вони 
продовжують регулювати численні ситуації); ці службовці повинні володіти 
достатньою кількістю примірників законів, що входять до їхньої компетенції. Це 
стосується не лише законів, й нормативних текстів, які їх приводять у дію.  

3.7.1. Опублікування офіційних варіантів законів  

Як правило, законодавство публікується під відповідальністю держави в 
численних формах. Потрібно до цього іноді додавати версії, опубліковані в 
подібній чи іншій формі видавцями, що діють комерційним способом, але такі 
версії в деяких випадках містять очевидні помилки. Потрібно, щоб офіційні 
публікації розпізнавалися як такі, оскільки держава гарантує їхню точність та 
достовірність, тобто їхню законність перед судами. Як правило, саме закон 
уточнює характеристики цих достовірних версій та застосовувані формальності. 
Наступні законодавчі і нормативні тексти є предметом достовірного 
опублікування:  

друкований варіант проекту, він має бути розданий членам Парламенту, а також 
надісланий урядові не пізніше як за два робочих дні до початку засідання.  

Усі поправки, додаткові положення та скорочення тексту, за підписами членів 
Парламенту, політичних груп, комісій або уряду, які їх запропонували, подаються 
службовцеві, відповідальному за організацію засідань, не пізніше як за 24 години 
до початку засідання, на якому передбачається прийняття проекту.  

Поправки чи додаткові положення мають бути відповідно відредаговані та чітко 
пов'язані з суттю проекту.  

Нові поправки, як і внесені нові пункти, або скасування певних пунктів під час 
дебатів не приймаються, за винятком суто формальних поправок, за якими не 
проводиться ні обговорення, ні голосування. Ці поправки подаються головній 
комісії, яка вивчала проект. У деяких випадках обгрунтовані поправки можуть 
бути представлені тією чи іншою комісією, але голосування щодо них, на 
пропозицію ініціатора проекту, може бути перенесене на наступне засідання. 
Якщо проект часто зазнав суттєвих поправок, необхідне здійснення повторного 
аналізу у кримінологічному плані.  



Прийняття Парламентом  

Для того, щоб закон був прийнятий, потрібне голосування по кожному розділу 
проекту. Якщо Парламент не розпорядиться інакше, то глави, параграфи і статті 
приймаються послідовно одні за одними. Статті, до яких не пропонувалося 
поправок, можуть прийматися без голосування, якщо жодний член Парламенту не 
має заперечень. В інших випадках кожна стаття, параграф і глава повині бути при 
голосуванні.  

Пропозиції про відхилення проекту у процесі дебатів щодо прийняття закону не 
приймаються. Проект вважається відхиленим лише тоді, коли не набрана потрібна 
кількість голосів. Після розгляду різних статей проект голосується в цілому. Якщо 
закон не приймається, Парламент може звернутися до ініціаторів проекту або до 
головної комісії з проханням про підготовку нового проекту.  

Під час цих дебатів розглядаються і приймаються положення для забезпечення дії 
закону, а також положення про зміни або повне чи часткове скасування інших 
законів, які мають відношення до даного закону.  

Перед поданням закону Президентові Республіки для підпису Голова Парламенту, 
комісія або, щонайменше, одна п'ята частина членів Парламенту можуть 
висловити Парламентові зауваження щодо  
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ми, головна комісія має право представити і власну версію. Якщо законопроект 
виносився на обговорення громадськості, всі отримані пропозиції подаються до 
головної комісії; вона вивчає і обговорює їх не пізніше, ніж за три дні до 
засідання Парламенту. Взяти участь у дебатах головної комісії запрошуються 
представники ініціаторів закону та комісій, яких просили подати висновки, а 
також експерти. Представники інших державних установ та громадських 
організацій, зацікавлені у проекті, також можуть бути запрошені.  

Після обговорення проект передається у Відділення документалістики для друку. 
Представники ініціаторів проекту, як і комісії, повинні зібратися для схвалення 
тексту проекту після виходу його з друку; текст розповсюджується між членами 
Парламенту і подається на розгляд уряду не пізніше, як за два робочих дні до 
початку дебатів Парламенту. Додаткова інформація, разом із супровідним листом, 
повинна надходити в розпорядження членів Парламенту не пізніше, як за один 
робочий день до початку засідання.  

При розгляді проекту депутати враховують такі фактори: своєчасність проекту, 
його концепцію, його основні положення та головні принципи. Послідовність 
розгляду наступна:  

р доповідь головної комісії, яка аналізувала проект;  

р голосування (якщо головна комісія пропонує відправити проект назад його 
ініціаторам або відхилити його);  

р доповіді представників конкурентних проектів (якщо такі є);  

р доповіді інших комісій;  

р загальний розгляд основних положень проекту; виступи представників уряду та 
інших компетентних осіб;  

р спеціальний аналіз його структури, глав, параграфів та статей проекту. Якщо 
пропозиції щодо здійснення такого аналізу не надходило, Парламент може його 
взагалі не проводити або ж поєднати його із загальним аналізом;  

р заключний виступ головного доповідача та представників від ініціаторів 
конкурентних проектів.  

Парламент встановлює дату прийняття проекту. Прийняття не може відбутися 
раніше, як через два робочих дні після встановлення дати. Якщо перед 
прийняттям закону у членів Парламенту виникне потреба в додатковій 
інформації, дебати по проекту можуть відкладатися на певний час. Якщо комісія 
представляє новий  

Законодавчі та нормативні акти,  

що є приводом достовірного опублікування  

1. Закони та інші документи первинного законодавства (наприклад, президентські 
декрети), які прийняті.  



2. Затверджені нормативні акти про порядок застосування первинного права, 
особливо, коли вони містять нормативні положення, які мають наслідки для 
громадськості та певних груп населення.  

3. Річний обсяг текстів первинного та вторинного законодавства, затверджених 
протягом минулого календарного року.  

4. Збірник текстів первинного законодавства з дією до визначеної дати, оновлених 
періодичним опублікуванням у додатках.  

5. Збірник текстів вторинного законодавства з дією до визначеної дати, які 
повинні мати деяку незмінність, оновлених періодичним опублікуванням у 
додатках.  

6. Повний покажчик всіх текстів діючого первинного законодавства і текстів, які 
були скасовані чи модифіковані, що періодично та часто публікуються.  

7. Повний покажчик всіх текстів діючого вторинного законодавства, що 
періодично та часто публікуються.  

Здається, що більшість країн ЦСЄ хочуть досягти цих цілей. Однак їм слід зібрати 
та знову опублікувати тексти, прийняті до початку перехідного періоду, які 
залишаються дійсними і сьогодні, що утруднює їхнє завдання. Всі країни ЦСЄ 
мають Офіційний вісник, в якому нові закони та нові нормативні акти повинні 
публікуватися, щоб набрати чинності та бути достовірними. Як правило, цей 
Офіційний вісник видається Парламентом або урядом. У деяких країнах закон 
уточнює зміст вісника та особливості його опублікування.  
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Закони про Офіційний вісник  

У Болгарії Офіційний вісник видається Національ ною Асамблеєю. Закон 
уточнює, в яких випадках він видається (офіційні оголошення уряду є предметом 
неофіційного додатку), періодичність видання, вартість видання та продажна ціна 
(закон про Офіційний вісник, 1995; див. національний звіт).  

У Литві Офіційний вісник видається Сеймом (закон про офіційне опублікування 
та вступ в дію законів та інших юридичних актів, 1993). Важливість цього закону 
схожа із значенням закону Болгарії.  

3.7.2. Бази законодавчих даних  

Широке застосування інформатики для створення баз законодавчих даних 
полегшує обнародування текстів. Завдяки цим базам даних закони можуть бути 
зібрані та систематизовані ефективнішим та більш гнучким способом. До речі, 
бази законодавчих даних можуть використовуватися для консультацій по лінії 
внутрішньої мережі міністерств і особливо через Internet.  

Бази інформатизованих даних пропонують укладачам текстів нові можливості, 



але вони створюють також нові зобов'язання. Якщо укладач володіє хорошими 
пошуковими можливостями, він може звернутися до бази даних, що містить 
повний текст законодавства країни, швидше знайде діючий законодавчий 
документ, для якого новий законопроект матиме значення або який потрібно 
модифікувати чи навіть скасувати. Ці бази даних сприяють також нормалізації 
законодавчої підготовки текстів у подібних чи різних сферах, але в яких 
застосовуються аналогічні законодавчі механізми. Можна також швидше, ніж 
колись, здійснити кодифікацію. Проте важливим для укладача та інших юристів 
залишається можливість звернення як до скасованого, так і до діючого права, та 
можливість точно знати, в який момент закон був замінений іншим. Необхідно, 
щоб бази законодавчих даних були задумані таким чином, аби передовсім 
відповідати потребам юристів, які ними користуються.  

Бази даних самі ставлять деякі вимоги до укладача. Повна інтеграція нового 
тексту до чинного законодавства вимагає пристосованого для цього редагування. 
Тексти, що модифікують чи скасовують інші тексти, мають бути підготовлені так, 
щоб однозначно  
У період Парламентських сесій комісії можуть працювати над своїм висновком 
упродовж десяти днів. Ініціаторів проекту ознайомлюють з цим висновком. 
Комісія, що вивчає проект, має право виступати із своїм висновком під час 
засідання головної комісії, якій доручено розглядати проект, і делегувати свого 
представника для участі у цьому засіданні.  

Ініціатори проекту мають право відкликати його ще до початку розгляду 
(найпізніше - на наступний день, якщо проект користується офіційною 
підтримкою). Це відкликання може зробити й інша особа, наділена правом 
законодавчої ініціативи. В інших випадках розгляд проекту припинятися не 
повинен. Це останнє положення не стосується законопроектів, поданих 
Президентом Республіки та урядом.  

Розгляд і прийняття Парламентом  

На розгляд виносяться лише проекти, внесені до робочої програми сесії. 
Процедура налічує три стадії: обговорення головною комісією, обговорення 
депутатами Парламенту і прийняття.  

Розгляд членами головної комісії  

Після прийняття рішення про початок процедури розгляду законопроекту, 
протягом однієї і тієї ж сесії, найпізніше через тиждень і обов'язково до її 
закінчення, встановлюється орієнтовна дата розгляду в Парламенті. Необхідним є 
також призначення головної комісії, якій буде доручено продовжувати вивчення 
та удосконален ня проекту. Можна також приймати резолюцію про винесення 
проекту на громадське обговорення. Хоча це ще не стало обов'язковим, але на 
практиці всі важливі проекти публікуються в Офіційному віснику, у щоденній 
пресі та в теоретичному журналі "Правові проблеми", чим і забезпечується 
можливість громадського обговорення проектів.  

Головна комісія, якій Парламент доручив вивчення проекту, може призначати 



членів, відповідальних за проведення розгляду, може звертатися до експертів, до 
інших комісій та державних установ з проханням подати додаткові висновки. Для 
вдосконалення проекту може бути створена робоча група. Головна комісія 
повинна, в разі потреби, звернутися до державних установ та громадських 
організацій з проханням оцінити проект.  

Ця комісія вивчає всю інформацію, що надходить у зв'язку з даним проектом, і 
синтезує її. Якщо Парламент приймає рішення про розгляд проекту таким, яким 
він був поданий його ініціатора  
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Законопроекти, які подаються Парламентові, повинні супроводжуватися 
урядовою резолюцією та пояснювальним документом. Декларація, якою 
призначено представника уряду в Парламенті, має бути підписана Прем'єр-
міністром, компетентним міністром або керівником державної установи. 
Пояснювальний документ підписуєть ся в основному ініціатором проекту.  

Пояснювальний документ повинен, як правило, відповідати вимогам 
Європейської Конвенції про права людини й основні свободи (у зв'язку з цим 
зараз саме розробляються спеціальні процедури) та зазначати, який підхід до 
даного питання застосовується в інших балтійських країнах.  

Парламентський розгляд  

Коли Парламент приступає до розгляду зареєстрованого законопроекту, його 
Юридичне управління, що складається з восьми юристів, має подати висновок 
про відповідність проекту іншим чинним законам і технічним юридичним 
вимогам. Цей висновок має надійти не пізніше ніж через сім днів після отримання 
тексту проекту. Тоді зареєстрований проект разом з цим висновком передається 
Канцлерові Парламенту, який у свою чергу передає його протягом трьох робочих 
днів Голові, комісіям, політичним групам Асамблеї; урядові, Бюро Президента 
Республіки і, в разі потреби, деяким муніципалітетам. Члени Парламенту 
отримують інформацію стосовно проекту з Парламентської хроніки.  

Проекти юридичних актів, разом з пояснювальними документами, роздаються 
членам Парламенту не пізніше, як за один день перед презентацією їх на засіданні 
Парламенту.  

Голова Парламенту, або його Бюро, є уповноваженими подавати законопроект 
одній із комісій для попереднього розгляду і винесення висновку. І Бюро 
Парламенту, і комісія мають право звертатися до уряду з проханням про подання 
висновку про проект, що розглядається.  

Комісія, якій доручено здійснення попереднього або додаткового аналізу 
законопроекту, повинна підготувати його оцінку в письмовій формі. Будь-яка 
відмова має бути аргументована. Схвалення можна висловлювати і без 
обгрунтування; можливе також схвалення за умови, що проект буде приведений у 



відповідність з конкретними правилами. В цьому випадку комісія може подавати 
чітко сформульовані поправки.  

модифікувати чинне законодавство. Отже, потрібно, чітко вказати на переваги 
нового тексту над старим (заміна, скасування чи доповнення). Впорядкування 
бази даних має бути дуже точним щодо членування тексту, який був змінений. 
Велика кількість країн ЦСЄ у своїх директивах про законодавчу техніку 
зобов'язує використову вати цю практику прямої зміни.  

Технологія внесення змін до проектів  

У Болгарії декрет про порядок застосування закону про нормативні акти у главі 6 
(статті 18 - 52) містить низку правил, що встановлюють методи прямої зміни.  

В Естонії проект закону про підготовку законопро ектів (статті 25 та 26) містить 
детальні правила про заміну тексту, внесення вставок чи доповнень до нового 
тексту.  

У Словаччині законодавчі правила щодо підготовки законів (стаття 11) 
уточнюють, що непряма зміна законів (тобто без чіткої ідентифікації) не 
дозволена.  

Хоча база інформатизованих даних може управлятися офіційним органом влади 
та бути захищеною від зовнішніх зловживань, неможливо гарантувати, щоб 
отриманий безпосередньо користува чем витяг з документа вважався оригіналом. 
Більшість установ, зокрема суди, що використовують надруковані тексти, повинні 
володіти методикою, яка дозволяє встановлювати достовірність надрукованого 
тексту за допомогою бази даних.  

Встановлення за допомогою бази даних  

достовірності надрукованих законів  

У Литві для того, щоб одержаний за допомогою бази даних текст був дійсним, 
його має надати орган влади, який управляє базою даних (в даному випадку це 
Інформаційний центр Міністерства юстиції), та затвердити своїм підписом міністр 
юстиції (закон про реєстр законів та інших юридичних актів, 1995, стаття 8).  
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3.7.3 Система реєстрації  

Для того, щоб опублікувати повний збірник законів та нормативних актів, 
потрібно створити та регулярно оновлювати повний реєстр усіх законодавчих 
документів. Отже, потрібно встановити центральний реєстр різних категорій 
документів та систему реєстрації. Уряд має бути уповноваженим у питаннях 
виконання цієї функції і, як правило, ця відповідальність покладається на 
міністра, компетентного головним чином у законодавчих питаннях. Треба 
прийняти директиви для того, щоб визначити, які тексти повинні стати предметом 
реєстрації, якими є типи інформації для реєстрації та якою є достовірність цієї 



інформації, якою буде система реєстрації та пошуку і, нарешті, якими будуть 
можливості та умови доступу до цих документів (і зокрема ціна, яку мають 
платити особи чи організації приватного сектора). Для своєї цілісності реєстр з 
самого початку повинен містити всі закони та всі нормативні акти, прийняті до 
його встановлення і які ще діють, крім того, він повинен враховувати всі 
законодавчі та нормативні тексти, що були прийняті після його створення, 
включаючи їхні наслідки для попередньо прийнятих документів. Такий реєстр 
може також містити договори та важливі юридичні рішення, і бажано його 
інформатизувати.  

Реєстрація законів у Литві  

Відповідно до закону 1995 року про реєстр законів та інших юридичних актів, 
Інформаційний центр Міністерства юстиції повинен вести повний реєстр законів, 
юридичних актів та договорів у вигляді бази інформатизованих даних. Детальні 
відомості мають надаватися для того, щоб дозволити користувачу віднайти 
законодавство, і цілісний текст повинен міститися у базі даних. На початку 
створення саме держава профінансувала створення такої бази даних; сьогодні ця 
база даних само фінансується великою мірою завдяки платі значної кількості 
користувачів із приватного сектора (див. національний звіт).  

3.7.4. Представлення опублікованих текстів  

Технічне оформлення текстів може полегшити чи ускладнити процес звернення 
до них користувачів. Ось чому в кожному випад 
ного аналізу щодо його можливих наслідків. Текст головного законопроекту 
подається, як правило, разом з комплексом законопро ектів, потреба в яких 
виникне у разі прийняття даного проекту, для внесення змін, доповнень або для 
скасування дії інших законів. Можна додавати й законопроект, яким головний 
закон вводитиметься в дію.  

При уряді буде створене Юридичне бюро для загальної координації процесу 
підготовки проектів, незалежно від галузі. Міністерство європейських справ 
працює зараз над підготовкою цього проекту.  

Розгляд проектів  

Усі законопроекти повинні подаватися на розгляд юридичного управління 
Міністерства юстиції. Це управління може просити інші структурні відділення 
(публічне право, приватне право) проаналізувати проект. Висновки подаються 
Юридичному управлінню уряду протягом одного тижня.  

Якщо проекти, подані урядові, не відповідають вимогам Процедури роботи уряду, 
вони відсилаються міністерству, урядовій установі або робочій групі Секретарем 
уряду (в разі відсутності - його заступником).  

Проекти законів та інших юридичних актів, які отримали візу Юридичного 
управління Бюро уряду, подаються в триденний термін керівниками відділень 
Бюро уряду або радниками із спеціальних питань Секретареві уряду, який подає 
їх Прем'єр-міністру.  



Прийняття проекту  

Законопроекти розглядаються урядом відповідно до положень Процедури роботи 
уряду. Якщо законопроект приймається, у протоколі засідання має бути вказано, 
хто представлятиме уряд під час розгляду проекту Парламентом.  

Після прийняття проекту уряд приймає також і резолюцію про подання його 
Парламентові, з поміткою (при потребі) про необхідність термінового або дуже 
термінового його розгляду. Якщо уряд формулює зауваження або пропонує 
внесення змін, то установи, які розробляли проект, відділення Бюро уряду або 
радники із спеціальних питань опрацьовують його остаточний варіант, як цього 
вимагають інструкції, розроблені під час засідання. Документи, що будуть 
подаватися Парламентові, мають бути підписані протягом трьох робочих днів 
після розгляду проекту на засіданні уряду, якщо не було передбачено іншого 
терміну.  
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службовцями, яким було делеговано такі повноваження). Міністерства та урядові 
установи не мають права прямо представляти Парламентові проекти законів та 
інших юридичних актів.  

Підприємствам, установам та організаціям, партіям і політичним організаціям, 
профспілкам, громадським організаціям, усім громадянам при висуненні ними 
законопроекту належить дотримува тися ієрархічних принципів, закріплених 
законом.  

Обгрунтування/ Пояснювальні документи  

У статті 95 Процедури роботи уряду сказано, що законопро ект повинен 
супроводжуватися пояснювальним документом, який би вказував:  

Ё цілі проекту й завдання, які необхідно буде виконати;  

Ё наявні нормативні документи, які стосуються даного питання;  

Ё нові положення, які створює проект;  

Ё очікувані позитивні результати від даного проекту;  

Ё можливі негативні наслідки після прийняття проекту та способи їх усунення;  

Ё яким чином даний закон збагатив би юридичну систему і нині діючі акти в 
конкретній сфері (з переліком цих актів) та які юридичні акти слід буде прийняти 
чи скасувати внаслідок прийняття проекту;  

Ё передбачити, які тексти вторинного законодавства необхідно прийняти для 
забезпечення чинності закону, яким особам доручити підготовку цих текстів (з 
поданням основних напрямків текстів) і терміни виконання;  

Ё оцінку і висновки спеціалістів-учасників процесу розробки проекту;  

Ё прізвище (-а) автора / членів групи авторів;  

Ё ключові слова проекту, для того, щоб можна було внести його до 
інформатизованого каталогу;  

Ё низку інших обгрунтувань та пояснень, які автори вважатимуть за необхідні.  

Будь-який законопроект, що торкається кримінальних аспектів, повинен, крім 
того, супроводжуватися висновками кримінологіч 
ку закони та інші категорії юридичних актів повинні дотримуватися незмінного 
представлення та незмінного стилю, застосовуючи для цього визначені наперед 
формат та друк. Було б дуже, щоб представлення документа допомогло 
користувачу негайно дізнатися, про який тип нормативних актів йдеться. Країни 
ЦСЄ загалом погоджуються з цією практикою. Найкращою гарантією є те, що 
друкування здійснювалося чи контролювалося однією організацією.  

Однак, велика кількість країн ЦСЄ все ще публікують законодавчі та нормативні 
акти у малосучасній формі, не полегшуючи способи звернення до них та їхній 
пошук. Технічна презентація тексту може значно полегшити його використання. 



Опублікування за допомогою комп'ютера та різноманітних можливостей друкарні 
дає набагато ширший доступ до текстів. Можна також переглянути деякі пункти, 
наприклад формат, оправу та пам'ятки читачу (зміст, нумерування, відмітки по 
змісту різних підрозділів і т.д.). Усі ці аспекти тісно пов'язані з роботою укладачів 
та повинні їх особливо цікавити, оскільки саме на них покладається завдання 
напрацюван ня засобів для полегшення користування законодавством.  
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ПІДГОТОВКА ЗАКОНІВ  

ТА НОРМАТИВНИЙ ПРОЦЕС -  

РЕСПУБЛІКА АЛБАНІЯ  

1. Вступ  

Процедури підготовки законів базуються в Албанії на внутрішньому регламенті 
Ради міністрів та внутрішньому регламенті Парламенту. Імперативна законодавча 
техніка відсутня.  

Процес підготовки законів заснований головним чином на міжнародних нормах, 
зокрема європейських, за допомогою зарубіжних спеціалістів та різних 
допоміжних програм. Албанія передбачає розробити підручник з підготовки як 
первинного, так і вторинного законодавства, з тим, щоб керувати процесом 
підготовки документів на різних рівнях.  

2. Система юридичних актів  

а) Стосовно первинного законодавства найбільше використо вуються наступні 
типи актів:  

р Конституція (Основні конституційні положення, ОКП);  

р закони та всі юридичні акти, що мають силу закону і схвалені Парламентом;  

р декрети, схвалені Президентом Республіки;  

р конвенції та міжнародні договори, ратифіковані Парламентом (політичні 
договори, військові угоди та договори, прикордонні угоди, конвенції про основні 
права та обов'язки громадян і т.д.);  

р рішення Конституційного Суду (стаття 26, параграф 3 ОКП; закони, акти, що 
мають силу закону, і постанови, а також окремі положення, визнані такими, що не 
відповідають закону про ОКП, як і діючим законам та загальноприйнятим 
міжнародним юридичним нормам, а також угодам, учасни 
Член уряду, відповідальний за зв'язки з Парламентом, розробляє і подає урядові 
пропозиції щодо підготовки законопроектів та робочої програми сесій, з 
урахуванням заяв стосовно специфічних питань від міністерств та інших 
урядових установ, структурних підрозділів Бюро уряду та його радників. Після 
того, як пропозиції будуть затверджені, вони подаються, за підписом Прем'єр-



міністра, Парламентові Литовської Республіки.  

Формальні етапи підготовки проектів  

Підготовка законопроектів та інших юридичних актів включає низку формальних 
етапів:  

Ъ встановлення мети юридичного акта та мандату його підготовки;  

Ъ призначення укладача;  

Ъ процес складання тексту проекту юридичного акта;  

Ъ погодження та схвалення юридичного акта.  

Мета й імперативи закону можуть бути визначені неформаль ним порядком 
самими ініціаторами закону. Але так чи інакше мусить бути офіційне схвалення з 
боку органу, наділеного правом законодавчої ініціативи, враховуючи всі вимоги, 
встановлені законом, до того, як проект буде розглянутий Парламентом.  

Можна встановлювати час, необхідний для підготовки юридичного акта, коли 
ініціатива належить керівникові компетентної державної установи або 
відповідальному за запуск процесу підготовки. У такому випадку є можливість 
скласти календарний план розробки даного акта. До таких календарних планів 
вдаються, як правило, тоді, коли ведеться підготовка цілої низки юридичних актів 
у рамках виконання спеціальної програми уряду. Такі плани складаються 
державною установою, або групою осіб, що володіють правом розробки основних 
напрямків проектів. Плани затверджуються органом, який замовляв проект.  

Міністерства, як і компетентні урядові інстанції, відповідальні за виконання 
урядової програми, а також спеціально призначені робочі групи розробляють 
проекти законів та інших юридичних актів, які будуть представлені Парламентові. 
Ці проекти подаються урядові компетентними міністрами, керівниками урядових 
установ (їхніми заступниками або керівниками управлінь урядових установ, які 
наділені таким правом) або керівниками відділень Бюро уряду та радниками із 
спеціальних питань (або ж, у разі їх відсутності,  
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5. Підготовча процедура  

5.1. Первинне законодавство  

Основні положення нових напрямків уряду подані в урядових програмах, 
прийнятих Парламентською більшістю. Остання програма була схвалена 
Парламентом 10 грудня 1996 року.  

Робоча програма і календарний план  

Усі законопроекти, які будуть розглядатися під час Парламент ської сесії, мають 
бути внесені в робочу програму сесії. Робоча програма, за винятком першої сесії, 



складається спільно Головою та Канцлером Парламенту. Проект програми 
подається на ознайомлення членам Парламенту за два робочих дні до відкриття 
сесії; у проекті вказані також комісії, яким доручені питання, внесені до 
програми, та дату розгляду цих питань на пленарних засіданнях.  

Програма подається Президентові Республіки і урядові; вони надсилають свої 
письмові зауваження, міркування, і після цього її вивчає Вища рада27. Вища рада 
може вносити зміни до програми при більшості двох третіх її членів. Тоді проект, 
разом із змінами, додатками та рекомендаціями зборів Вищої ради подається на 
розгляд Парламенту. Після затвердження робочої програми сесії голова 
Парламенту, з допомогою Канцлера, готує точний тижневий розклад засідань і 
подає його на розгляд зборів Вищої ради. Свої пропозиції можуть подавати члени 
Вищої ради, Парламентські комісії, інші члени Парламенту, уряд. Вища рада 
затверджує розклад засідань (процедура затвердження описана вище). Бюро 
Парламенту, Вища рада та уряд мають право пропонувати внесення додаткових 
питань у вже прийняті тижневі або поденні програми. Щоб такі пропозиції були 
прийняті, необхідно, аби за них проголосувала більшість присутніх членів 
Парламенту. Відхилену пропозицію можна подавати ще раз, але тільки 
наступного дня. Питання, яке просить включити Президент Республіки, вноситься 
до порядку денного автоматично (без голосування). Уряд має право просити 
внесення у тижневу робочу програму доповідей з важливих питань.  

________________  
27 Структурний орган Парламенту (Seimas), до складу якого належать члени Бюро 
Парламенту (голова, три заступники, Канцлер) та представники політичних 
фракцій.  

ком яких є Албанія, можуть бути визнані недійсними та неіснуючими, починаючи 
з наступного дня після опублікування рішення Суду в Офіційному віснику);  

б) Стосовно вторинного законодавства:  

р рішення та постанови Ради міністрів, міністерств чи інших центральних органів;  

р резолюції та інші юридичні акти, прийняті урядом під час своїх засідань, 
підписані Прем'єр-міністром та уповноваженим міністром.  

Закони та президентські декрети в Албанії знаходяться на вершині всієї ієрархії 
юридичних документів. Рішення Ради міністрів також дуже важливі та широко 
використовуються громадськістю; ці рішення стосуються порядку застосування 
чинних законів та підпорядковуються відповідним законам.  

Уряд уповноважений приймати нормативні акти і не повинен консультуватися з 
цих питань з органами, які готують первинне законодавство. В ході перехідного 
періоду жодна основна зміна не була запроваджена в процес підготовки законів.  

3. Нормативна основа  

Не існує жодного особливого акта, який регулює процес підготовки законів. 
Передбачено опублікувати підручник з підготовки законів, який згрупує основні 



принципи, що застосовуються в процесі та технології підготовки законів.  

Сьогодні такі акти регулюють процес підготовки законопроектів:  

и Основні конституційні положення;  

и внутрішній регламент Парламенту;  

и внутрішній регламент Ради міністрів.  

4. Спеціалісти з підготовки проектів  

У Парламенті законопроекти та інші акти можуть бути підготовлені 
Парламентськими партіями та неформальними групами. В Управлінні уряду 
законопроекти готуються зовнішніми радниками державних органів та 
структурними підрозділами Управління уряду. Законопроекти можуть також бути 
підготовлені міністерствами (групи спеціалістів з конкретної проблеми).  
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Кожне міністерство має право пропонувати законопроекти до Ради міністрів. Не 
існує спеціального підрозділу, уповноваженого з питань підготовки законів, це 
завдання покладається на юристів міністерств, які розробляють законопроекти. 
Процес підготовки законів може здійснюватися також експертами інших галузей, 
які добре обізнані з аналізованою в законопроекті проблемою (інженери, 
агрономи, медики і т.д.). Чимало зусиль докладається для створення 
централізованого органу, який об'єднав би всіх укладачів законів та був би у 
розпорядженні всіх міністерств та інших державних органів. Проте сьогодні не 
існує жодної подібної інстанції.  

В адміністрації Албанії відсутня посада "укладач законів". Юридичні радники 
Парламенту та Ради міністрів вважаються основними укладачами законів. В 
центральному уряді на десяток юристів покладена відповідальність розроблення 
законів. До початку перехідного періоду вони не були залучені до процесу 
підготовки законопроектів.  

Як правило, це державні службовці і набагато рідше експерти, що працюють за 
контрактом, які уповноважені в питаннях підготовки законів іноді у співпраці з 
іноземними радниками (саме таким чином розробку Кодексу законів про працю 
очолює швейцарсь кий експерт). Рішення про набір зовнішніх кадрів приймають 
Президія Ради міністрів та Президент Асамблеї народу, або ж обоє (як було у 
випадку розроблення конституційних законів та законів про організацію юстиції).  

Як правило, підготовка законодавства - і загального, і спеціального - покладається 
швидше на спеціалізовані групи фахівців, ніж на окремих осіб. Міжміністерські 
комітети, уповноважені з питань підготовки важливих законів, що мають 
фінансові, економічні та соціокультурні наслідки, знаходяться серед важливих 
органів у процесі розроблення законів. Ці комітети відіграють роль радників при 
Раді міністрів, і вони координують та визначають орієнтацію урядової політики в 
основних галузях діяльності держави.  

Ці комітети аналізують законопроекти, піддають їх детальному вивченню та 
формулюють рекомендації для того, щоб допомогти Раді міністрів прийняти 
остаточне рішення. Той факт, що вони не беруть участі у процесі підготовки 
законів, пояснює відсутність в них укладачів законів. Єдина їхня відповідальність 
- оцінювати законопроекти, запропоновані міністерствами чи іншими 
центральними органами ( Парламентом, президією, Радою міністрів, міністрами, 
муніципалітетами, судами, банками та будь-яким іншим органом, призначеним 
через юридичні акти).  

Парламентською резолюцією, постановою Прем'єр-міністра або інструкцією 
керівника конкретної державної установи. Робочі групи можуть скликатися навіть 
тоді, коли це тягне за собою необхідність зовнішнього додаткового фінансування.  

Такі робочі групи складаються із спеціалістів конкретної галузі, їх вибирають 
особи, які утворюють групу, або ж керівник групи. Ні первинне, ні вторинне 
законодавство не висуває вимог до спеціалістів, які можуть входити до складу 
робочих груп.  



Міністерства, урядові установи, регіональні та муніципальні ради, підприємства, 
установи і організації повинні, на вимогу, подавати цим робочим групам будь-яку 
інформацію, необхідну їм у вивченні певного аспекту. Якщо фінансування 
робочих груп не забезпечується з державного бюджету, тоді вони отримують 
економічну і технічну підтримку від Бюро уряду або від міністерств чи урядових 
установ, керівники яких були поставлені на чолі цих груп. У випадках, коли 
фінансування робочих груп ведеться з позабюджет них джерел, або з певного 
фонду, всі економічні та організаційні витрати не повинні виходити за межі 
затверджених попередніх розрахунків.  

Термін підготовки конкретного юридичного акта встановлюєть ся особою (або 
установою), яка створює робочу групу, або за згодою сторін.  

Звернення до консультантів  

Консультанти й експерти часто залучаються до розробки юридичних актів; у 
зв'язку з цим постає проблема фінансування. Таким чином, до консультантів 
звертаються частіше, коли підготовка проекту юридичного акта фінансується 
зовнішніми джерелами. Немає жодних обмежень для проведення неформальних 
консультацій з внутрішніми чи закордонними спеціалістами.  

Роль укладача на післяпідготовчому етапі  

Коли підготовка проекту завершена, він надсилається до органу, наділеного 
правом законодавчої ініціативи і правом подання проекту Парламентові; цей 
орган може вільно призначати експерта. Спеціалісти, що брали участь у 
підготовці проекту, можуть бути запрошені захищати його у Парламентських 
комісіях. Усі зацікавлені особи й установи мають доступ до проектів.  
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Практично всі державні службовці, прийняті на роботу, мають вищу 
університетську освіту і є спеціалістами у конкретній галузі права.  

На сьогодні прийом на посаду службовців категорії "Б" чітко регламентований. У 
законі про державних службовців сказано, що вони набираються лише 
конкурсним шляхом або проходять кваліфікаційний екзамен. Кожний прийнятий 
на посаду спеціаліст повинен володіти спеціальними компетенціями, перелік яких 
вноситься до контракту під час прийому його на роботу. Раз на три роки 
спеціалісти проходять атестацію (оцінюються їхні професійні якості, віддача, 
виконані ними конкретні доручення).  

Згідно з загальними положеннями про державних службовців, ті спеціалісти, яким 
доручена розробка законопроектів та інших юридичних актів, повинні дбати про 
підвищення своєї кваліфікації. Як сказано в нормативному положенні про 
підвищення кваліфікації, затвердженому урядом 26 червня 1996 р., кожний 
державний службовець повинен підвищувати свою кваліфікацію відповідно до 
вимог щодо посади, яку він обіймає. Раз на два роки має проводитися підвищення 
кваліфікації (тривалістю від 15-ти днів мінімум і до 30-ти днів максимум), за 



рахунок адміністративних державних інстанцій або муніципалітетів. Якщо 
спеціалістам з підготовки законопроектів вдалося з власної ініціативи віднайти 
кошти і якщо ці кошти не походять з державного бюджету, тоді жодного 
обмеження для тривалості підвищення кваліфікації немає.  

Найчастіше підвищення кваліфікації укладачів законопроектів відбувається 
шляхом курсів, семінарів, присвячених окремим правовим аспектам або 
специфічним юридичним проблемам. У додатках можна ознайомитися з 
тематикою курсів і семінарів, які були організовані в Литві у першій половині 
1996 р. і в яких брали участь спеціалісти, причетні до розробки законодавчих та 
нормативних текстів. Крім того, укладачі законопроектів беруть участь у 
міжнародних конференціях за кордоном. Додамо, що часто практикуються спільні 
засідання спеціалістів різних установ з питань підвищення якості законотворчого 
процесу.  

Робочі групи  

Підготовка юридичних актів може виконуватися робочими групами, за винятком 
випадків, коли вона вимагає особливої компетенції спеціалістів тієї чи іншої 
посади. Робочі групи, на які покладається розробка проекту стосовно окремого 
юридичного акта чи цілого їх комплексу, призначаються президентським 
декретом,  

5. Процедури підготовки та затвердження  

5.1. Первинне законодавство  

Стаття 5 Основних конституційних положень покладає законодавчу владу в 
Албанії на Асамблею народу (Парламент).  

Відповідно до статті 23 закону про Основні конституційні положення, 
законодавчий процес може започатковуватися Президентом Республіки, Радою 
міністрів чи групою з 20 000 громадян, що мають право голосу. Як правило, 
законопроекти подаються до Парламенту урядом, який колективно здійснює своє 
право законодав чої ініціативи; міністри не можуть представляти власні 
пропозиції.  

Законопроекти подаються до Парламенту; президентові Парламенту належить 
повідомити про це членів цієї Асамблеї для того, щоб вони їх вивчили та 
висловилися щодо них. У такий спосіб депутатам доводиться до відома наявність 
законопроектів для опрацювання. Після представлення цих законопроектів на 
пленарному засіданні (під час якого називаються лише заголовки законопро 
ектів), Президент Асамблеї передає їх для поглибленого вивчення у 
Парламентські комісії. Після цього затверджується програма та порядок дня 
вивчення законопроектів у межах засідань Президії на основі рішень голів 
Парламентських комісій. Після цього, нарешті, проекти подаються на 
затвердження пленарного засідання Асамблеї, в роботі якої бере участь 
зацікавлений член уряду.  

Під час пленарного засідання законопроект розглядається відповідно до 



послідовності, встановленої порядком денним, що підготовлений Президентом 
після численних консультацій з головами Парламентських комісій. Перед 
поданням на затвердження пленарного засідання Парламенту законопроект має 
бути вивчений компетентною Парламентською комісією, яка вдається до 
прискіпли вого аналізу законопроекту відповідно до програми, підготовленої 
головою комісії; ця програма повинна збігатися з програмою діяльності 
Парламенту. Члени комісії організовують дебати, в яких беруть участь автори 
законопроекту та спеціалісти, здатні допомогти при розгляді різних проблем. 
Після закінчення дебатів комісія повинна підготувати звіт, який буде 
представлений на пленарному засіданні. Звіт може запропонувати, умотивовуючи 
відповідним чином, три рішення : затвердження закону без внесення поправок, 
затвердження закону із поправками до деяких статей або відхилення (випадок, 
коли законопроект повертається його автору). Звіт бере  
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до уваги думку меншості, коли точка зору комісії неодностайна. Комісія в 
питаннях законів вивчає всі законопроекти та висловлює свою точку зору щодо 
їхньої відповідності конституційним положенням. Пленарне засідання 
починається принциповим затвердженням законопроекту. На цій стадії всі 
депутати мають право брати участь у дебатах. Другим етапом є затвердження 
кожної статті. Пропозиції з поправками не можуть подаватися безпосередньо на 
пленарному засіданні; вони повинні бути попередньо подані у письмовій формі до 
компетентної комісії для вивчення та обговорення. Після постатейного 
затвердження закону приймається з попередньо погодженими усіма поправками.  

Стаття 23, параграф 2 Основних конституційних положень обумовлює, що закони 
та інші акти Асамблеї народу, за винятком конституційних актів, вважаються 
прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх депутатів за умови 
отримання щонайменше третини голосів депутатів.  

Потім Президент Республіки обнародує закони відповідно до статті 28, параграф 
4 ОКП; він може повернути закон до Парламенту для нового вивчення, але лише 
один раз і з законних мотивів протягом 15 днів після затвердження проекту та 
обгрунтовуючи своє рішення (стаття 28, параграф 5 ОКП). Закон набуває 
чинності через 15 днів після його опублікування в Офіційному віснику, за 
винятком, коли сам закон встановлює точну дату.  

В Албанії, як правило, не існує прямих консультацій авторів законопроектів з 
групами простих громадян. Цей діалог обмежуєть ся обмінами між авторами 
законопроектів та членами Парламенту як представниками громадськості.  

Групи громадян, зацікавлених певними законопроектами, можуть брати участь у 
дебатах щодо них через своїх представників у Парламенті, які беруть до уваги їхні 
точки зору та запити в ході Парламентських засідань. Часові обмеження роблять 
ці обміни короткотривалими.  

Парламентський контроль за повноваженнями уряду  

Законодавча діяльність та контроль роботи виконавчих органів є основною 
прерогативою Парламенту. У виконанні цих завдань Парламент базується на 
застосуванні закону про Основні конституційні положення. Стаття 16, пункт 10 
цього закону наділяє Парламент правом здійснювати контроль за діяльністю Ради 
міністрів. Стаття 20 обумовлює, що Парламентські комісії повинні контролювати 
діяльність міністерств та інших органів держави і виносити проблеми на розгляд 
Парламенту та Ради міністрів.  

Більшість міністерств мають підрозділи або юридичні відділи, уповноважені в 
підготовці проектів юридичних актів та підготовці висновків щодо юридичної 
відповідності проектів текстів, які їм подаються.  

Серед різних своїх обов'язків Міністерство юстиції має також обов'язок 
підготовки, з власної ініціативи або за розпорядженням Парламенту чи уряду, 
проектів кодексів, інших законів і резолюцій уряду, брати участь у розробці 
проектів юридичних актів разом з іншими державними організаціями або 
громадськими установами, отримавши на це мандат Парламенту або уряду, та 



виносити висновки щодо урядових законопроектів і резолюцій. Такі завдання 
виконуються головним чином у юридичному управлінні, яке налічує 16 
висококваліфікованих спеціалістів університетського рівня.  

Кваліфікація  

Спеціалісти Бюро уряду або певного міністерства, на яких покладено розробку 
урядових законопроектів та інших юридичних актів, не зараховуються жодним 
законодавчим або нормативним текстом до якоїсь спеціальної категорії, і від них 
не вимагається спеціальних компетенцій. Такі службовці повинні мати загальну 
підготовку; більшість з них мають володіти навичками роботи над проектами.  

Закон про державних службовців Литовської Республіки, який набрав чинності 1 
травня 1995 р., як і нормативні акти, що доповнюють цей закон, перелічують 
необхідні компетенції для того, щоб державний службовець міг прийматися на 
посаду ступеня "Б" (службовці, які призначаються Парламентом, Президентом 
Республіки, урядом, їх структурними підрозділами, міністерствами, урядовими 
установами та іншими державними адміністративними органами, а також іншими 
державними службовцями, переліченими у посадових списках).  

Вимоги щодо кваліфікації включають знання та загальні компетенції, необхідні 
для виконання своїх функцій (обізнаність із законами Литовської Республіки, з 
урядовими актами та іншими юридичними актами, що стосуються їхньої 
діяльності, комп'ютерну грамотність, досвід діловодства і т.ін.).  

Спеціальні компетенції, необхідні спеціалістам Парламенту, уряду, міністерств та 
інших державних організацій, яким доручено підготовку законопроектів або 
інших юридичних актів, викладені у вимогах до посад, затверджених керівником 
конкретної організації. Сьогодні новообраний уряд займається реорганізацією 
своїх структур, і поки що жодний перелік вимог до посад не затверджений.  
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міністром та компетентним міністром). У період між відновленням незалежності 
та 1 січня 1997 р. урядом були прийняті 6 911 резолюцій.  

р Резолюції, висновки та інші рішення Конституційного суду. На 1 січня 1997 р. 
Конституційний суд прийняв 63 резолюції, висновки та інші рішення.  

р Юридичні акти, прийняті Литовським банком, міністерствами, відомствами та 
урядовими установами, а також іншими державними адміністративними 
інстанціями.  

р Рішення Сенату суддів Верховного суду (прийняті Сенатом суддів Верховного 
суду). Суди, держава, інші установи і суб'єкти повинні враховувати інтерпретацію 
того чи іншого закону судовою владою (стаття 20 закону про суди) у процесі 
застосування ними конкретного закону.  

р Рішення судів. Хоч вони і стосуються щоразу конкретного випадку, але рішення 
судів, які у своєму загалі становлять сутність юриспруденції, впливають на 



формування правової системи.  

4. Спеціалісти з підготовки проектів  

Укладачами законопроектів можуть бути спеціалісти, які працюють в установах 
(або для установ), наділених правом законодав чої ініціативи, і які розробляють 
проекти юридичних актів у межах своїх звичайних обов'язків; створені для 
розробки специфічних законопроектів робочі групи; особи або групи осіб, 
призначені або обрані шляхом конкуренційної процедури установою, на яку 
покладено підготовку окремих юридичних актів; особи чи групи осіб, які мають 
право законодавчої ініціативи.  

Що стосується Парламенту, то законопроекти й інші юридичні акти готуються тут 
політичною групою, комісією або неформальною групою чи навіть окремим 
членом Парламенту.  

Проекти урядових юридичних актів розробляються радниками уряду, 
компетентними у конкретній галузі, та структурними підрозділами Бюро уряду 
(службовці якого можуть бути юристами, але це не обов'язкова вимога).  

Внутрішній регламент Парламенту передбачає здійснення контролю за 
використанням інформації. Основними інструментами, якими володіє Парламент, 
є питання та Парламентські запити.  

Питання  

Відповідно до статті 82 ОКП будь-який депутат може поставити питання Раді 
міністрів чи міністру.  

Парламентські запити  

Згідно із статтею 82 ОКП кожний депутат, група депутатів чи Парламентська 
група можуть подати запит до уряду. Ці запити подаються письмово з тим, щоб 
отримати інформацію про діяльність уряду та інших органів.  

Контроль шляхом проведення опитування  

Парламент обирає із свого складу членів Парламентських комісій, які 
уповноважуються здійснити вивчення і контроль діяльності міністерств та інших 
органів держави, відповідно до їхньої сфери компетенцій, та подати результати до 
Парламенту і до Ради міністрів (стаття 20 ОКП). Парламент може також створити 
тимчасові комісії з вивчення різних питань. Пропозиції щодо створення таких 
комісій можуть бути сформульовані Президентом Асамблеї, або щонайменше 10 
% депутатів. Усі Парламентські групи беруть участь у роботі комісій, в яких вони 
представлені пропорційним способом. Рішення про створення комісій визначає 
їхній мандат, тривалість їхньої діяльності та дату, на яку вони повинні подати свій 
звіт. Для отримання необхідної інформації про роботу уряду комісія може 
співпрацювати з різними спеціалістами; вона має також право вимагати будь-який 
документ, за винятком тих, які є державною таємницею. Голосування по 
остаточному звіту, що містить відповідні рекомендації, відбувається на 
пленарному засіданні.  



Політичний контроль за органами державної влади  

Уряд політично відповідальний перед Парламентом. Стаття 16, параграф 9 ОКП 
покладає на Парламент повноваження у здійсненні контролю за діяльністю Ради 
міністрів. Розпочинаючи свою діяльність, уряд повинен отримати довіру 
Парламенту, який своїм голосуванням виявляє свою політичну підтримку. 
Впродовж чотирьох років свого мандату Парламент може змістити уряд 
голосуванням вотуму недовіри, представленої Парламентською групою чи 10 % 
депутатів. Заслухавши представника уряду, одного депутата "опонента" та одного 
депутата "захисника", Парламент призначає дату  
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дебатів. Як тільки вотум недовіри внесений до Парламенту, дебати повинні 
відбутися протягом трьох місяців. Абсолютна більшість голосів є необхідною для 
затвердження вотуму недовіри. В Албанії метою вторинного законодавства є, 
головним чином, привнесення, в межах юридичної системи, додаткових чи 
роз'яснювальних елементів до питань, які розглядаються первинним 
законодавством.  

5.2. Вторинне законодавство (акти Ради міністрів)  

Рада міністрів уповноважена у питаннях прийняття рішень, постанов та 
інструкцій відповідно до Конституції, законів та їхніх норм, що підлягають 
застосуванню.  

Регламент Ради міністрів констатує, що проект тексту повинен містити такі 
елементи:  

• вступ, важливість та обгрунтування проекту відповідно до порушених питань та 
визначених цілей;  

• зазначення можливого існування зв'язку з програмою Ради міністрів;  

• короткий виклад змісту проекту;  

• уніфікацію з чинним законодавством;  

• детальний економічний і фінансовий аналіз, який супроводжується зазначенням 
бюджетних наслідків на рік, що триває, та на наступні роки, а також зазначенням 
додаткових бюджетних затрат, що випливають з проекту;  

• пояснення про те, що зауваження та думки зацікавлених міністерств не були 
взяті до уваги.  

Як правило, перша версія проекту розробляється в компетент ному міністерстві 
експертами управління, яке подає пропозицію, але ця формула змінюється 
залежно від типу вторинного законодавства. Законопроект після вивчення та 
погодження начальником управління, на основі аргументованого та професійного 
пояснення, підготовленого спеціалістами галузі та юридичними експертами, які 



перевірили його відповідність основним положенням албанського законодав ства, 
надсилається до Ради міністрів. Кабінет міністра, що складається із спеціалістів 
різних секторів, погоджує чи відхиляє пропозицію управління на одному із своїх 
звичайних засідань. Коли проект не схвалений, Кабінет, зібраний під 
головуванням міністра, одноголосно розробляє пояснення, підсилене детальною 
аргументацією, та додає його  
уряду не можуть суперечити Конституції та законам (стаття 102 Конституції).  

Юридичні акти, чинні сьогодні в Литві, належать до однієї з наведених нижче 
категорій:  

Конституція. В неї можуть вноситися зміни шляхом референдуму (процедура 
референдуму необхідна для внесення змін у главу 1 "Литовська держава" та у 
главу 14 "Зміни до Конституції", а також Парламентом, у рамках визначених 
Конституцією спеціальних процедур. До чинної на даний час Конституції зміни 
вносилися лише раз (закон № 1-1392 від 20 червня 1996 р.).  

Конституційні закони. Вони приймаються абсолютною більшістю членів 
Парламенту, а зміни до них вносяться, коли за ці зміни проголосує три п'ятих 
частини депутатів; такі закони можуть також прийматися шляхом референдуму. 
Перелік конституційних законів встановлюється Парламентом при більшості три 
п'ятих. З часу відновлення незалежності було прийнято два конституційні закони: 
"Про Литовську державу" (№ 1-105 від 11 лютого 1991 р.) та "конституційний 
закон до другої частини Конституції Литовської Республіки, яким 
встановлюються умови та обмеження щодо придбання суб'єктами земельних 
ділянок" (№ 1-1392 від 20 червня 1996 р.).  

Закони (які приймаються Парламентом більшістю його членів та промульговані 
Президентом Республіки або прийняті шляхом референдуму). Між 11 березня 
1990 р. та 1 січня 1997 р. було прийнято 1 352 закони.  

Міжнародні угоди. Виконанню підлягають лише угоди, ратифіковані 
Парламентом. Відповідно до закону про міжнародні угоди, останні укладаються 
тільки за умови їх схвалення урядом або Міністерством закордонних справ, у 
яких враховано інструкції уряду і які ратифікує Парламент. Цей закон перелічує 
угоди, які належить ратифікувати, та міжнародні угоди, що знаходяться саме у 
процесі ратифікації.  

Інші юридичні акти такі:  

р Декрети Президента Республіки. Між 25 лютого 1993 (день вступу його у свої 
повноваження) та 1 січня 1997 р. Президент Республіки прийняв 1 145 декретів.  

р Урядові резолюції (які мають бути прийняті на засіданні уряду більшістю його 
членів, підписані Прем'єр-  

102 
199  

4. Закон Литовської Республіки про міжнародні угоди (№ 1 - 1344 від 21 травня 



1991 р.). У цьому законі містяться основні вимоги щодо встановлення 
міжнародних угод.  

5. Закон Литовської Республіки про публікацію і вступ у чинність законів та 
інших юридичних актів Литовської Республіки (№ 1 - 119 від 6 квітня 1993 р.). 
Цей закон обумовлює публікацію і вступ у чинність законів та інших юридичних 
актів.  

6. Закон про реєстрацію законів та інших юридичних актів Литовської Республіки 
(№ 1-873 від 2 травня 1995 р.). Цим законом регламентується порядок обліку 
законів та інших юридичних актів, способи внесення даних та порядок 
використання реєстру.  

7. Робочі процедури уряду Литовської Республіки (рішення уряду № 728 від 11 
серпня 1994 року). Цей нормативний акт визначає вимоги до законопроектів, що 
подаються на розгляд уряду, встановлює інституції, наділені повноваженнями 
законодавчої ініціативи, фіксує вимоги щодо юридичних актів, які приймає уряд, 
перелічує уповноважені для подання пропозицій та проектів інституції, уточнює 
стадії підготовки проекту аж до його винесення на розгляд Парламенту, а також 
регулює відносини між урядом і Парламентом у справі підготовки 
законопроектів.  

3. Нормативні документи  

Юридичні акти (нормативні документи) - єдині письмові джерела права в 
Литовській Республіці. Конституція не систематизує юридичних актів, і чіткої 
ієрархії в системі юридичних актів не існує. Конституція розмежовує 
повноваження різних органів державної влади (Парламент, Президент Республіки, 
уряд та Верховний суд). Вона визначає юридичні акти, які можуть прийматися 
конкретни ми владними органами в межах їх повноважень. Конституція окреслює 
фундаментальні принципи: закони та інші юридичні акти не мають ніякої сили, 
якщо вони не відповідають Конституції (стаття 7 Конституції); закони та інші 
юридичні акти Парламенту не можуть суперечити Конституції; юридичні акти 
Президента Республіки та  
до проекту. Проект може також направлятися компетентним інстанціям для 
внесення змін, якщо пояснення пропонує такий захід.  

Коли проект схвалено, міністр підписує його, і міністерство передає його до Ради 
міністрів та інших зацікавлених міністерств у загальному вигляді або частково, 
відповідно до питання, що розглядається. Міністерство передає, зокрема, один 
примірник проекту в Міністерство фінансів, яке відповідає за бюджет, а інший - у 
Міністерство юстиції для перевірки відповідності проекту албанському 
законодавству (стаття 12 регламенту Ради міністрів).  

Кожне міністерство, яке бере участь у цьому процесі, готує свої зауваження та 
надсилає їх міністерству, яке розпочинало роботу над законопроектом. Це 
міністерство, в свою чергу, детально вивчає ці зауваження, включає в проект усі 
зміни, визнані доцільними, і передає загальний зміст, разом з різними 
поясненнями, у Раду міністрів для схвалення. Лише члени Ради міністрів 



формулюють пропозиції проектів для Ради міністрів (стаття 10.2 внутрішньо го 
регламенту Ради міністрів албанської Республіки).  

Що стосується міністерських законодавчих пропозицій, то міністерства готують 
проекти власної ініціативи і подають повний текст закону Раді міністрів. Два 
примірники посилаються кур'єрською поштою Генеральному секретарю Ради 
міністрів. Генеральний секретар надсилає копії радникам Прем'єр-міністра 
(компетентним у галузі, про яку йдеться) та Юридичному радникові (Юридичний 
відділ).  

Ці радники, постійно співпрацюючи, вивчають проект з технічної та юридичної 
точок зору, формулюють пропозиції та готують пояснення. Пояснення, яке 
супроводжує проект, повинно містити вступ, уточнювати важливість проекту і 
його мотиви, зазначати зв'язки з програмою Ради міністрів, коротко викласти 
зміст проекту, вивчити відповідність його чинному законодавству, економічний 
та фінансовий аналіз та представити причини, через які зауваження та думки 
зацікавлених міністерств не були взяті до уваги (стаття 11.2 внутрішнього 
регламенту Ради міністрів).  

Коли пояснення готове, справа передається Прем'єр-міністру, який вирішує, чи 
проект вивчатиметься на першому засіданні Ради міністрів чи на наступному.  

Для схвалення нового тексту, порядок денний Ради міністрів містить три етапи:  

1. Вивчення законопроектів та декретів, поданих на затвердження Ради і 
попередньо схвалених компетентним чи зацікавленим міністром та Прем'єр-
міністром.  
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2. Проекти, визначені Прем'єр-міністром як нагальні. Ця фаза включає всі 
законопроекти, з яких неможливо було досягти консенсусу між зацікавленими 
міністерствами в рамках міжміністерських компетентних комітетів. Прем'єр - 
міністр пропонує, щоб ці питання становили предмет дебатів та рішення Ради 
міністрів.  

3. Звіти, інформації та інші проблеми загального порядку, представлені членами 
Ради міністрів та вже схвалені Прем'єр - міністром (регламент Ради міністрів).  

Рішення Ради міністрів приймаються більшістю її членів. Проекти, вивчені на 
засіданнях, можуть бути схвалені, змінені, перенесені для подальшого вивчення 
чи повернуті компетентним міністерствам для глибшого вивчення.  

Генеральний секретар відповідає за процедуру підпису законопроектів, вивчених 
та схвалених Радою міністрів. Справи передаються після цього в Парламент та в 
адміністрацію Президента.  

Лише члени Ради міністрів мають повноваження пропонува ти законопроекти 
Парламенту (стаття 10.2 внутрішнього регламенту Ради міністрів).  

Законопроекти, вивчені в ході засідань Ради міністрів, можуть бути схвалені, 
змінені, відкладені з метою наступного вивчення, або повернуті на узгодження 
між зацікавленими міністерствами. Проекти можуть бути відкликані авторами, 
або ж надіслані компетентним міністерствам для нового вивчення (стаття 4 
внутрішнього регламенту Ради міністрів).  

Рішення Ради міністрів приймаються більшістю її членів (стаття 4 внутрішнього 
регламенту Ради міністрів). Генеральний секретар готує остаточні звіти засідань 
Ради міністрів та повідомляє їх міністерствам. Голова Ради міністрів готує 
пам'ятну записку та передає її засобам масової інформації. Комюніке містить 
записку про кожний вивчений законопроект із зазначенням того, що проект був 
схвалений без змін, або зі змінами з метою нового вивчення міністерством, яке 
запропонувало цей проект, чи із зазначенням того, що проект був відхилений.  

Члени Ради міністрів повинні передати в Кабінет Прем'єр - міністра пропозиції 
аналітичної тримісячної та річної програм, що стосуються законопроектів, які 
будуть представлені. Тримісячна та річна програма Ради міністрів розробляються 
на основі цих пропозицій та схвалюється на засіданні Ради. Голова Ради міністрів 
покладає на одного члена Ради повноваження по координації законодав чих 
програм Асамблеї народу та Ради міністрів. Наприкінці кожного  
Тимчасовий Основний закон, який діяв від 11 березня 1990 р. по 25 жовтня 1992 
р. - до дня прийняття шляхом референдуму нової Конституції, і який виконував 
функцію Конституції протягом цього періоду, надавав право законодавчої 
ініціативи депутатам Верховної ради (законодавчий орган і представник 
національних інтересів до 25 листопада 1992 р.), Президії Верховної ради, 
постійним комісіям Верховної ради, Верховному судові, Прокурору Литовської 
Республіки, а також політичним партіям та керівним органам державних 
організацій. Подібний перелік бачимо і в останній радянській Конституції, 
прийнятій у 1978 р., (але нею, крім того, були передбачені ще й інші комісії 



Верховної ради).  

Протягом перехідного періоду (1990 - 1997 рр.) було видано низку законів, 
спрямованих на організацію підготовки, прийняття, публікації і вступу в дію 
законів та інших юридичних актів.  

2. Нормативна основа  

Існують закони і юридичні акти, які управляють підготовкою законодавчих і 
нормативних положень:  

1. Конституція Литовської Республіки, прийнята референдумом 25 жовтня 1992 р. 
У ній перелічені посади та органи, наділені законодавчою владою, встановлені 
повноваження органів стосовно прийняття різних юридичних актів, виведені 
способи прийняття та вступу в чинність законів, а також обумовлені інші важливі 
моменти законодавства.  

2. Закон Литовської Республіки про процедуру підготовки законопроектів та 
інших юридичних актів (№ 1 - 872 від 2 травня 1995 р.). На своїх шести сторінках 
викладає основні вимоги до підготовки законопроектів та інших юридичних актів, 
до різних фаз процесу підготовки, до форми, структури та змісту, а також мовні 
вимоги.  

3. Статут Парламенту Литовської Республіки (№ 1- 399 від 17 лютого 1994 р.). У 
ньому є глави, якими встановлюється послідовність стадій, починаючи з дня 
внесення законопроекту, і до його остаточного прийняття Парламентом. У статуті 
перелічені також основні вимоги до проектів, які мають бути подані до 
Парламенту.  
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ПІДГОТОВКА ЗАКОНІВ  

І НОРМАТИВНИЙ ПРОЦЕС -  

ЛИТВА  

1. Вступ  

Перед радянською окупацією Литва мала восьмивікові законодавчі традиції. За 
час п'ятдесятирічної радянської окупації Литву було інтегровано в уніфіковану 
юридичну систему СРСР, і її власні юридичні традиції були відкинуті, можна 
сказати, знищені. Після повернення незалежності 11 березня 1990 року постала 
необхідність поступового відновлення національної юридичної системи з 
урахуванням нових вимог, пов'язаних із становленням демократії, змінами 
ситуації та перспективами. Ця еволюція супроводжується поступовим 
удосконаленням юридичних актів; було докладено чимало зусиль для підготовки 
нових високоякісних юридичних актів, і великою мірою саме з метою усунення 
перешкод у налагодженні співробітництва між демократичними державами. Так 
чи інакше, Литві не вдалося уникнути хаосу, суперечностей у нормативній сфері, 



інших негативних наслідків, яких зазнали в перехідний період інші держави в ході 
відновлення їхньої незалежності.  

На сьогодні законопроекти готуються безпосередньо особами, що мають 
повноваження законодавчої ініціативи, або за посередництвом робочих груп чи 
підлеглих державі інституцій, яким вони це доручають. Всі фізичні і юридичні 
особи мають право подавати пропозиції текстів особам, що наділені 
повноваженнями законодавчої ініціативи.  

У статті 68 Конституції Литовської Республіки сказано, що право подавати 
законопроекти в Парламент (Seimas, законодавчий орган, представник 
національних інтересів) мають його члени, Президент Республіки та уряд. Крім 
того, законопроекти можуть подаватися також 50 000 громадян, що мають право 
голосу.  

семестру та року члени Ради повинні представляти Президенту Ради наслідки 
впровадження схвалених актів у сферах їхніх компетенцій.  

Генеральний секретар управляє процесом підписування та розповсюдження актів 
Ради міністрів після їхнього парафування міністром, який подавав пропозицію 
або Державним секретарем того ж самого міністерства і самим Генеральним 
секретарем та після їхнього підписання Головою Ради міністрів (стаття 6, 
параграф 1 внутрішнього регламенту Ради, зміненого рішенням № 136 Ради від 20 
березня 1997 року).  

Генеральний секретар керує також процесом збору матеріалів та підписання 
законопроектів та декретів, вивчених та схвалених Радою міністрів, і передає їх 
відповідно у Парламент чи Президенту Республіки (стаття 6, параграф 2 
внутрішнього регламенту Ради).  

Регламент уряду не уточнює, які питання випливають з первинного 
законодавства, а які із вторинного законодавства.  

У випадках, які згідно з Конституцією вважаються важливими, саме Парламенту 
чи Президенту належить право вибору юридичного впливу, який знайде втілення 
або через закон (Парламентсь ке рішення чи президентський декрет), або ж через 
інший нормативний акт (урядове рішення).  

Коли мова йде про оцінку того, чи дане питання має стати предметом закону або 
підзаконного акта, експерти базуються на особливому чи загальному характері 
питання та на знанні того, випливає воно з іншого, попередньо вирішеного 
законом, питання. Якщо саме про такий випадок йдеться то, як правило, буде 
застосований підзаконний акт.  

Бажаною є регламентація за допомогою законів питань, що мають першочергове 
значення в політичному, економічному та соціальному плані, таких як основні 
конституційні положення, кримінальний і цивільний кодекси, цивільний 
процесуальний кодекс та кримінально-процесуальний кодекс, митний кодекс, 
юридичні положення стосовно державної служби та інші юридичні положення, 
що становлять засади албанської держави. Вторинне законодавство в загальному 



грунтується на первинному законодавстві.  

Тексти вторинного законодавства готуються, як правило, після схвалення 
первинного законодавства. Для питань, що мають найбільше значення, бажаним 
було б підготувати одночасно два типи положень, проте на практиці це 
відбувається дуже рідко.  

Ініціатива процесу підготовки текстів вторинного законодав ства часто 
приймається вищими ешелонами уряду (міністерствами,  
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Радою міністрів), і часто той самий орган висуває ініціативу підготовки 
первинного законодавства.  

Нормативні акти публікуються в Офіційному віснику, тоді як інші акти 
публікуються в інших періодичних виданнях, підготовлених Радою міністрів. 
Рада міністрів може скасувати незаконні акти міністерств та інших центральних 
органів державної адміністрації (стаття 37 Основних конституційних положень). 
Парламент не має повноважень на модифікацію нормативних текстів, прийнятих 
урядом.  

6. Опублікування та розповсюдження актів  

Вторинне законодавство  

Генеральний секретар визначає акти нормативного характеру, які повинні бути 
опубліковані в Офіційному віснику, а також інші акти, які будуть включені в інші 
періодичні видання, що готуються Радою міністрів. Офіційне розповсюдження 
актів відбуваєть ся під керівництвом Генерального секретаря протягом двох днів 
після їхнього підписання.  

7. Акти Президента Республіки та процедура затвердження  

Президент Республіки здійснює свої конституційні повноваження в законодавчій 
сфері за допомогою таких документів як декрети, рішення та послання. 
Президентські декрети є двох категорій: нормативні декрети та індивідуальні 
декрети (пункт 19 статті 28 Основних конституційних положень). Декрети 
повинні бути підписані Прем'єр-міністром та схвалені Парламентом на 
найближчій його сесії. Основні конституційні положення передбачають особливі 
положення для прийняття специфічних декретів; саме так декрети про 
призначення та відкликання високих посадових службовців мають бути схвалені 
Парламентом протягом десяти днів, тоді як декрети про загальну чи часткову 
мобілізацію, декрети про надзвичайні чи термінові ситуації і т.д. повинні бути 
подані на схвалення Парламентом протягом п'яти днів. Схвалення Парламентом 
не обов'язкове для індивідуальних декретів, які публікуються відповідно до 
компетенцій Президента Республіки.  

ти нормативних текстів уряду і міністерств, які виноситимуться на всенародний 
розгляд.  

Витрати, пов'язані з публікацією, здійснює Державна канцелярія, в 
підпорядкуванні якої знаходиться Редакційне бюро Офіційного вісника.  

Редакційне бюро Офіційного вісника може виправляти перед публікацією лише 
друкарські помилки; зміст міняти не можна. Стаття 76 Постанови уряду твердить, 
що коли в нормативному акті чи проекті нормативного акта є мовні або 
друкарські неточності, Державна канцелярія може їх виправляти до їх підписання, 
за умови, що автор дає на це згоду та що на зміст це не вплине.  

У Конституції (стаття 108) сказано, що "Закон набуває чинності на десятий день 
після його публікації в Офіційному віснику, якщо сам закон не передбачає інших 



термінів". Те ж саме правило зафіксоване в статті 8 (1) закону про Офіційний 
вісник.  

Юридичні акти уряду публікуються в Офіційному віснику в десятиденний період 
після їх підписання, а міністерські нормативні документи - через десять днів після 
подання їх до Державної канцелярії. Нормативні тексти уряду і міністрів 
набувають чинності наступного дня після їх опублікування, за умови, що самим 
документом не встановлено іншої дати.  

Стаття 7 (1) закону про Офіційний вісник твердить, що закони публікуються 
протягом семи робочих днів після їх промульгації Президентом; а стаття 7 (3) 
передбачає, що інші юридичні акти, які приймаються не Парламентом, 
публікуються протягом десяти днів з моменту подання їх до Державної 
канцелярії.  
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На сьогодні не існує центрального реєстру (повних архівів) усього естонського 
законодавства. Міністерство юстиції планує створити протягом двох-трьох років 
електронний реєстр актів, який включав би:  

1. закони.  

2. президентські декрети.  

3. нормативні тексти уряду, міністерств та місцевих органів влади, прийняті на 
основі правил про правоздатність.  

4. рішення Парламенту.  

5. рішення Президента Республіки.  

6. підписані Естонією міжнародні угоди.  

7. нормативні акти Естонського банку.  

8. рішення Верховного суду, які мають виконавчу силу.  

Усі оригінали, а також кодифіковані примірники актів зберігатимуться в 
центральному реєстрі. Дані (тексти юридичних актів) будуть надаватися різними 
інституціями (Канцелярією Парламенту, Державною канцелярією, Канцелярією 
адміністрації Президента, міністрами, Естонським банком та Верховним судом). 
Міністр юстиції відповідатиме за кодифікацію актів.  

Реєстр буде власністю держави (представником якої буде Міністерство юстиції).  

Реєстр обслуговуватиметься товариством, з яким Міністерство юстиції спеціально 
укладе контракт. За контрактом товариство з обслуговування реєстру не буде 
наділене правом користування базою даних.  

Реєстром, підписавши з цією метою контракти з державою (в особі Міністерства 
юстиції), зможуть користуватися фізичні та юридичні особи для створення, на 



основі електронного реєстру юридичних актів, різноманітних документів для 
широкого користуван ня. В цьому контракті буде також вказано, що Офіційний 
вісник виходитиме в друкованому вигляді, а також міститиметься в базі 
електронних даних. Усі опубліковані дані будуть вірогідними і матимуть 
державну гарантію.  

Публікація законодавчих та нормативних текстів  

Як було сказано, протягом процесу підготовки законопрое кти не публікуються. В 
майбутньому мають публікуватися лише проек 
В законодавчій практиці Албанії акти Президента, представлені у формі декрету, 
як правило не подаються на схвалення Парламентом. Президент Республіки може 
також прийняти рішення, які, в юридичному плані, менш вагомі, ніж декрети. Ця 
президентська компетенція не завжди використовується, щоб не стати 
юридичною традицією. Президент може здійснювати своє право вето по 
відношенню до законів, схвалених Парламентом, за допомогою "обгрунтованих 
послань".  

8. Процедура схвалення декретів  

Основні конституційні положення визначають етапи цієї процедури. Рада 
міністрів проявляє ініціативу. Іменем закону Президент Республіки приймає 
декрети на основі проектів, які йому подаються Радою міністрів відповідно до 
основних норм своєї діяльності. Президент може також діяти за своєю власною 
ініціативою. Існує особлива процедура, яка стосується декретів про 
обнародування законів (пункт 4 статті 28 ОКП). Парламент передає схвалені 
закони Президенту, який має у своєму розпорядженні 15 днів, з моменту 
схвалення закону, для застосування свого права вето. Після закінчення цього 
терміну він зобов'язаний обнародувати закони.  

9. Вартість  

Не існує впорядкованої практики, яка б дозволила оцінити вартість нових 
законодавчих документів. Ця оцінка вартості базується на традиції та практиці, 
але не на впорядкованих процедурах.  

Фінансове значення нових законодавчих документів оцінюється зацікавленим 
міністерством після підготовки проекту, зокрема Міністерством фінансів, або у 
співробітництві з іншими центральними фінансовими органами. Немає 
стандартної процедури для здійснення таких підрахунків. Для оцінки фінансового 
значення нових законодавчих документів для приватного сектора, який 
зацікавлений законопроек том, Міністерство праці та інші зацікавлені 
міністерства застосовують особливі процедури. Спеціалісти двох міністерств 
працюють над питанням соціальної вартості нових законодавчих положень, не 
дотримуючись формальних процедур. Інформація про вартість, пов'язану із 
законопроектом, не є конфіденційною і може бути передана без жодного 
обмеження до Парламенту та громадськості.  
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10. Дотримання Конституції  

Основні положення повинні відповідати вимогам Конституції і ця відповідність 
перевіряється на етапі підготовки законопроектів, з посиланням на Основні 
конституційні положення Албанії. Остаточна перевірка проходить під час 
процесу схвалення проекту. Всі конституційні вимоги мають однакову вагу, і 
персонал, на який покладено підготовку законопроектів, бере їх до уваги без 
жодного розмежування.  

Дотримання Конституції забезпечується Конституційним судом, який вирішує, чи 
закони або акти, що мають чинність закону, відповідають Конституції та чи акти 
й нормативні положення відповідають Конституції та закону. Конституційний суд 
- єдиний орган, що перед ратифікацією вирішує питання про відповідність 
Конституції міжнародних угод, підписаних від імені Албанської Республіки , та 
про дотримання законами норм, прийнятих в загальному міжнародним правом, і 
про дотримання угод, до яких Албанія приєдналася.  

10.1. Дотримання законодавства та судової практики Європейського союзу  

Існує кілька спеціальних положень, що дозволяють перевірити, чи законодавство 
відповідає праву Європейського союзу ( ЄС ). Призначена урядом група 
спеціалістів контролює всі юридичні акти та формулює необхідні основні 
пропозиції. Ця група складається головним чином з юристів різних центральних 
установ, таких як Парламент, уряд, університет, міністерства та ін.  

Було досягнуто певного прогресу на шляху уніфікації між албанською 
юридичною системою та міжнародними юридичними нормами. Поліпшення 
юридичної системи для того, щоб вона відповідала нормам Європейського 
співтовариства проводиться в тісній співпраці з міжнародними установами, які 
працюють в Албанії. Це зближення має на меті допомогти уряду підготувати нові 
закони в економічній сфері та уніфікувати існуючі положення з нормами ЄС. 
Були запроваджені наступні послуги:  

Ш координування: буде запропонована організаційна підтримка для гарантування 
зближення, повної уніфікації та юридичного взаємозв'язку як між діючим 
внутрішнім правом Албанії та новими положеннями, так і в надна  

9. Опублікування законодавчих та нормативних текстів  

Законодавчі джерела  

Питання публікації законодавчих та нормативних текстів обумовлені в законі про 
Riigi Teataja (Закон про Офіційний вісник) (Збірник законів І 1993, 20, 352; 1995, 
19, 288; 1996, 49, 953).  

Усі тексти первинного і вторинного законодавства публікуються в Офіційному 
віснику. Стаття 77 (1)3 закону про уряд твердить, що Державна канцелярія 
відповідальна за публікацію Офіційного вісника. З цією метою було створене 
редакційне бюро Офіційного вісника і введене в підпорядкування Державної 
канцелярії.  



Законодавчі тексти зазвичай повторно не публікуються; якщо текст зазнав 
численних змін, у модифікаційному законопроекті буде обумовлена його повна 
повторна публікація.  

Друковані збірники законодавчих текстів (Eesti seadus, Естонське законодавство) 
публікуються лише в приватному секторі; вони виходять чотири-п'ять разів на рік 
і є доступними для всіх. База Estlex містить кодифіковану версію законодавчих і 
нормативних текстів; нею керує Державний естонський інформаційний центр, 
товариство, яке знаходиться в системі приватного права і нині належить державі, 
однак зв'язок між цією базою даних і державою налагоджений ще недостатньо. 
Estlex отримує дані від Редакційного бюро Офіційного вісника, згідно із 
спеціальним контрактом, а також від певних міністерств та ін. Оскільки ця база 
являє собою повне зібрання естонського законодавства, Державний естонський 
інформаційний центр сам готує кодифіковані версії текстів, без жодного 
контролю з боку державних органів. Часом трапляються помилки і неточності. 
Але оскільки Estlex бере для себе тексти в Редакційному бюро Офіційного вісника 
після їх опублікування, негайної актуалізації даних не проводиться, вона 
здійснюється лише два рази на місяць. За умови оплати за користування, Estlex 
доступний усім.  

Таким чином, на сьогодні приватними підприємствами публікуються лише 
кодифіковані збірники законодавчих і нормативних текстів. Єдиним правомірним 
джерелом офіційних текстів юридичних актів (для суду, наприклад) залишається 
Офіційний вісник. У статті (2) 1 закону про Офіційний вісник сказано, що Riigi 
Teataja є офіційним друкованим органом Естонської республіки.  
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7. Методи оцінки апріорі  

Жоден інструмент оцінки апріорі в Естонії не використовується.  

8. Використання інформаційних технологій.  

Комп'ютери сьогодні є знаряддям, без якого ніяк не обійтися, і більшість 
учасників процесу підготовки законопроектів використовують їх. Уніфікованих 
правил підготовки проектів немає, отже спосіб використання комп'ютерів у цьому 
процесі різними міністерствами неоднаковий. Не було спеціально розроблено 
жодної програми для підготовки законопроектів; немає також і уніфікованої 
інструкції.  

Персональні комп'ютери служать головним чином для набору текстів, тобто для 
їх редагування. Інформаційні технології розвиваються дуже швидко. Більшість 
міністерств користуються різними версіями програми Word for Windows Microsoft 
і є підключеними до Інтернету. Однак владні структури ще не використовують 
можливості зв'язку через Інтернет. Згідно із зразком контракту щодо замовлень 
законопроектів, затвердженого канцлером Міністерства юстиції, проект закону, 
замовлений тим чи іншим міністерством, має бути представлений на папері та на 
дискеті. У статті 31 постанови уряду сказано, що проекти законів, нормативних 



актів та міжнародних угод, а також об'ємні проекти урядових постанов повинні 
подаватися Державній канцелярії на дискеті або через Інтернет. Так легше 
вносити зміни в проекти протягом їх розгляду в уряді чи у Парламенті. Оскільки 
укладачі проектів законів є фахівцями, що прийшли з найрізноманітніших галузей 
і належать до різних урядових служб, гарантувати кожному доступ до 
електронної бази даних по естонських юридичних текстах Estlex (див. також 
нижче, пункт 9) неможливо. Користування цією базою даних є платним; урядові 
служби мають до неї доступ. Проте на сьогодні використання цієї бази даних для 
підготовки законопроектів є ще дуже складним, оскільки пошук інформації 
ведеться на основі назви юридичного акта, або її частини. Поки що немає 
можливості для пошуку по цілісному тексту, ні надтекстових зв'язків. Крім того, 
до цієї бази даних не включено юриспруденцію.  

ціональному плані з європейським правом та іншими міжнародними 
положеннями. Це координування передбачатиме участь іноземних донаторів у 
сфері правової реформи.  

Ш Коментарі та загальна інформація: протягом усієї дії контракту англійською та 
албанською мовами будуть готуватися короткі інформаційні документи про 
законопроек ти, відібрані для завершення.  

Ш Консультації щодо підготовки проектів: експерти готуватимуть додаткові 
документи та пропонуватимуть швидкі консультації про законопроекти 
короткострокової та середньострокової підготовки. Ці консультації доступні за 
простою заявкою більшості албанських службовців, які беруть участь у 
законодавчому процесі.  

Ш Забезпечення іноземними юридичними документами: необхідні юридичні 
публікації будуть отримані та розповсюджені.  

Ш Підготовка кадрів : основний персонал буде підготовле ний в Албанії та 
Європі. В кінці 1995 року Програма Phare надала консорціуму юридичних 
кабінетів (Claes & Partners et Studio Legale Tonucci) контракт для уніфікації 
юридичних систем. Програму допомоги консорціуму Claes & Tonucci очолює 
керівний юридичний Комітет. Цей Комітет був створений урядом Албанії на 
пропозицію консорціуму з тим, щоб запобігти злиттю та конкуренції між 
міністерствами.  

Процес підготовки юридичних текстів великою мірою регулюється білою Книгою 
Європейського союзу "Підготовка асоційованих держав Центральної та Східної 
Європи до інтеграції у внутрішній ринок Союзу". Цей документ на 400 сторінок 
являє собою каталог інструкцій, нормативних актів та орієнтацій Європейського 
союзу, яких країна повинна дотримуватися для того, щоб вступити до Союзу.  

Можна також назвати серед інших важливих програм, що діють в Албанії, такі:  

Ь Проект GTZ щодо законодавства в економічній сфері Албанії.  

Ь Проект CEELI, запропонований American Bar Association, і який фінансується 
USAID.  
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Ь Проекти, запропоновані ANCA та WBA по організації семінару з Радою Європи 
та ANCA щодо вивчення і схвалення керівного Статуту і етичного Кодексу та 
щодо допомоги двом новим професійним асоціаціям, членам світової Асоціації 
адвокатів та Асоціації молодих юристів.  

10.2. Дотримання міжнародних зобов'язань  

Не існує спеціальних положень, які б дозволили перевірити відповідність текстів 
законів Європейській Конвенції прав людини та іншим міжнародним конвенціям. 
Юристи враховують цю наявну Конвенцію для щоденної професійної діяльності. 
Жодний урядовий орган не є уповноваженим виконувати цю місію.  

10.3. Дотримання юридичних формальностей  

У плані стандартної практики підготовки проектів не існує жодної специфіки 
щодо підготовки законів. Персонал, на який покладені повноваження з підготовки 
текстів, у своїй роботі спирається, головним чином, на традицію та практику. Не 
існує ні підручника, ні письмового законодавства. Як вже зазначалося на початку 
цього документа, проект повинен містити всі елементи, перераховані регламентом 
Ради міністрів.  

11. Використання інформатики  

При підготовці проектів законодавчих та нормативних актів у Албанії 
звертаються до інформаційних технологій. Головними програмами, що 
використовуються службами Парламенту, уряду, міністерств та інших державних 
установ, є Windows 95 та Windows 3.11 від Microsoft Office. Кожний укладач 
текстів має можливість працювати на комп'ютері. Уряд та Парламент володіють 
інформаційними мережами та можуть також користуватися Internet. Спеціальна 
програма під назвою "Юрист", яка містить всі заголовки законів, рішень та 
декретів, була започаткована протягом 1991 - 1996 років. Тексти законів можна 
також знайти в архівах державних установ та в архівах уряду і Парламенту.  

конів не вимагають розроблення нормативних документів і прийняття таких 
законів не викликає жодної відчутної зміни; вони складають ся з порожніх норм, 
отже в їх застосуванні немає жодної потреби. Уряд, як правило, сам відсилає такі 
проекти законів відповідному міністерству. Дуже часто подання таких 
законопроектів урядові, чи Парламенту, свідчить про незадовільній стан у 
конкретній галузі.  

6.11. Практичний характер  

Даний тип аналізу здійснюється час від часу, причому - на різних стадіях. Під час 
розроблення концепції іноді виявляється, що завдання законопроекту змінюється, 
що цілий текст проекту глибоко змінюється під час процесу розробки. Коли вже 
проект готовий, численні хибні рішення випливають під час процедури 
узгодження.  

6.12. Оцінка запровадження  

Міністерство, яке розробляло проект, здійснює аналіз його застосування і 



реалізації. На жаль, оцінка реалізації закону не завжди здійснюється ефективно і 
раціонально. Як зазначалося вище, в країні розпочато адміністративну реформу, і 
одним з головних її завдань є оптимізація державного апарату. Та буває, що 
новими законами створюються нові інституції, дуже часто - з метою виконання 
завдань, передбачених законом, тоді як ці завдання могли б бути більш 
раціонально виконані вже існуючими структурами, без створення нових урядових 
механізмів.  

Це питання тісно пов'язане з питанням інших типів аналітичних оцінок, які тут 
проаналізовано. Загалом можна сказати, що практики оцінки проекту не існує.  

6.13. Контроль за проведенням консультацій  

Процедура консультації в Естонії розвинена слабо. Про цю процедуру йшлося 
вище.  
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6.9. Вартість  

Згідно із статтею 34 3 постанови уряду, здійснення аналізу економічної вартості 
проекту, а також наведення у пояснючому листі до проекту джерел його 
фінансування, є обов'язковими. Проте цих положень дотримувалися не завжди. 
Для прикладу наведемо закон про державну службу, який був прийнятий без 
урахування бюджетних можливостей; цей закон був змінений ще до того, як 
набув чинності. Міністерство фінансів, протягом процедури узгодження, 
перевіряє підрахунки економічної вартості і джерела фінансування (тому що всі 
законопроекти, реалізація яких передбачає пряме фінансування, мають бути 
обговорені з Міністерством фінансів); якщо цього аналізу не було здійснено, 
проект не затверджується.  

Стаття 22 (3) проекту закону про підготовку законодавчих текстів, серед інших 
умов вступу закону в чинність, наголошує, що необхідні для чинності закону 
фонди мають бути у наявності; чинність закону відкладатиметься доти, поки не 
буде виділено потрібного фінансування. Аналіз вартості обов'язковий, незалежно 
від того, чи ініціатива закону належить урядові, чи Парламенту.  

Аналіз вартості стосується прямих коштів державних надходжень або місцевих 
органів самоврядування; непрямі кошти (зокрема, кошти для приватного сектора) 
до уваги не беруться (крім проектів податкового законодавства). Стаття 34 4) 
Постанови уряду (див. також статтю 35 проекту закону про підготовку 
законодавчих текстів) говорить, що аналітичний прогноз невиключених 
юридичних, економічних і соціальних наслідків повинен також міститися в 
пояснювальному листі. Сьогодні, на жаль, такий аналіз здійснюється дуже рідко. 
Відсутій також поточний аналіз витрачання коштів.  

Результати аналізу повинні бути відображені в пояснювально му листі, поданому 
урядові разом з проектом закону. В майбутньо му (на підставі закону про 
підготовку законодавчих текстів) пояснювальний лист буде оприлюднюватися 



лише в разі обговорення проекту громадськістю - процедури, яка 
використовуватиметься стосовно нормативних текстів уряду і міністерств.  

6.10. Ефективність  

Контроль ефективності не здійснюється. Сам процес застосування документа 
визначає його ефективність. Це одна з причин численних змін юридичних актів. З 
іншого боку, деякі проекти за  

12. Опублікування законодавчих та нормативних актів  

Законодавчі джерела  

Законодавчі та нормативні акти, але не законопроекти, публікуються в 
Офіційному віснику. Відповідальною за публікацію нормативних текстів є Рада 
міністрів, а за закони - Парламент. Тексти первинного права та частина текстів 
вторинного права з'являються в одному і тому ж виданні і зберігаються в річних 
томах. Для обох категорій найновіші томи датуються листопадом 1996 року.  

Протягом перехідного періоду (травень 1992 - квітень 1997 рр.) Рада міністрів 
прийняла 3 014 рішень та інших актів. Велика частина їх була опублікована в 
Офіційному віснику, окрім цього 631 закон був схвалений Парламентом. 
Загальний відділ при Раді міністрів уповноважений у питаннях збереження 
повних архівів з усіма текстами вторинного права; в Парламенті інший загальний 
відділ зберігає тексти первинного права. Повні збірники чинного законодав ства 
зберігаються управліннями, секретаріатами, радниками та високими посадовими 
особами. Населення та юристи приватного сектора в будь-який момент, скрізь по 
країні, за помірну ціну можуть отримати повне зібрання діючих юридичних 
текстів або примірники деяких документів.  

Законодавчий покажчик - це збірник текстів первинного та вторинного 
законодавства. Найсвіжіший випуск датується 1996 роком. Існує три моделі 
покажчиків: хронологічний (дата вступу тексту в дію), алфавітний та тематичний. 
Будь-який поданий до Парламенту законопроект має бути надрукований за 24 
години. Відділ публікацій відповідає за його передачу до друкарні та за його 
перевірку.  

Законопроекти друкуються лише у випадку, коли вони повинні передаватися 
депутатам та експертам, серед яких законопро екти розповсюджуються 
безкоштовно. Населення не може їх отримувати. Вартість друку та 
розповсюдження текстів законів фіксуються в бюджеті Парламенту; вартість 
друку та розповсюдження вторинних нормативних текстів фінансуються Радою 
міністрів. Після схвалення тексту і перед його опублікуванням жодний орган 
влади не може привнести в нього зміни по суті. Дозволені лише граматичні 
виправлення.  

Після схвалення тексту і перед його офіційним опублікуван ням обов'язковим є 
проміжок часу від семи до десяти днів.  
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ПІДГОТОВКА ЗАКОНІВ  

ТА УПРАВЛІННЯ  

НОРМОТВОРЧІСТЮ - БОЛГАРІЯ 23  

1. Вступ  

Стаття 87 Конституції наголошує, що "право ініціативи в законодавчій галузі 
належить кожному члену національної Асамблеї та Раді міністрів"; закон про 
державний бюджет готується та подається виключно Радою міністрів.  

Існує дві дуже відмінні базові процедури, за якими законопроект може бути 
поданий до Парламенту. Ці процедури розглядатимуться в даному документі. 
Коли членом Парламенту чітко не буде зазначено про підготовку проекту та 
представлення законопроекту, доцільно допустити, що зацікавлений відділ буде 
посилатися виключно на процедуру Ради міністрів.  

Як відповідь на питання 1.1. анкети SIGMA зауважимо, що законопроекти, подані 
членами Парламенту, готуються одним або кількома членами Парламенту, які 
зацікавлені цим проектом, або ж зовнішніми експертами, якими можуть бути 
асоційовані особи, політична партія чи зацікавлений член партії, фонд або інша 
організація з некорисливою метою, незалежні експерти. Члени Парламенту 
можуть звертатися в чітко визначених випадках до зовнішніх експертів по 
допомогу в підготовці законопроекту.  

Всі інші документи готуються адміністраторами, які працюють для уряду, і, як 
правило, службовцями середнього рангу міністерств чи інших оперативних 
органів, призначеними або Радою міністрів, або зацікавленим міністром. 
Колективною роботою цих груп службовців може керувати заступник Прем'єр - 
міністра, міністр  

______________________  
23 Цей звіт описує режим підготовки законопроектів та управління нормативними 
актами таким, яким він застосовувався у Болгарії на 27 березня 1997 р.  

6.8. Дотримання норм якості тексту  

Ясність і чіткість законодавчих та нормативних текстів завжди були серйозною 
проблемою. Поліпшення мовної якості проектів є сьогодні складним завданням, 
тому що закони укладалися великою кількістю службовців з різних установ. 
Центральним органом, відповідальним за мовні питання, є урядовий Комітет 
юридичної термінології, до складу якого входять, окрім інших службовців, 18 
лінгвістів та юристів і метою якого є розроблення пропозицій для поліпшення 
мовного аспекту юридичних актів. Комітет юридичної термінології збирається, як 
правило, чотири рази на рік.  

Деякі члени Комітету одночасно є службовцями Міністерства юстиції 



(Термінологічне бюро). Одним з їхніх завдань є розроблен ня пропозицій щодо 
перегляду проектів, поданих Міністерством юстиції.  

Для поліпшення якості юридичних актів Комітет юридичної термінології 
організовує робочі зустрічі і семінари для укладачів проектів з метою 
відпрацювання різноманітних лінгвістичних питань та допомоги їм у пошуку 
необхідних рішень. Комітет юридичної термінології має свій друкований 
періодичний орган "Oiguskeel" (Мова юридичної сфери), п'ять річних номерів 
якого виходять тиражем 2 000 примірників. Ця публікація широко 
розповсюджується; вона містить статті про використання мови у юридичних 
документах, про юридичну термінологію, про переклад юридичних текстів (це 
питання щораз набуває більшої актуальності) і т.д., а також конкретні пропозиції 
щодо вироблення деяких правил. Укладачі законопро ектів не зобов'язані 
виконувати рекомендації Комітету юридичної термінології, оскільки вони не 
мають статусу обов'язкових, та все-таки використовуються вони часто. У статті 
108 закону про підготовку законодавчих текстів сказано, що технічні норми 
стосовно законодавчих проектів встановлюються урядом або, з його дозволу, 
Міністерством юстиції, і деякі рішення Комітету юридичної термінології будуть 
використані в цих нормах, що надасть їм юридичної сили.  

Стаття 30 закону про підготовку юридичних текстів передбачає, що в 
пояснювальному листі, яким супроводжуватиметься проект, буде вказано 
прізвище лінгвіста, який його розглядав. Лінгвістич ний перегляд стане 
обов'язковим і кожному міністерству, яке виступає з проектом закону, необхідно 
буде організовувати його.  
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6.5. Дотримання юридичних формальностей  

На сьогодні ці вимоги містяться в різноманітних актах. У майбутньому юридичні 
формальності, обов'язкові для законодавчих та нормативних актів (як і мовні 
норми), будуть викладені в законі про підготовку законодавчих текстів та в 
урядових нормативах (стаття 108 закону про підготовку законодавчих текстів). 
Всі укладачі проектів законів повинні дотримуватися цих формальностей, і якщо 
ті чи інші проекти не будуть відповідати цим нормам, затверджувати ся 
Міністерством юстиції вони не будуть, а отже, не будуть і подаватися на розгляд 
уряду.  

6.6. Дотримання адміністративних вимог та імперативів інформаційних 
технологій  

Систематичний контроль ефективності та необхідності адміністративних рішень, 
які подано у проектах, не здійснюється, як і не здійснюється він під час процедури 
узгодження проекту. Приміром, було розпочато адміністративну реформу по 
скороченню державного апарату і підвищенню його ефективності. Проте в 
кількох проектах законів передбачається створення нових державних інституцій, 
що суперечить адміністративній реформі. Міністерство юстиції, впродовж 



процедури узгодження, стежить за дотриманням принципів цієї реформи.  

Поки що нагляду за уніфікованим використанням бази даних не ведеться, 
оскільки ще немає уніфікованої мережі для всіх державних органів.  

6.7. Дотримання екологічних норм  

Специфічної регламентації немає. Міністерство, яке виступає з проектом закону, 
повинно пересвідчитися у відповідності проекту екологічним нормам. Стаття 35 
проекту закону про підготовку законодавчих текстів вимагає, щоб у 
пояснювальному листі були подані результати екологічного аналізу.  

або керівник іншої урядової організації, заступник міністра або заступник 
керівника іншої урядової організації, або ж керівник управління чи відділу 
міністерства. Іноді, наприклад для підготовки законів, що регламентують 
специфічні юридичні та комерційні питання, такі як цивільний процесуальний 
кодекс, кримінально - процесуальний кодекс, закон про нотаріусів, закон про 
зареєстровані застави, частина закону про торгівлю, яка стосується торговельних 
операцій, і т.д., міністр юстиції, відповідно до статті 7 прийнятого Радою 
міністрів у 1992 році декрету № 20 про створення законодав чої Ради при 
Міністерстві юстиції, може призначити спеціальні робочі групи, до яких входять 
члени Законодавчої ради, інші службовці та зовнішні експерти.  

У сфері законодавства, до початку перехідного періоду, надзвичайно рідко 
дотримувалися діючих положень та практики.  

По-перше , Конституція радикально змінила список осіб, наділених правом 
подавати законопроекти до Парламенту, обмежуючи його Радою міністрів та 
членами Парламенту.  

По-друге , існує повністю нова процедура подання, вивчення та голосування 
законопроектів, затверджена регламентом, що визначає організацію та структуру 
Національної Асамблеї.  

По-третє , хоча закон про нормативні акти та декрет про порядок застосування 
закону були прийняті відповідно у 1973 та 1974 роках і спеціально не 
змінювалися (за винятком двох другорядних змін закону про нормативні акти у 
1995 році), параграф 3 "Перехідних та остаточних положень Конституції" 
передбачає, що "положення чинних законів застосовуватимуться тоді, коли вони 
не суперечать нинішній Конституції". Таким чином, деякі частини закону про 
нормативні акти віднині недійсні, наприклад глава 2 "Планування 
законопроектів"; частини глави 3 про "Законодавчу Раду", якої більше не існує 
(хоча існують на сьогодні, як ми це побачимо далі, два різних органи з такою 
назвою, але функції яких різні); частини глави 5 і т.д. Таке ж застереження може 
стосуватися і деяких частин декрету про порядок застосування закону. Діючі 
положення встановлюють певну кількість принципів, сумісних з демократичним 
процесом, або ж вони мають технічний характер.  

Стосовно підготовки нормативних актів, відмінності менш очевидні. Однак 
Правила про структуру та організацію роботи Ради міністрів та її адміністрації 



намагалися раціоналізувати процес підготовки та прийняття актів вторинного 
права і запровадити захисні механізми, необхідні для забезпечення відповідності 
проектів іншим документам.  
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Ще одна основна відмінність, яка з'явилася після початку перехідного етапу, 
своєю появою завдячує непрямому факторові: контроль Конституційного суду за 
дотриманням Конституції нормативними актами, прийнятими Національною 
Асамблеєю, та судовий контроль за нормативними актами. Наслідком такого 
контролю стало набагато глибше усвідомлення органами законодавчої влади 
необхідності перевірки актів перед їхнім прийняттям.  

2. Нормативна основа  

Процес підготовки проектів визначений, насамперед, різними положеннями 
Конституції і зокрема статтею 87 про законодавчу ініціативу, статтею 88 про 
правила голосування, статтею 114 про акти, прийняття яких покладено на Раду 
міністрів, статтею 115 про акти, повноваження щодо прийняття яких покладено на 
кожного з міністрів.  

Глава 6 Правил про структуру та організацію роботи Ради міністрів і її 
адміністрації також торкається питань підготовки і прийняття законодавчих та 
нормативних актів. Частина ІІІ Правил про структуру і організацію роботи Ради 
міністрів та її адміністрації визначає схвалення законопроектів та прийняття 
нормативних актів Радою міністрів. Процедура прийняття проектів міністрами та 
керівниками інших урядових органів не визначається наявними положеннями; 
вона здійснюється на основі діючої практики.  

Закон про нормативні акти та декрет про порядок його застосування містить 
стандартні процедури для застосування в процесі підготовки проектів та визначає 
вимоги до норм презентації, формату, редакційного стилю та застосування 
законодавства.  

На кожному з етапів підготовки законопроектів перевірка здійснюється 
Законодавчою радою Міністерства юстиції, юристами юридичного управління 
Ради міністрів, Законодавчою радою Національної Асамблеї, коли законопроект 
їй передано, і, нарешті, Парламентськими комісіями, на які покладені 
повноваження з вивчення цих проектів. Цей процес перевірки виявився дуже 
ефективним, і всі закони були прийняті згідно з уніфікованим представлен ням.  

Нормативні акти, прийняті Радою міністрів, піддаються тим самим перевірочним 
процедурам. Перевірка цих документів забезпечується юристами юридичних 
управлінь міністерств чи інших компетентних органів, які можуть бути авторами 
проектів, та юри 
ються урядові. Ці зміни полягають у впровадженні двох нових елементів: "вимог 
щодо пояснювального листа до проекту закону про план аналізу відповідності із 
законодавчими документами Європейсь кої співдружності" та "порівняльної 
таблиці законодавчих джерел Європейської співдружності з естонськими 



законопроектами". Таким чином, в Естонії перевірка повинна здійснюватися лише 
щодо відповідності проектів законів праву та юридичним нормам ЄС, тоді як 
більшість директив та інших джерел європейського права приведені в Естонії в 
дію нормативними документами уряду і міністерств.  

Згідно з "вимогами щодо пояснювального листа до проекту закону про план 
аналізу відповідності законодавчим документам Європейської співдружності", 
пояснювальний лист повинен містити список актів ЄС та примірників 
європейської юриспруденції, які стосуються тієї ділянки, на яку спрямований 
даний проект закону. Пояснювальний лист повинен також констатувати ступінь 
відповідності проекту закону європейському праву (повна відповідність, часткова 
та ін.) та вказувати причини, з яких джерела європейсько го права не були взяті до 
уваги. Він повинен інформувати також про те, чи була проведена експертиза 
відповідності проекту закону європейському законодавству та наводити висновки 
експертів.  

Якщо галузь, якої стосується даний проект закону, також регламентується 
європейськими законодавчими нормами, тоді до пояснювального листа треба 
додавати порівняльну таблицю законодавчих джерел Європейської співдружності 
з естонським проектом закону.  

Бюро, що відає питаннями Європейської співдружності і підпорядковане 
Міністерству юстиції, впродовж процедури узгодження перевіряє дотримання 
міністерствами цих вимог.  

На сьогодні Міністерство юстиції розробляє методологічні принципи для 
перевірки відповідності текстів європейському праву. Міністерства будуть 
ознайомлені з цими принципами відразу, як це стане можливим.  

6.4. Дотримання міжнародних зобов'язань  

Особливих механізмів для перевірки дотримання міжнародних угод не існує, тому 
міністерство, яке виступає з пропозицією проекту, повинно взяти на себе 
здійснення такої перевірки. У Конституції сказано лише, що у випадку конфлікту 
між законами (або іншими законодавчими актами) та міжнародними угодами, які 
ратифікував Парламент, чинними є положення саме міжнародних угод (стаття 123 
Конституції).  
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Верховний суд перевіряє конституційність законів, рішень Парламенту, проектів 
законів, не промульгованих Президентом Республіки, президентських декретів, 
нормативних актів, прийнятих виконавчими органами і місцевими органами 
влади, міжнародних угод, які ще не набрали чинності, та актів, прийнятих ще до 
вступу Конституції в чинність.  

До Верховного суду можуть звертатися з питань перевірки конституційності:  

1. Президент Республіки; у випадках, передбачених статтею 107 Конституції.  

2. Міністр юстиції; у випадках, передбачених у статті 142 Конституції та у зв'язку 
з міжнародними угодами, які ще не вступили в чинність.  

3. суди, як це передбачено у статті 5 закону про процедуру контролю за 
конституційністю; якщо суд констатує, що акт, який має бути застосований 
протягом судового розгляду, суперечить Конституції, він його оголошує 
неконституційним і не бере його до уваги. Суд сповіщає Верховний суд і Міністра 
юстиції про своє рішення, і цим власне розпочинається процедура перевірки 
конституційності.  

Стаття 20 закону про процедуру перевірки конституційності твердить, що 
рішення Верховного суду набирає чинності в день його прийняття; це рішення є 
остаточним і апеляції не підлягає.  

6.2. Дотримання чинної юридичної системи  

За відповідність проектів законів та нормативних актів чинній правовій системі 
відповідають в основному Міністерство юстиції та Державна канцелярія. 
Трапляється, що міністерства не дуже ретельно вивчають ту ділянку, яку вони 
мають намір регламентувати, і в деяких випадках проекти готуються для ділянок, 
які вже мають нормативні документи.  

6.3. Дотримання права і юриспруденції  

Європейського союзу  

30 липня 1996 року, з метою забезпечення перевірки відповідності проектів 
законів європейському праву, були внесені зміни до нормативного акта уряду № 
199 від 1 липня 1993 р. про організацію приведення у відповідність та про 
юридичну якість актів, що пода 
стами юридичних управлінь Ради міністрів. Щодо декретів, які розглядаються 
Радою міністрів, потрібно, щоб була проведена консультація із Законодавчою 
радою Міністерства юстиції. Для інших нормативних актів, прийнятих Радою 
міністрів ( рішення та розпорядження ) така консультація з Законодавчою радою 
Міністерства юстиції не є необхідною. Однак, що стосується форми, то всі 
нормативні акти містять уніфіковане оформлення.  

Нормативні акти, прийняті міністерствами та іншими органами, один раз 
піддаються внутрішній перевірці; однак, у плані форми, всі прийняті нормативні 
акти містять уніфіковане оформлення.  



3. Нормативні документи  

Законодавчі та нормативні акти перелічені в Конституції і детально описані в 
законі про нормативні акти. Йдеться, по-перше, про нормативні документи - 
закони та рішення, що прийняті Національною Асамблеєю та є предметом статті 
86 Конституції. Закони детально описані в законі про нормативні акти. Не існує 
тексту по регламентації рішень, прийнятих на основі діючої практики. Згідно з 
параграфом 2 статті 86 Конституції вони мають таку ж виконавчу силу як і 
закони. Різниця між ними полягає у тому, що рішення приймаються для 
регламентації певних відносин в разі потреби, а не для їхньої постійної 
регламентації. Національна Асамблея приймає також і інший документ, у 
відповідності із статтею 73 Конституції, а саме, регламент про організацію та 
структуру Національної Асамблеї.  

Нормативні акти перераховані в статтях 114 та 115 Конституції. Йдеться про 
декрети, розпорядження та рішення Ради міністрів, а також про законодавчі 
проекти, які повинні прийматися одночасно з декретом. Міністри можуть 
публікувати правила, постанови, інструкції та розпорядження. За винятком 
інструкцій та розпоряджень, опублікованих різними міністерствами, всі інші 
документи детальніше регулюються в законі про нормативні акти.  

Визначення розпоряджень та випадків, в яких вони можуть бути прийняті, 
очевидно вважається безсумнівним. В усякому випадку, на практиці, це упущення 
не спровокувало жодної проблеми.  

Національна Асамблея може прийняти закони та рішення з будь-якого питання, 
яке їй видається суттєвим, з однією лише умовою - дотримання положень 
Конституції. Рада міністрів може прий  
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няти постанови відповідно до закону (стаття 114 Конституції). В Конституції 
немає спеціальних положень про те, що міністри можуть приймати тексти 
вторинного законодавства лише у відповідності з актом вищого рівня. 
Повноваження міністрів визначені в спеціальних декретах Ради міністрів, у яких 
уточнюються функції кожного міністерства. Міністри видають правила про 
організацію та діяльність їхніх власних міністерств; мова йде про внутрішні 
документи, які не публікуються. Ці правила можуть містити деякі положення про 
внутрішню підготовку документів, які прийматиме міністр. У будь-якій справі 
заведено, що міністр чи керівник урядової організації приймає нормативні акти, 
необхідні для виконання функцій міністерством чи організацією, відповідно до 
покладених на них повноважень.  

У зв'язку з цим, існує чотири головних рівня нормативних актів: Конституція, 
закони та рішення, прийняті Національною Асамблеєю, документи, прийняті 
Радою міністрів, та документи, прийняті різними міністерствами. Існує п'ятий 
рівень, це рівень місцевих постанов комун, але ці документи завжди мають 
обмежений місцевий характер і не публікуються в Офіційному віснику; через це 



про них не йдеться в даному документі.  

В Конституції немає єдиного положення, яке визначало б ієрархію нормативних 
документів. Цю ієрархію можна все ж таки вивести з кількох положень 
Конституції та закону про нормативні акти. Стаття 149, параграф 1, абзац 2 
Конституції зазначає, що "Конституційний суд виносить рішення по запитах, 
спрямованих на оголошення неконституційними законів та інших актів, 
прийнятих Національною Асамблеєю"; стаття 125, параграф 2 наголошує, що 
"Вищий адміністративний суд виносить рішення по конфліктах щодо законності 
актів Ради міністрів та міністрів"; стаття 107 передбачає, що "Рада міністрів може 
анулювати акти міністрів, коли вони суперечать закону або невідповідні"; згідно 
зі статтею 15 закону про нормативні акти, акти нижчого рівня повинні відповідати 
актам вищого рівня. Ці положення були суттєво підсилені згаданими вище 
конституційними положеннями. В окремих випадках, ця система послужила 
ефективним бар'єром для поганого використання законодавчих повноважень 
Парламентом чи органами виконавчої влади. Існує, однак, головна недоречність, 
яка стосується Конституційного суду: справи до цього суду можуть подаватися 
лише органами, зазначеними в статті 150 Конституції, а саме: одна п'ята членів 
Парламенту, Президент, Рада міністрів, Вищий касаційний суд,  
засіданнях. Більше того, стаття 124 закону про функції Міністра юстиції твердить, 
що програми засідань уряду та засідань Парламенту, на яких буде вестися розгляд 
проектів, доводитимуться до відома Міністра юстиції з тим, щоб він міг подати 
свій висновок за проектами до їх прийняття.  

Поточний контроль  

Як сказано у статті 12 закону про функції Міністра юстиції, кожний має право 
звернутися до Міністра юстиції з проханням перевірки відповідності того чи 
іншого закону або нормативного акта Конституції або законодавчим нормам. 
Відповідно до статті 13, Міністр юстиції повинен отримувати один примірник 
усіх законодавчих або нормативних актів, прийнятих державними законодав чими 
і виконавчими органами та місцевою владою, а також один примірник 
міжнародних угод, які ще не набрали чинності. Він повинен також отримувати 
рішення Riigikohus (Верховного Суду) з питань конституційності. Стаття 142 
Конституції твердить, що коли Міністр юстиції констатує, що текст, прийнятий 
законодавчими, виконавчими органами або місцевою владою, суперечить 
Конституції чи якомусь іншому закону, він повинен запропонувати органу, який 
приймав даний текст, у двадцятиденний термін привести його у відповідність з 
Конституцією або іншим законам. Якщо на цю пропозицію Міністра юстиції не 
буде відреаговано, він звернеться до Верховного суду з пропозицією анулювати 
даний документ. Більше того, Міністр юстиції повинен, відповідно до статті 13 
закону про функції Міністра юстиції, запропонувати цьому державному або 
місцевому органові призупинити дію даного акта до приведення його у 
відповідність з Конституцією або іншим законам, якщо виявиться, що дія його 
становить небезпеку для життя чи здоров'я фізичних осіб або якщо він порушує 
міжнародні угоди, які вступили в чинність через міжнародні механізми, або були 
ратифіковані Парламентом. Міністр юстиції призначає також радників, які 
допомагатимуть йому при виконанні ним своїх функцій.  



Судовий контроль апостеріорі  

Після прийняття того чи іншого акта до Конституційної палати Верховного суду 
можуть надходити подання на перевірку відповідності Конституції; при цьому 
застосовується процедура, яка випливає з закону про процедуру контролю за 
конституційністю (Зб. законів І 1993, 25, 435). На підставі статті 3 (1) палата може 
повністю або частково анулювати будь-який акт, що не відповідає Конституції.  
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6. Спеціальні перевірки проектів  

Потрібно мати на увазі, що немає жодного уніфікованого органу для здійснення 
контролю за підготовкою законопроекту. Основна частка аналізу й перевірок (про 
них буде йти мова нижче) припадає на організацію, яка виступила з проектом 
закону. Враховуючи проблеми, пов'язані з браком фахівців у галузі підготовки 
проектів законів в Естонії, легко зрозуміти, чому немало операцій, на яких ми вже 
спинялися, не стали достатньо глибокими і не можуть вважатися повноцінними. 
Все залежить від службовців, призначених для підготовки проектів законів, а їх 
професійний рівень часто, на жаль, виявляється недостатнім.  

Статті від 28 по 41 проекту закону про підготовку законодав чих текстів містять 
положення про пояснювальні листи до проектів законів. Згідно з цими 
положеннями укладач повинен здійснювати аналіз певних моментів, 
застосовуючи для цього методи на свій вибір, і результати мають бути 
представлені у пояснювальному листі. Є сподівання, що у близькому 
майбутньому з'явиться можливість для більш глибокого аналізу. На даний час 
пояснювальний лист складається в основному з однієї або двох сторінок; це 
показує, що аналіз і необхідні дослідження не велися.  

6.1. Дотримання Конституції  

Здебільшого Міністерство юстиції та Державна канцелярія однаковою мірою 
відповідають за перевірку відповідності проектів законів Конституції.  

Міністр юстиції, обов'язки якого виходять з положень глави ХІІ Конституції та 
закону про функції Міністра юстиції (Збірник законів І 1993, 25, 436), єдина 
конституційна посадова особа, яка забезпечує конституційний нагляд за 
законодавчими і нормативни ми актами. У статті 139 Конституції стверджується, 
що Міністр юстиції - це незалежний державний службовець, обов'язком якого є 
розгляд законодавчих або нормативних текстів законодавчої та виконавчої влади, 
а також місцевої влади, з метою забезпечення їх відповідності Конституції і 
законам. Міністр юстиції здійснює попередню перевірку законодавчих та 
нормативних актів, а також поточну перевірку.  

Попередня перевірка  

Стаття 141 (2) Конституції твердить, що Міністр юстиції може брати участь у 
засіданнях Парламенту і уряду, виступати на цих  



Вищий адміністративний суд та генеральний прокурор; прості громадяни не 
можуть подавати справи до Конституційного Суду. Деякою мірою це, здається, 
ще більше акцентує увагу на запитах контролю законодавства, заснованих 
скоріше на політичних міркуваннях, ніж на виключно юридичних мотивах.  

Існують також ненормативні документи. Вони, головним чином, обмежуються 
певними сферами застосування, наприклад, податкова політика чи трудові 
відносини. Як правило, вони мають форму циркулярів, які адресуються, 
наприклад, генеральним управлінням податків усім податковим відділам, 
генеральним управлінням митниць всім відділам митниць, міністерством праці та 
соціального забезпечення усім відділам по безробіттю чи усім відділам, до 
компетенцію яких входять питання пенсійного та соціального забезпечення 
населення, Національним Банком Болгарії всім комерційним банкам і т.д. Ці 
циркуляри мають за мету дотримання закону та заповнення прогалини шляхом 
уніфікованого використання документів. На жаль, перевищуючи свої 
повноваження такими циркулярами, керівники перерахованих вище служб у 
деяких питаннях звертаються до нормативного законодавства, порушуючи тим 
самим закон. Ці циркуляри не мають владного значення для громадян, але вони 
придатні для службовців, які повинні їх виконувати. Вони не можуть бути 
предметом оскарження, але будь-який індивідуальний акт, прийнятий на 
виконання цих циркулярів, може стати предметом оскарження.  

4. Спеціалісти з підготовки проектів  

При Міністерстві юстиції існує спеціальний орган під назвою Законодавча рада. 
При створенні цей орган складався з 21 постійного юриста; цю команду 
тимчасовий уряд нещодавно (14 березня 1997 року) зменшив до дванадцяти 
юристів. Законодавча рада може між іншим звертатися до зовнішніх експертів (як 
до службовців, так і до осіб, що не працюють на уряд, які походять, головним 
чином, з університетів). Однією з функцій Законодавчої ради, записаною в статті 
2, абзац 1 декрету № 20 від 1992 року про створення Законодавчої ради при 
Міністерстві юстиції, є підготовка, за пропозицією Ради міністрів та міністра 
юстиції, проектів законів і постанов". На практиці, Законодавча рада бере участь у 
підготовці частини законопроектів (як зазначалося в пункті 1 Вступ), але більша 
частина її  
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робіт пов'язана з виконанням іншої функції, а саме: з перевіркою відповідності 
законопроектів іншим законодавчим документам.  

Проекти нормативних актів головним чином готуються спеціальними органами 
міністерств або ж міжміністерськими групами, створеними з цією метою.  

У міністерстві підготовка законопроекту чи нормативного акта для подання Раді 
міністрів покладена, як правило, на спеціальну групу, що складається із 
службовців різних служб. Цією групою, до якої входить, щонайменше, один з 
юристів міністерства, керує одна з посадових осіб міністерства, таких як 



заступник міністра чи керівник управління. Підготовка опублікованих міністром 
нормативних документів часто є набагато простішою, і вона може бути покладена 
на керівника внутрішнього підрозділу, який готує проект та подає його всім 
іншим зацікавленим підрозділам.  

Загалом, укладачами законодавчих текстів є службовці міністерств, що мають 
особливі компетенції в даній сфері, але не мають юридичної освіти. Як було 
зазначено вище, робоча група завжди налічує, щонайменше, одного юриста 
міністерства.  

Не існує статистичної інформації про чисельність службовців урядових 
підрозділів, які постійно залучаються до підготовки проектів законодавчих чи 
нормативних положень. Можливо, що більшість укладачів проектів беруть участь 
у підготовці лише одного законодавчого тексту, який повинен прийматися 
Національною Асамблеєю. Деякі службовці могли б частіше брати участь у 
підготовці нових нормативних актів чи в модифікації постанов, які мають бути 
прийняті Радою міністрів або окремо міністром. Ця ситуація звичайно дуже 
відрізняється щодо посади, яку займає залучений службовець.  

Як було відмічено у пункті 1 Вступу, консультанти чи працівники за контрактом 
можуть брати участь у процесі підготовки проектів текстів. Постанова 3, 
опублікована міністром юстиції 3 вересня 1996 року, встановлює розмір 
грошових винагород, які можуть виплачуватися зовнішнім консультантам. 
Максимальна сума цих винагород встановлена в розмірі 100 000 левів за 
підготовку законопроекту; проте міністр юстиції може вирішити, що 
законопроект є надзвичайно складним і збільшити суму винагороди за його 
підготовку. Суми такого ж розміру виплачуються зовнішнім експертам, 
призначеним Радою міністрів для участі в деяких робочих групах.  

Зовнішні експерти (спеціалізовані юристи, економісти-кон сультанти чи 
представники частини приватного сектора, до яких  
ду. Якщо уряд настоює на своїй позиції, Державний канцлер ставить свій підпис 
на документі і окремо додає до нього власний висновок. Урядові нормативні 
тексти слід негайно подавати міністру юстиції, після цього - публікувати. 
Неопублікований нормативний документ оскарженню не підлягає.  

Подальші процедури  

Відповідно до статті 77 (1) 4 закону про уряд Республіки, Державна канцелярія 
повинна пересвідчуватися у відповідності проектів правових актів уряду 
Конституції та іншим законам. Якщо додатки, перелічені в презентаційному листі 
(проект закону, пояснювальний лист, документи по процедурі узгодження, інші 
документи), відсутні, або якщо на документах немає належних підписів Державна 
канцелярія проекту закону не реєструє і повертає його назад. Державна 
канцелярія повертає документи разом із своїм поясненням, коли проект 
законодавчого акта:  

• не відповідає Конституції, іншим законам або іншим законодавчим актам;  

• не супроводжується додатковими документами, необхідними для винесення 



рішення і прийняття на засіданні уряду;  

• вимагає додаткової процедури узгодження.  

Реєстр урядових нормативних текстів не ведеться. Всі оригінали юридичних 
урядових актів і протоколи засідань уряду зберігаються в Державній канцелярії; 
вони не є доступними для громадян. Державна канцелярія веде реєстр правил про 
правоздатність, які не мають застосування. Міністерства самі реєструють свої 
нормативні акти.  

Урядові юридичні акти публікуються в Офіційному віснику в десятиденний 
термін після їх підписання, а міністерські нормативні акти - через десять днів 
після їх подання до Державної канцелярії. Нормативні тексти уряду і нормативні 
документи міністерств набирають чинності наступного дня після їхньої 
публікації, за умови, що вони самі не передбачають іншої дати.  

Дії Парламенту  

Відповідно до принципу розмежування влади Парламент не здійснює нагляду над 
нормативними актами уряду і не має права втручатися в дії уряду. Єдиним 
засобом контролю, яким володіє Парламент стосовно уряду, це - вотум недовіри.  
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закритому та бюрократичному. Адже положення, що вводяться нормативними 
документами, іноді неабияк позначаються на правах і обов'язках громадян.  

Стаття 86 (1) проекту закону про підготовку законодавчих текстів твердить, що 
проекти нормативних актів будуть виноситися на розгляд громадськості, для 
подання зауважень та пропозицій, після того, як відбудеться процедура 
узгодження, але тільки за умови, що це передбачено положеннями про 
правоздатність , які містяться в законі. У процесі розробки проекту ознайомлення 
громадськості може організовуватися тільки один раз, після процедури 
приведення у відповідність (якщо така необхідна). Після цього не 
проводитиметься жодної процедури приведення у відповідність, як і не буде 
проводитися оцінки громадськістю (стаття 86 (4)). На оцінку проекту 
громадськістю не повинно відводитися менше десяти робочих днів, починаючи з 
дати опублікування повідомлення про початок ознайомлення громадськості.  

Після завершення цього заходу готується пояснювальний лист, у якому 
вказуються висловлені зауваження, пропозиції та їх автори; те, які зауваження і 
пропозиції були взяті до уваги, які ні, а також і причини цього.  

Стаття 111 (2) проекту закону про підготовку законодавчих текстів твердить, що 
недотримання процедури оцінки громадськості є мотивом для визнання закону 
недійсним.  

На жаль, проекти нормативних актів дуже рідко подаються урядові в той самий 
час, що й проекти законів. Сьогодні вимагати цього неможливо, тому що поле дії 
регламентарної влади (якщо в ній є потреба) визначає лише закон.  

Урядові нормативні тексти приймаються на засіданні уряду простою більшістю 
голосів; міністерські нормативні документи не розглядаються на цих засіданнях. 
Якщо в той чи інший урядовий нормативний текст вносяться зміни під час 
засідання, на якому він приймається, міністерство, яке його розробляло, протягом 
п'яти днів вносить ці зміни та передає текст до Державної канцелярії для 
остаточного формулювання.  

Урядові нормативні тексти спочатку подаються на підпис Державному 
канцлерові, потім відповідному міністрові, і аж тоді Прем'єр-міністру. Якщо 
поданий на підпис нормативний документ не відповідає Конституції або іншим 
законам, Державний канцлер має підстави відмовити у підписі; отже Прем'єр-
міністру подається прохання про повторне винесення даного питання на засідання 
уря 
застосовуватиметься передбачуваний законодавчий документ) надаватимуть 
допомогу в процесі підготовки проектів, як правило, добровільно. Рішення щодо 
цього приймаються в кожному випадку окремо.  

Протягом семи останніх років відбулася значна плинність службовців міністерств. 
Ті, хто сьогодні в державній службі беруть участь у підготовці законопроектів, 
могли бути службовцями, які вже виконували подібні завдання до початку 
перехідного періоду. Кількісно цей феномен великою мірою залежить від ротації 
кадрів у міністерствах, яка значно відрізняється в окремо взятому міністерстві.  



Навчання в галузі підготовки проектів здійснюється виключно на робочому місці 
в рамках розробленої програми. Контроль та нагляд за якістю проектів 
забезпечуються через схвалення текстів, іноді на кількох ієрархічних послідовних 
рівнях, перед тим, як вони подаються іншим міністерствам чи органам на відзив. 
Як правило, після закінчення роботи над проектом тими, хто безпосередньо брав 
участь у його розробленні, текст має бути поданий відповідальним особам 
зацікавлених управлінь та відділів для внутрішнього схвалення і консультації, 
якщо йдеться про нормативний документ, що публікується міністром. Проект 
нормативного документа, що має бути прийнятий чи схвалений Радою міністрів, 
подається на відзив в інші міністерства чи органи за підписом міністра (або, 
найчастіше, за підписом заступника міністра, який підписує його від імені 
міністра), який має можливість на цій стадії переглянути проект і у випадку, коли 
він незадовільний, відправити його на доопрацювання.  

Консультативний процес сам по собі є формою контролю та нагляду.  

На практиці Парламентські комісії часто звертаються до експертів для 
роз'яснення чи з'ясування законопроектів. Кількість цих звертань змінюється 
стосовно кожної комісії і часто залежить від складності теми, якої торкається 
законопроект.  

Урядові експерти регулярно запрошуються Парламентськими комісіями (але не 
членами Парламенту) для участі в розробленні текстів, які законодавець хоче 
прийняти, або для підготовки поправок до текстів законів, які знаходяться на 
вивченні в Парламенті.  

Проекти законів Ради міністрів та проекти нормативних актів зазвичай готуються 
тими самими особами. Проекти, подані членами Парламенту, найчастіше 
готуються різними особами.  
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5. Підготовча процедура  

5.1. Первинне законодавство  

Складання програм та графік  

Відповідно до статті 25 Правил про структуру та організацію роботи Ради 
міністрів та її адміністрації, Рада міністрів приймає програму своєї законодавчої 
діяльності. Ця програма одночасно стосується підготовки законопроектів, що 
подаються Національній Асамблеї, і підготовки документів про порядок 
застосування законів. Вона є обов'язковою для різних міністерств та органів чи 
робочих груп, які повинні підготувати проекти й подати їх у визначені строки на 
вивчення до Ради міністрів. Хоча Рада міністрів, як правило, дотримується цієї 
програми, вона її не виконує; трапляється, що зміни вносяться у процес 
підготовки законопроектів протягом дії мандату уряду. Кожний новий уряд 
приймає нову програму своєї законодавчої діяльності.  

Єдиний план, дійсний на чотири роки, що становить тривалість звичайного 
мандату уряду, поділяється на кілька спеціальних планів на кожну з 
Парламентських сесій. Перед початком роботи кожної сесії, міністерствам та 
іншим урядовим органам пропонуються зазначити ті законопроекти, які вони 
хочують включити у спеціальний план роботи сесії. Відповідно до кількості днів 
законодавчої діяльності, передбачених для роботи сесії, Міністерство юстиції 
вибирає потім визначену кількість проектів та встановлює графік їхнього 
розгляду. В цьому контексті Міністерство юстиції намагається відібрати ті 
законопроекти, які цікавлять різні галузі. Міністр юстиції подає потому план до 
Ради міністрів; після її схвалення процес підготовки законопроектів може 
розпочинатися.  

Графік сам по собі передбачає кінцеві послідовні дати для подання законопроекту 
до Законодавчої ради, до Ради міністрів і, нарешті, до Національної Асамблеї.  

Єдиний план попереднього уряду, схвалений на початку 1995 року, містив 
спочатку 250 законопроектів. Спеціальні плани роботи сесій містили приблизно 
25 законопроектів, з них сім - вісім повністю нових законів, решту становили 
тексти, що вносили зміни до чинних законів.  

Національна Асамблея також приймає, на час дії свого мандату, законодавчу 
програму, яка не має обов'язкового характеру і зазнає численних змін у ході 
легіслатури.  

механізмів правоздатності укладачі повинні наперед знати, на яку галузь 
спрямований нормативний акт і яку мету він ставить.  

На сьогодні практично не існує жодної рекомендації чи директиви щодо розробки 
(перенесення принципів на юридичні норми) правових актів. Стаття 108 проекту 
закону про підготовку законодавчих текстів надасть у майбутньому такі 
директиви, і вони знайдуть своє відображення у відповідному нормативному 
документі уряду або Міністерства юстиції.  



Розробка текстів вторинного законодавства, як і розробка проектів законів, 
конкретних етапів не передбачає.  

Як проекти законів, так і проекти текстів вторинного законодавства, повинні 
пройти схвалення усіх відповідних міністерств. Проекти повинні також 
подаватися на узгодження до центральних органів, які представляють місцеві 
органи влади на державному рівні, з метою встановлення, чи проект відповідає 
їхнім основним інтересам (стаття 25 постанови уряду). У десятиденний термін 
після дня прийняття проекту міністерства повинні подати свої висновки стосовно 
відповідності проекту; цей висновок мусить бути юридично правильно 
оформлений. Якщо десяти днів не досить, міністрові, який готував даний 
юридичний акт, надсилається про це письмове повідомлення. На противагу до 
проектів законів, проекти нормативних документів не потрібно подавати до 
Міністерства юстиції для узгодження; Державна канцелярія стежить за 
відповідністю нормативних текстів уряду Конституції та законам.  

Ознайомлення інших установ (зацікавлених груп) з проектами відбувається за 
тією самою схемою, що й у випадку проектів законів, а саме: міністр або 
міністерство, яке розробляє проект, вирішує, чи це ознайомлення необхідне. 
Висновки, подані зацікавле ними групами, юридичної сили не мають. Причини, з 
яких побажання зацікавлених груп або осіб були чи не були взяті до уваги, 
повідомляються лише тоді, коли сам укладач спеціально і безпосередньо 
звертався з проханням їх подати.  

Проект закону про підготовку законодавчих текстів внесе в естонське 
законодавство новий фундаментальний принцип, а саме: оцінка громадськості. У 
статтях 86 та 103 сказано, що оцінка громадськості проводитиметься при 
підготовці урядових нормативних документів міністерствами та місцевими 
органами влади. Це нововведення головним чином є наслідком прагнення зробити 
процес підготовки проектів законів більш гласним та демократичним, ближчим до 
громадян, на противагу сучасному станові, зазвичай дуже  

120 
181  



тика знову призведе до надання урядові дозволу видавати нормативні документи 
praeter legem, а це неприпустимо. Проте проблему слід вирішити. Ось одне з 
можливих рішень: міністерство готує проект закону, який регламентуватиме у 
якомога ширшому обсязі ту чи іншу ділянку, в якій діють нормативні засади ЄС (з 
формулюван ням базових правил), фіксуючи галузь, на яку поширюватиметься 
цей регламент. Добре було б, якби уряд мав ширше поле дії стосовно видачі 
нормативних актів intra legem (для питань, які регламентуються юридичними 
актами ЄС), але необхідно продумати, яким чином забезпечити гарантію того, 
щоб урядові акти не регламенту вали питання, з яких ще немає законів.  

Той факт, що Міністерство юстиції іноді не забезпечує проведення процедури 
узгодження, пояснюється різноманітністю положень про правоздатність 
документа.  

Право уряду чи міністерства розробляти і видавати нормативний акт випливає з 
положень про правоздатність. Жодної іншої умови для підготовки нормативних 
документів закон не ставить.  

Якщо та чи інша галузь підпорядкована кільком міністерствам, або 
непідпорядкована жодному, і якщо законом не встановлено, якому міністерству 
належить готувати для неї нормативні документи, уряд повинен призначити 
міністерство, яке буде відповідальне за це.  

Немає встановленого терміну для прийняття нормативних документів. Державна 
канцелярія веде реєстр положень про правоздатність, які не застосовуються, проте 
цей реєстр не є офіційним. Закон не набирає чинності, поки не прийняті 
документи щодо його застосування, і це вже віддавна є однією з головних 
проблем. Вона може бути вирішена за допомогою проекту закону про підготовку 
законодавчих текстів, який уніфікує норми щодо вступу в чинність законів та 
нормативних актів уряду і міністрів (статті 22 та 81).  

Розробка вторинного законодавства  

Нормативні тексти уряду готуються відповідними міністерства ми; нормативні 
акти міністерств розробляються міністерствами під керівництвом міністра, який 
буде підписувати документ. Широко застосовується практика доручати розробку 
проектів нормативних актів особам, які займаються розробкою проектів законів, 
що будуть базою для цих майбутніх нормативних актів. Це позитивна практика, 
оскільки такі особи мають напевно більший досвід у конкретній ділянці роботи і 
розуміють, які нормативні акти там слід застосовувати. При розробці проектів 
законів та при виробленні  
Немає жодної формальної процедури, яка б дозволила порівняти цілі дій органів 
державної влади (якими вони були схвалені спочатку) та кінцеву версію проекту 
(до його схвалення урядом) для того, щоб визначити взаємозв'язок між 
первинними цілями та остаточними положеннями. Суттєво, що укладачі проектів 
обмежені чітким мандатом, який вони зобов'язані виконувати. Протиріччя можуть 
бути виявлені та усунені в ході процесу підготовки проектів і консультацій між 
міністерствами та органами. Вони можуть також бути виявлені Радою міністрів, 
яка через це відсилає текст на перегляд.  



Графіки підготовки різних законопроектів встановлюються, як вже зазначалося 
вище, у спеціальних планах Ради міністрів або ж рідше, у спеціальних рішеннях, 
які покладають на міністерства, урядові органи та робочі групи відповідальність 
за підготовку документів, які можуть стати необхідними за певних умов; саме так 
було нещодавно з певними законами банківського сектора. Рада міністрів керує 
графіками та слідкує за їхнім виконанням. Саме Генеральний секретар Ради 
міністрів відповідає за керівництво та контроль за графіками.  

Відповідно до статті 29 Правил про структуру та організацію роботи Ради 
міністрів та її адміністрації, законопроект може бути поданий Раді міністрів лише 
після консультацій щодо нього з зацікавленими урядовими інстанціями. На 
практиці, попередній уряд зобов'язав консультуватися з усіма міністерствами та 
урядовими органами щодо законопроектів (але не за текстами вторинного права, 
для яких консультації обмежені консультаціями із зацікавленими міністерствами 
та урядовими організаціями). В результаті, законопроект має бути поданий в 
юридичне управління Ради міністрів, потому в Законодавчу раду Міністерства 
юстиції. Після вивчення Законодавчою радою, Міністерство юстиції представляє 
законопро ект, що супроводжується звітом, підписаним також міністром, який на 
початку відповідав за підготовку законопроекту. Перед поданням до Парламенту 
законопроект має бути схвалений Радою міністрів. У ході його передачі до 
Парламенту законопроект повинен супроводжуватися пояснювальною запискою, 
в якій подається, відповідно до статті 14 декрету про порядок застосування закону 
про нормативні акти, обгрунтування прийняття документа; його цілі; базові 
елементи його основних пунктів; та результати, очікувані від його застосування.  

Подання законопроектів до Парламенту випливає з необмеженої влади Ради 
міністрів. Не існує жодної норми, яка б вимагала  
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попереднього повідомлення. Як тільки законопроект подано до Парламенту, 
Парламент застосовує свої власні норми та свій графік (глава 6 Правил про 
організацію та діяльність Національної Асамблеї, які вивчатимуться у відповідній 
частині).  

Схвалений Радою міністрів законопроект подається Президенту Парламенту, який 
діє відповідно до глави 6 Правил про організацію та діяльність Національної 
Асамблеї. Після того як вивчення законопроекту розпочалося в компетентних 
Парламентських комісіях, сучасна практика передбачає звернення до службовців 
середнього та вищого рівня зацікавлених міністерств для підтримки 
законопроекту або для внесення роз'яснень по деяких пунктах.  

Підготовка проектів актів  

В контексті існуючого процесу підготовки проектів, питання, пов'язані з 
розробленням наукової концепції проекту, видаються одним із слабких пунктів 
болгарського законодавства. Ці питання практично не врегульовані діючим 
законодавством, і укладачі актів повинні дуже часто вдаватися до своєї власної 



інтерпретації цілей. Напрямки, на які вони можуть спертися при цьому, як 
правило включають, по-перше, схвалення пропозиції підготовки нового закону 
(пропозиція часто готується самими укладачами, але схвалюється компетентним 
міністром перед її поданням до Ради міністрів). Ця пропозиція звичайно містить 
деякі цілі, які візуються державними органами, і її схвалення означає, що самі цілі 
схвалені також. Інші питання, пов'язані з концепцією, можуть постати в ході 
підготовки законопроектів і можуть бути вирішені або керівником робочої 
міжорганізаційної групи, або міністром чи керівником іншого компетентного 
органу. Звичайно, що остаточна оцінка прийнятності пропозиції, затвердженої 
укладачами, відбувається лише в момент схвалення.  

На відміну від підготовки законопроектів, не існує спеціального підрозділу, 
уповноваженого в питаннях розроблення наукової концепції. Орієнтації про 
завдання концепції або інструкції про зміст концепції, якщо вони не 
сформульовані в окремій пропозиції, можуть бути представлені в процесі 
підготовки проекту, як було зазначено вище. На жаль, часто укладачі полишені 
самі на себе та повинні виробити свою власну думку про наукову концепцію в 
ході процесу підготовки тексту.  

Не існує встановленої процедури для підготовки актів. Укладач може взяти за 
модель іноземне законодавство, законодавство Європейського Союзу, або 
договір. Велика частина болгарського  
які ймовірно повинні регулюватися нормами, що їх встановлює уряд або міністри, 
приймається у процесі розробки кожного проекту закону. Необхідно керуватися 
загальними принципами юридичної системи.  

1. Більшість питань повинні регламентуватися законами. Усі важливі положення, 
а також положення, що мають широке застосування, мають виходити у формі 
закону. Стаття 87 Конституції твердить, що "Уряд видає регламентарні норми та 
постанови на основі закону і для забезпечення дієвості закону". Цим положенням 
фіксується ранг урядових актів у ієрархії юридичних актів. Стаття 94 встановлює 
той самий принцип для документів, що видаються міністрами. Таким чином, 
нормативний (регламентарний) акт може мати лише допоміжний характер, intra 
legem.  

Нормативний документ не може регулювати жодного положення, якщо воно 
попередньо не було прийняте як закон. Отже, нормативні акти в Естонії не 
можуть виходити praeter legem або contra legem.  

2. Не допускається, щоб якийсь закон надавав повноваження виключно урядові.  

3. Кожний закон повинен регламентувати якомога ширшу сферу, інакше кажучи, 
всі питання однакового порядку, які належать до однієї й тієї самої галузі права, 
мають бути зібрані в одному документі (наприклад, Торговельний кодекс).  

В основному, нормативні акти повинні видаватися для різноманітних переліків, 
процедур (постанов) та інструкцій. Необхідно чітко обмежити сфери, які будуть 
регулюватися документами вторинного законодавства. Дотримання цих 
принципів контролюється Міністерством юстиції та Державною канцелярією, а 



також Парламентом при прийнятті ним законів.  

Після прийняття закону уряд, як правило, здійснює нагляд за використанням 
міністрами влади, якою вони наділені згідно з положеннями про їхні 
повноваження. У Законі про уряд (стаття 94 (2) стверджується, що уряд 
скасовуватиме всі нормативні акти та директиви міністрів, директиви Державного 
секретаріату та постанови губернатора регіону, якщо ці акти не відповідатимуть 
Конституції та іншим законам або урядовим нормативним актам і постановам.  

Уніфікація естонських юридичних актів з європейською правовою системою 
являє собою велику проблему. Уряду необхідно видавати нормативні документи з 
численних напрямків, у яких діють юридичні акти ЄС, для забезпечення гнучкості 
змін. Але така прак  
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підхід саме до таких законів. Потреба зміни інших законів випливає з 
необхідності забезпечити уніфікацію законодавчої системи в цілому. На жаль, 
головною проблемою завжди є брак часу, тому численні закони розробляються 
дуже швидко, а звідси і їхня невисока якість.  

Формальності  

Конституція (стаття 108) твердить, що "Закон набуває чинності на десятий день 
після його публікації в Офіційному віснику, за умови, що сам закон не передбачає 
інших термінів". Те саме правило наводиться у статті 8 (1) закону про Офіційний 
вісник.  

Повноваження щодо встановлення дати вступу закону в чинність не можуть 
передаватися ні урядові, ні жодній іншій державній установі. Проект закону про 
підготовку законодавчих текстів містить у статті 22 лише принципи, які 
регулюють вступ у чинність того чи іншого закону. По суті, найважливішим у цих 
принципах є те, що слід враховувати час, необхідний для розробки та видачі 
урядом регламентарних норм, а також для виходу інших адміністратив них 
нормативів щодо даного закону. Однак сьогодні цей принцип ніде не можна 
зустріти, і у зв'язку з цим виникає багато серйозних проблем. Були випадки, коли 
окремі регламентарні норми, які належало прийняти урядові чи міністрам, не 
були прийняті. То чи можна вважати, що закон набуває чинності в таких умовах, 
тобто за відсутності документів стосовно його застосування? Відповідь на це 
запитання, мабуть, буде негативною.  

Закон може не набрати чинності і з іншої причини, зокрема через відмову 
Президента Республіки в його промульгації, за наявності сумнівів щодо його 
відповідності Конституції. У такому разі процедура ведеться згідно з 
передбаченими Конституцією умовами, стаття 107 (2).  

Немає інших причин, щоб закон не міг набрати чинності; закон, після його 
прийняття, автоматично не стає недієздатним, якщо тільки він цього сам не 
передбачає.  

5.2. Вторинне законодавство  

Роль регламентарної влади  

В Естонії не існує тексту, який би визначав, які саме сфери стосуються 
первинного законодавства, а які - вторинного (за винятком правових актів 
місцевих органів влади). Рішення з питань,  
законодавства скопійована з іноземних моделей. Законодавство ЄС стало 
головною моделлю для галузей, яких воно стосується. Якщо закордонні моделі не 
підходять, укладачі повинні розраховувати на свою власну здатність сприйняття 
та своє розуміння ситуації. Послідовні етапи, наведені як приклад для цього 
(аналіз, дослідження, концепція, розроблення та вивчення) видаються 
надзвичайно логічними і можливо, що значна частина болгарського законодавства 
підготовлена саме у відповідності до цієї процедури.  

Рішення скоріше про створення міжорганізаційної робочої групи, ніж про 



передачу підготовки законопроекту в дане міністерство, приймається Радою 
міністрів у випадках, коли вона вважає, що такий підхід сприятиме процесу 
підготовки тексту, наприклад коли текст проекту є складним, коли він стосується 
не лише однієї сфери компетенцій, і т.д.  

Немає фіксованого критерію, і рішення має завжди суб'єктивний характер. Між 
іншим, Міністерство юстиції також уповноваже не в питаннях створення 
міжорганізаційних груп по підготовці деяких законопроектів. Питання про 
консультації та участь інших міністерств були розглянуті вище, під заголовком 
"Складання програм та графіків".  

Не існує жодного законного загального зобов'язання щодо консультації з питань 
суспільних інтересів, порушених в ході розроблення концепції та підготовки 
тексту. Консультація обов'язкова в певних сферах: трудове законодавство та інші 
законодавчі положення, що можуть мати наслідки для рівня життя - є об'єктом 
попередньої дискусії з профспілками та професійними організаціями, яка 
організовується тристоронньою Комісією, у відповідності до статті 3, параграф 1 
Кодексу законів про працю: "Держава, у співробітництві та через консультації з 
профспілковими організаціями та представницькими об'єднаннями наймачів, буде 
регламентувати відносини в області праці та соціального забезпечення, як і 
питання, що стосуються рівня життя населення".  

Зауваження до важливих законів отримуються шляхом організації семінарів чи 
дебатів. Періодичність та форма цих дебатів значно варіюються. Коли йдеться про 
те, що доцільно провести поглиблені консультації, чи про те, що такі консультації 
навіть відбувати муться, визначальні фактори можуть бути суто об'єктивними 
(обмеження графіка) та дуже суб'єктивними (відсутність ініціативи з боку 
міністерства).  
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Відповідальність укладачів припиняється поданням законопро екту до Ради 
міністрів для схвалення та його передачі в Національ ну Асамблею, за винятком 
тих, які будуть викликані в Парламентські комісії. Після подання законопроекту 
до Парламенту укладачі більше не беруть участі в процесі його підготовки. 
Повторне читання поправок здійснюється відповідно до глави 4 закону про 
нормативні акти: текст завіряється Президентом Національної Асамблеї, Прем'єр-
міністром чи міністром, який прийняв документ, а також генеральним Секретарем 
зацікавленої установи. Завіряється оригінал документа, який зберігається 
органом, який його прийняв. Один примірник, до якого додається 
супроводжувальний лист, передається з метою опублікування.  

На практиці, після прийняття нормативного документа Парламентом чи Радою 
міністрів, текст передається укладачеві, який уповноважений зробити незначні 
зміни стилістичного характеру, не змінюючи змісту тексту по суті. Саме цей 
остаточний переглянутий текст завіряється відповідно до описаної вище 
процедури.  

Законопроекти не вважаються, як правило, секретними. Однак вони 
розглядаються як конфіденційні документи, оскільки це внутрішні документи, і 
громадяни автоматично не мають доступу до проектів. Часто трапляється, що 
уряд вирішує повідомити через пресу основні пункти законопроекту після того, як 
він був схвалений Радою міністрів. Якщо уряд вирішить не залучати до цієї 
роботи певні групи осіб і якщо ця участь не походитиме із законного 
зобов'язання, як у випадку тристоронньої Комісії, то (в цій сфері немає жодного 
зобов'язання) громадяни та зацікавлені групи не мають права брати участь у 
процесі підготовки законопроектів.  

Проблема доступу до законопроекту випливає з того факта, що не було прийнято 
жодного закону про доступ до інформації. У параграфі 1 статті 41 Конституції 
сказано, що "Кожний громадянин має право шукати, отримувати та 
розповсюджувати інформацію…". Параграф 2 тієї ж статті зазначає, що 
"Громадяни мають право отримувати, від державних установ чи інституцій, 
інформацію з питань, до яких вони виявляють законний інтерес…". На основі цих 
двох положень та статті 5, параграф 2 Конституції, де сказано, що це положення 
прямого застосування, Конституційний Суд недавно розглядав питання про те, чи 
стаття 41 Конституції може бути інтерпретована як така, що дозволяє 
зацікавленим сторонам вимагати інформацію від державних установ та 
інституцій. У своїй постанові Конституційний Суд зазначив, що питання це було 
занадто широким та занадто складним для того, щоб Суд зміг його розв'язати  
Закони, прийняті Парламентом, подаються Президентові Республіки для 
промульгації (стаття 107 Конституції). Президент Республіки може відмовити в 
промульгації закону, і в 14-денний термін він може повторно відправити його, 
додавши свої аргументи, Парламентові, для нового обговорення та прийняття 
нового рішення. Якщо Парламент знову приймає даний закон без змін, то 
Президент або промульгує його, або звертається до Верховного суду. Якщо 
Верховний суд вважає, що закон відповідає Конституції, Президент Республіки 
повинен його промульгувати.  



Особливі випадки  

Така ж сама процедура застосовується у фіскальному законодавстві при уніфікації 
естонської правової системи з правовою системою Європейського союзу. Дещо 
відмінний характер має Парламентська процедура у бюджетній сфері, а саме: 
фінансові закони, закони щодо бюджетних організацій, а також закони, 
розроблені з метою зміни фінансових законів, повинні проходити три читання.  

Проект закону про зміни до іншого закону повинен вказувати, яка стаття, 
параграф чи абзац якого закону мають бути змінені, та містити нове 
формулювання. Проект закону про підготовку законодавчих текстів (статті від 23 
по 26) подає щодо цього всі необхідні уточнення.  

На сьогодні положення про застосування кожного проекту закону містять 
роз'яснення щодо можливих способів зміни закону. Як сказано у статті 23 (1) 
проекту закону про підготовку законодавчих текстів, зміни, що вносяться до 
інших законів, повинні подаватися у вигляді пропозиції окремого закону на 
кожний закон, який має бути змінений, для забезпечення кращого розуміння суті 
змін та перевірки правильного викладу тексту закону, використовуючи 
інформатизовані законодавчі дані.  

Якщо закон неодноразово зазнавав суттєвих змін, то його новий змінений текст 
публікується в Офіційному віснику (див. статтю 23 (4) проекту закону про 
підготовку законодавчих текстів).  

Обмежень щодо кількості можливих змін протягом року одного і того ж закону не 
існує. Випадки повторних змін спостеріга лися часто, оскільки деякі галузі ще не 
мають нормативної бази, і коли починають запроваджуватися нормативні засади, 
це зумовлює потребу змінювати інші закони. Саме цим пояснюються численні 
зміни, яких зазнав закон про державну службу. Водночас формування 
нормативної бази у деяких галузях відбувається дуже швидко, і дещо поверхово, 
тому сьогодні корисно було б розробити цілісний  
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У відповідності із змінами до закону про Парламентську процедуру, які містяться 
у проекті закону про підготовку законодавчих текстів, пропозиції щодо поправок 
повинні надсилатися міністерству (-ам), на яке (на які) покладено розробку 
проекту закону.  

Друге читання відбувається на пропозицію головної комісії не пізніше трьох 
місяців після першого читання, причому цей термін можна продовжувати. Всі 
пропозиції щодо поправок, разом з висновками головної комісії та органу, який 
виступив з ініціативою закону, а також нова редакція проекту доводяться до 
відома усіх членів Парламенту не пізніше 18-ої години останнього робочого дня 
напередодні засідання. Парламент заслуховує доповідь органу, якому належить 
ініціатива нового закону, або його представника, а також представника головної 
комісії, який дає коментар щодо роботи, виконаної між двома читаннями та дає 
оцінку поданих поправок.  

Якщо після голосування по внесенню поправок не надходило пропозиції 
припинити друге читання проекту або розпочати третє, проект голосується в 
цілому. До постатейного голосування вдаються лише тоді, коли для модифікації 
тих чи інших законів потрібне різне співвідношення Парламентської більшості 
(конституційні закони, наприклад).  

Проект закону подається на третє читання, якщо його ініціатор або головна 
комісія приймає таке рішення.  

Подавати поправки перед третім читанням можуть лише політичні групи або 
постійні комісії Парламенту. Третє читання відбувається не пізніше як через 
місяць після другого читання. Усі подані поправки, разом з висновками головної 
комісії та ініціатора нового закону, а також нова редакція проекту передаються 
усім членам Парламенту не пізніше 18-ої години останнього робочого дня 
напередодні засідання.  

Як правило, Парламент дуже уважно розглядає проекти законів великої ваги. 
Добре було б, щоб уряд мав більше можливостей брати участь у дебатах за 
проектом законів, ініціатором яких він є, для кращого збереження його змісту та 
ключових принципів.  

Іншою формою текстів первинного законодавства є декрети Президента 
Республіки. Коли збирається Парламент, Президент Республіки подає йому 
декрети, спрямовані на швидке прийняття закону, який підтверджує або скасовує 
інший закон. У такій ситуації необов'язково призначати головну комісію. Жодної 
поправки не повинно подаватися. Декрет розглядається та голосується під час 
одного засідання.  

простим рішенням і що має бути прийнятий закон для розв'язання цього питання. 
Таким чином, уряд потенційно вільний, очікуючи прийняття такого закону, 
вирішувати в кожному випадку, чи оприлюднювати законопроекти, а зацікавлені 
сторони, таким чином, не мають можливості ознайомитися із законопроектами та 
офіційно сформулювати свої зауваження, якщо уряд не прийме рішення 
дозволити їм доступ до текстів.  



Вивчення Парламентом  

Відповідно до глави 6 Регламенту про організацію та структуру Національної 
Асамблеї Президент Національної Асамблеї зобов'язаний у триденний строк з дня 
його подання направити законопро ект для вивчення компетентними 
Парламентськими комісіями. Постійна комісія може приступити до вивчення 
законопроекту не раніше 48 годин після отримання тексту її членами. Строки 
подання звітів комісіями визначаються в кожному конкретному випадку 
відповідно до законодавчої програми Парламенту та щотижневої чи двомісячної 
програми. Законопроекти, запропоновані Радою міністрів, мають бути подані в 
Національну Асамблею для першого голосування не пізніше, ніж через місяць 
після їхнього внесення. Протягом семи днів після першого голосування члени 
Парламенту повинні запропонувати у письмовому вигляді поправки до тексту, 
прийнятого в першому читанні. Законопроект, таким чином, повинен за 14 днів 
повернутися для другого читання.  

Стаття 74 Правил про організацію та структуру Національної Асамблеї уточнює 
графік проектів рішень.  

Відповідно до статті 14 декрету про порядок застосування закону про нормативні 
акти, пояснювальний документ повинен містити: мотиви прийняття документа, 
його цілі, основні елементи його головних пунктів та результати, очікувані від 
його застосування. У плані обнародування цей документ піддається такому ж 
регулюван ню, як і самі закони; про це регулювання мова йшла вище.  

Законопроект вивчається головною комісією, на яку в цілому покладена 
відповідальність, та деякими іншими комісіями після рішення Президента 
Національної Асамблеї, яке приймається відповідно до статті 64, параграфу1, 
Регламенту про організацію та структуру Національної Асамблеї.  

Перед голосуванням у першому читанні законопроекту члени Парламенту можуть 
вільно пропонувати поправки, і головна комісія в кінцевому результаті може 
подати текст, що значно відрізняється від оригінального тексту. Як зазначалося 
вище, члени Парламенту  
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можуть в семиденний строк після першого голосування сформулювати письмові 
пропозиції поправок до тексту, прийнятого в першому читанні. Отже, 
законопроект повинен за 14 днів повернутися для другого читання. Стаття 70, 
параграф 2 Регламенту про організацію та структуру Національної Асамблеї 
зазначає, що після голосування в першому читанні положення, які йдуть урозріз із 
положеннями тексту, прийнятого в першому читанні, є неприйнятними .  

У статті 88, параграф 2, Конституції сказано, що рішення Національної Асамблеї 
повинні бути прийняті лише одним голосуван ням. Проекти рішень можуть 
пропонуватися членами Парламенту чи Парламентськими групами. Існує 
спрощена процедура для їхнього прийняття (стаття 74 Регламенту про 
організацію та структуру Національної Асамблеї).  

Подані до Парламенту поправки можуть готуватися сторонами, що мають право 
законодавчої ініціативи, а саме Радою міністрів та членами Парламенту. Щодо 
Ради міністрів, то підготовка поправок буде покладена, як правило, на орган, який 
підготував перший варіант законопроекту.  

Відповідальні працівники міністерств, які підготували законопроект, стежать за 
його еволюцією в Парламенті лише тоді, коли вони для цього запрошуються 
Парламентом.  

Відповідно до статті 71 збірника Регламенту про організацію та структуру 
Національної Асамблеї орган, який розробляв першу версію законопроекту, може 
його відкликати перед початком його голосування в першому читанні. Потім 
законопроект може бути відкликаний лише на основі рішення Національної 
Асамблеї. Таким чином, в першому випадку уряд може відкликати законопро ект, 
внести в нього необхідні поправки та подати знову. В другому випадку він може 
попросити дозвіл для відкликання проекту. Звичайно, законопроект може, в 
межах неофіційних консультацій, доповнюватися поправками, внесеними 
головною Парламентською комісією до подання його на засідання Асамблеї.  

Законодавча рада Національної Асамблеї була створена на основі статті 123 
Правил про організацію та структуру Асамблеї. Хоча назва цього підрозділу така 
ж, як і органу, створеного при Міністерстві юстиції, він від нього значно 
відрізняється. Законодавча рада Національної Асамблеї - це група 
університетських працівників, які не працюють у державній службі. Йдеться 
головним чином про викладачів юридичного факультету Софійського 
університету, які працюють або на пенсії, та про інші університетські підрозділи 
юридичного характеру. Рада збирається на свої нерегулярні засідання  
тами перед тим, як він має бути винесений на Парламентське засідання.  

Усі члени Парламенту отримують пояснювальний лист разом з проектом закону, 
однак пояснювальний лист не публікується. Пояснювальні листи здаються в архів 
і, в разі потреби, їх можна використовувати в подальшому для інтерпретації 
закону. Всі деталі стосовно пояснювального листа будуть зафіксовані в 
майбутньому законі про підготовку законодавчих текстів.  

З числа своїх постійних комісій бюро Парламенту призначає головну комісію, яка 



буде відповідального за здійснення нагляду за процедурою і за виступ з 
пропозицією перед Бюро щодо початку роботи чи припинення процедури. Якщо 
ініціатором законопроек ту був уряд, ця пропозиція повинна надходити у 
тритижневий термін, а якщо Парламент - то у чотиритижневий.  

Із законодавчою ініціативою може виступити як депутат Парламенту, так і 
політична група, або Парламентська комісія. Оскільки члени Парламенту 
представляють виборців, інші особи або групи зацікавлених осіб також наділені 
правом непрямої законодавчої ініціативи. Якщо ініціатором є Парламент, головна 
комісія передасть проект закону урядові для висновку; він має бути повідомлений 
протягом трьох тижнів. Цей висновок не має ніякого впливу на комісію чи на 
Парламент, проте він є важливим для партій коаліції. Представник уряду може 
виступити із звітом по цьому висновку під час засідання Парламенту, на якому 
розглядається текст проекту.  

Частота дебатів Парламенту регламентується в основному главою 14 закону про 
Парламентську процедуру, стаття 136 (1) якої проголошує, що процедура повинна 
включати щонайменше два читання законопроекту.  

В першому читанні Парламент заслуховує доповідь уповноваженого, який 
виступив із законодавчою ініціативою, або його представника, а також доповідь 
представника головної комісії; члени Парламенту можуть ставити запитання. Під 
час першого читання Парламент може прийняти рішення про припинення 
розгляду проекту, якщо з такою пропозицією виступить головна комісія. Після 
першого читання головна комісія інформує Парламент про кінцевий термін 
подання поправок. Між першим та другим читанням головна комісія вивчає всі 
поправки. Члени уряду можуть брати участь у роботі головної комісії, можуть 
виступати. Представники державних органів або місцевої влади можуть 
запрошуватися для участі в засіданнях.  
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сультація повинна відбуватися протягом місяця; у проекті закону про підготовку 
законодавчих текстів на це передбачається два місяці. На сьогодні юридична 
консультація проводиться дуже рідко. Коли проект закону про підготовку 
законодавчих текстів, який регламентує процедуру узгодження та юридичні 
консультації (статті від 51 по 58) буде прийнятий, тоді уряд або Міністерство 
юстиції визначать категорії осіб, яких можна буде залучати як незалежних 
юридичних експертів (стаття 108).  

Не існує конкретної нормативної бази стосовно ролі укладача проекту закону на 
подальших етапах процедури; рішення про це повинен приймати міністр. 
Наприклад, у Міністерстві юстиції, у контракті з підготовки проекту закону 
(форма контракту була затверджена канцлером Міністерства юстиції) вказано, що 
укладач повинен переглядати проект після завершення процедури узгодження та 
брати участь у подальшій роботі уряду і Парламенту. А міністр має вирішити, чи 
повинен укладач бути присутнім на засіданнях уряду та / або Парламенту.  

Стаття 48 постанови уряду передбачає, що документи, винесені на розгляд уряду, 
не публікуються до прийняття урядом рішення. Стаття 88 даної постанови 
уточнює, що лише члени уряду, Державний секретар та особи, яких вони 
призначають з цією метою, або ж службовці, відповідальні за зв'язки уряду з 
громадськістю, можуть передавати у пресу інформацію про засідання.  

Жодний юридичний акт не встановлює, хто повинен готувати проекти декретів 
Президента Республіки. Ці документи зазвичай готуються канцлером 
Адміністрації Президента. Проте статті 65 та 66 проекту закону про підготовку 
законодавчих текстів містять специфічні правила стосовно розробки проектів 
декретів Президента. Враховуючи те, що головним ініціатором законів є уряд, і 
що він має у своєму розпорядженні компетентні органи для підготовки проектів 
законів, стаття 65 (1) твердить, що уряд може подати Президентові пропозицію 
щодо прийняття декрету (відповідно до права законодавчої ініціативи, яким 
наділений уряд).  

Парламентський розгляд  

Проект закону, разом з пояснювальним листом, виноситься на розгляд Головою 
Парламентської сесії (стаття 53 (1) закону про Парламентську процедуру). 
Проекти, призначені для ратифікації або підписання міжнародних угод, 
подаються в комплекті з текстами угод естонською та іноземною мовами. Немає 
жодних нормативних положень стосовно способу вивчення проектів народними 
депута 
для вивчення законопроектів, які їй подаються Парламентськими комісіями. На 
противагу раді при Міністерстві юстиції не існує жодного зобов'язання подавати 
законопроект для відзиву до Законодавчої ради Національної Асамблеї.  

Законодавча рада Національної Асамблеї - структура, що бере участь в 
законодавчому процесі, відіграє, звичайно, корисну роль. Якість текстів законів 
завжди поліпшується, коли даний проект уважно вивчається групою осіб, які 
володіють поглибленими знаннями та досвідом у різних сферах права. Ця 
структура, запроваджена вперше в Болгарії у 1995 р., не може не викликати 



певних критичних зауважень. Вивчення законопроектів цією неформальною 
групою вважається або надмірним, або надто довгим. Отже, точки зору про роль 
Законодавчої ради Національної Асамблеї не є одностайними. Потрібно очевидно 
нагадати, що, коли часові обмеження цього вимагають, цей орган з неформальним 
характером може просто не бути залученим до консультування.  

На практиці, Парламент, як про це свідчать його рішення, чи то на пленарному 
засіданні, чи то в комісії, дуже уважно вивчає наукову концепцію, що лежить в 
основі кожного законопроекту. Він також поглиблено вивчає кожне його 
положення. Така прискіплива робота відбувається, як правило, в комісіях, але 
трапляєть ся також, що дуже детальні дебати відбуваються на пленарному 
засіданні.  

Стаття 67, параграф 4 Регламенту про організацію та структуру Національної 
Асамблеї передбачає, що Парламент розглядає законопроект в цілому в першому 
читанні. Стаття 70, параграф 1, того ж документа зазначає, що в другому читанні 
Парламент може на будь-якій стадії вивчити законопроект по кожній главі, 
постатейно, чи по кожному положенню.  

Стаття 80 Конституції зобов'язує будь-якого службовця чи громадянина 
представити будь-яку інформацію, яка потрібна Парламентській комісії. Крім 
того, стаття 24, параграф 2 Регламенту про організацію та структуру Національної 
Асамблеї зобов'язує всі державні органи, всіх службовців, громадські установи 
представля ти будь-яку інформацію, яка вимагається Парламентською комісією.  

Не існує формальної процедури, за допомогою якої Парламент або політичні 
групи, які його складають, могли б вивчити та прокоментувати форму, структуру 
чи редагування законопроекту перед його офіційним поданням. У цьому випадку 
вивчення та коментарі можуть мати лише неформальний характер.  
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Як зазначалося вище, лише члени Парламенту та Рада міністрів можуть подавати 
тексти законів до Парламенту. Недоліком цієї системи є те, що уряд офіційно не 
має права формулювати зауваження про законопроекти, які подаються членами 
Парламенту. Як наслідок, засоби перевірки та контролю, згадані вище, в цьому 
випадку не застосовуються, включаючи перевірку відповідності проекту 
законодавству ЄС. Парламент спирається на свою власну Законодавчу раду та 
своїх штатних юристів або, коли вважає це за необхідне, на документи та досвід 
урядових службовців.  

Стаття 102 Конституції передбачає, що після схвалення Парламентом закону, 
Президент повинен, в п'ятнадцятиденний строк або підписати президентський 
декрет (указ) про опублікування закону, або ж повернути його у Парламент. В цій 
галузі Президент володіє необмеженою владою і повернення необов'язково може 
бути пов'язане з неконституційністю законопроекту. Повторно прийнятий текст 
повинен зібрати абсолютну більшість голосів Національ ної Асамблеї (а не просту 
більшість, як було під час першого прийняття). Якщо проект прийнято знову, 



Президент повинен підписати декрет про опублікування в семиденний строк після 
офіційного повідомлення про його друге прийняття.  

Особливі законодавчі положення  

Відповідно до статті 87, параграф 2 Конституції бюджет держави може бути 
представлений лише Радою міністрів. Це єдиний виняток з правила, згідно з яким 
члени Парламенту також мають повноваження подавати законопроекти. 
Процедура прийняття закону про державний бюджет є такою ж самою, як і для 
інших законів.  

Особливий випадок законодавчих дій Парламенту, що має на меті наближення 
місцевого законодавства з законодавством ЄС детально проаналізований у пункті 
6.3. "Дотримання права та юриспруденції Європейського союзу".  

Зобов'язання, прийняті відповідно до міжнародних договорів, набирають чинності 
через закон. В цілому процедура та ж сама, як і для загального законодавства. 
Стаття 73 Регламенту про організацію та структуру Національної Асамблеї 
передбачає деякі відмінності: Комісія із закордонних справ повинна дати свою 
точку зору, текст договору може бути змінений і застереження до 
багатостороннього договору можуть бути сформульовані лише тоді, коли вони 
прийнятні. Крім того, стаття 6 закону про Офіційний вісник передбачає, що 
договори можуть бути опубліковані у вигляді додатку до Офіцій 
чеві потрібно розглянути. Усі ці різноманітні вимоги будуть викладені в законі 
про підготовку законодавчих текстів (статті від 28 по 41) та в нормативних актах 
уряду щодо пояснювальних листів.  

Після того, як проект закону підготовлений, розглянутий та схвалений урядом, 
текст його передається до інших інституцій для узгодження. Стаття 25 Постанови 
уряду твердить, що проект юридичного акта, до моменту подання його урядові, 
має бути розглянутий усіма міністерствами, на обов'язки і повноваження яких 
може вплинути його прийняття, а також на державному рівні місцевими органами 
влади, якщо йдеться про їхні інтереси. Проекти законів, які регламентують 
питання із сфери повноважень Державної канцелярії, повинні подаватися їй на 
розгляд.  

Усі проекти законів мають передаватися в Міністерство юстиції для перевірки їх 
відповідності після того, як їх розглянуть інші міністерства. Проект передається 
Міністерству юстиції після повторного розгляду, Відгуки та пропозиції інших 
міністерств і установ повинні братися до уваги. Результати процедури узгодження 
(а також аргументація причин відхилення тієї чи іншої пропозиції) мають бути 
викладені у пояснювальному листі; порівняльна таблиця законодавчих актів 
Європейського союзу та естонського проекту повинна додаватися до проекту. 
Якщо Міністерство юстиції не схвалить проект, текст його потрібно розглянути 
повторно, з урахуванням пропозицій, та знову надіслати його Міністерству 
юстиції для узгодження.  

Міністерство, що підготувало проект закону, може з власної ініціативи надіслати 
його іншим близьким до нього установам з проханням подати свій відгук 



(безприбуткові організації, наприклад). Укладачі проекту можуть звертатися до 
спеціалістів. Такі консультації не є обов'язковими, і через брак часу організувати 
їх нелегко, та все-таки до них вдаються часто, тому що це покращує якість 
проекту. Відгуки брати до уваги не обов'язково, і міністерство не змушене давати 
пояснення, чому воно не врахувало пропозицій тих чи інших установ або 
експертів.  

Обов'язковою є лише юридична консультація. Під час процедури узгодження 
Міністерство юстиції може звернутися до незалежних юридичних експертів з 
проханням висловити свою точку зору на тонкі юридичні моменти кожного з 
проектів законів, ініціатором яких був уряд, а також проконсультуватися з 
адвокатами -практиками, викладачами права, закордонними експертами і т.д. 
Процедура узгодження на цей період припиняється. Юридична кон  
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Такий порядок забезпечує проходження всіх проектів законів через урядові 
служби. Єдина проблема, на якій тут слід наголосити, це проблема дуже коротких 
термінів, встановлених законом про Парламентську процедуру на розгляд 
проектів законів урядом; внаслідок цього уряд не має можливості висловлюватися 
з окремих питань.  

Розробка законів  

Розроблення концепції і підготовка проектів законів можуть бути доручені або 
одним і тим самим міністерським службам, або різним, і можуть проходити різні 
процедури залежно від міністерства. Важливо, щоб відповідальні працівники 
міністерств приймали щороку робочий план, який містив би всі законопроекти, 
що мають бути підготовлені протягом року.  

В Естонії ще не прийнято кілька важливих законів; у деяких галузях немає поки 
що жодного нормативного акта. Звідси - поспішність у підготовці та прийнятті 
законів, тому що треба якомога швидше заповнити прогалини, отож укладачі 
законів надзвичайно рідко бувають добре проінструктовані. Численними є 
випадки, коли укладачі не отримували навіть специфічних інструкцій, яких 
необхідно дотримуватися під час роботи над проектом; все, що їм відоме, - це 
назва закону; вони володіють лише кількома штрихами щодо його змісту. Все це 
призводить іноді до несподіваних результатів для міністерства, яке замовляло 
текст. Сьогодні більше уваги приділяється розробленню концепції в рамках 
підготовки контракту та процесу розроблення проекту, в тому розумінні, що 
укладачі мають інструкції стосовно рішення, яке вони повинні будуть прийняти з 
деяких проблем.  

Якщо проект закону готується службовцями того чи іншого міністерства, тоді їм 
легше отримати інформацію щодо можливих рішень, адже вони можуть 
звернутися із запитанням до відповідаль них працівників міністерства. Зовнішні 
спеціалісти, як правило, майже або й зовсім не мають зв'язку з цими 
відповідальними службами. Своїм наглядом міністерство забезпечує дотримання 



рішень та концептуальних засад, причому вони можуть мінятися протягом 
процесу підготовки проектів законів.  

В Естонії процес підготовки проектів законів не передбачає специфічних фаз 
перед поданням тексту відповідальним працівникам міністерства. Не існує також 
чітких вимог стосовно пояснюювальних листів, які повинні відігравати 
першочергову роль у визначенні тих чи інших фаз підготовки закону. У 
пояснювальному листі обов'язково повинна міститися певна кількість пунктів, які 
уклада 
ного вісника, із меншим тиражем, а не в самому Офіційному віснику. Ця методика 
могла б спричинити проблеми у випадку, коли громадяни намагалися послатися 
чи довести існування положень договорів, опублікованих у такий спосіб.  

Стаття 11, параграф 3 закону про нормативні акти передбачає, що ці типи дій 
скасовані, або модифіковані спеціальним положенням нового акта чи акта-
модифікатора. Глава 6 декрету про порядок застосування закону про нормативні 
акти детально розглядає питання скасування та модифікації чинних актів і 
уточнює, що скасований чи модифікований акт має бути спеціально повністю 
ідентифікований. Коротше кажучи, нове положення може або зазначати, що 
чинне положення скасоване, або ж містити нове формулювання, коли чинне 
положення просто модифіковане.  

Один закон може змінюватися стільки разів, скільки це визнано за необхідне, 
включаючи зміни протягом роботи однієї Парламентської сесії, чи зміни протягом 
календарного року. Хоча деякі закони ніколи не змінювалися, більшість законів 
змінювалася щонайменше один раз. Деякі закони змінювалися кілька разів 
протягом роботи однієї Парламентської сесії чи календарного року. Це можна 
пояснити трьома основними причинами. Перша полягає в забезпеченні 
управління з боку деяких законів, що регламентують, наприклад, процес 
приватизації чи процес масової приватизації. Приватизація, в масштабі, в якому 
вона здійснюється в Центральній та Східній Європі, є новим явищем, і важко було 
відразу знайти вдалі законодавчі рішення. По-друге, деякі закони можуть бути 
дещо модифіковані, коли прийнято новий закон. Саме так закон про торгівлю 
(який є в Болгарії основним актом у галузі акціонерного права) був 
модифікований кількома заходами під час прийняття закону про банки, закону 
про біржу і т.д. По-третє, деякі положення багатьох законів - джерело протиріч у 
політичному та емоційному плані (закони про реституцію, наприклад), зазнали 
модифікацій, а потім скасування цих модифікацій Конституційним Судом, не 
дуже відмінних від попередніх та нових оскаржень.  

Формальні вимоги  

Акти первинного законодавства вступають у дію через три дні після їхнього 
опублікування, за винятком, коли сам текст не встановлює іншого терміну чи 
іншої дати. Правило про три дні випливає із статті 5, параграф 5 Конституції.  

Вступ у дію закону не може бути пов'язаним з прийняттям урядового акта. Проте 
його ефективне застосування може обумов  
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люватися урядовим актом. У деяких випадках закон передбачає, що "правила та 
процедури … прийматимуться Радою міністрів". Вочевидь у подібних випадках 
закон не може бути уведеним у дію, оскільки Рада міністрів насправді не 
прийняла необхідне вторинне законодавство. Було помічено дуже мало випадків, 
коли Рада міністрів затримувала, з бюджетних причин, прийняття нормативних 
документів, які встановлюють порядок застосування закону.  

Акти первинного законодавства завжди набирають чинності. Саме їхнє реальне 
застосування може іноді бути затриманим, як було зазначено в попередньому 
параграфі.  

5.2. Вторинне законодавство  

Надання регламентарної влади  

Не існує визначених сфер, у яких законодавчий документ може набути форми 
акта первинного законодавства чи міг би лише випливати з акта вторинного 
законодавства.  

Стаття 3, параграф 1 закону про нормативні акти уточнює однак, що основні 
соціальні відносини, які можуть бути предметом поточного законодавства, 
повинні повністю регулюватися законами; це єдина замітка такого типу. Параграф 
2 тієї ж статті зазначає, що для інших соціальних відносин закон може 
передбачити прийняття положень вторинного законодавства. Саме Парламент у 
кожному випадку визначає, якими є "основні соціальні відносини, які можуть 
скласти предмет поточного законодавства", та якими є "інші соціальні відносини".  

Стаття 114 Конституції зазначає, що "відповідно до законів і на виконання 
законів, Рада міністрів приймає декрети, розпорядження та рішення". Наступна 
стаття перераховує типи документів, які можуть прийняти міністри: правила, 
постанови, інструкції та розпорядження. Стаття 115 безпосередньо не вказує на 
необхідність регламентарних повноважень. Діюча практика дозволяє міністрам 
приймати акти відповідно до актів вищого рівня або, в межах їхніх повноважень, 
без жодного спеціального дозволу, лише коли вони вважають за потрібне 
прийняти нормативний текст. Регламентарні повноваження можуть бути виведені 
зі статті 3, параграф 2 закону про нормативні акти та глави 5 декрету про порядок 
застосування цього закону. Однак дані положення не є очевидними, і міністри 
можуть також, у деяких випадках, приймати нормативні акти зі своєї власної 
ініціативи. Регламентарні повноваження не застосовуються  
на що будуть спрямовані кошти. Список юридичних актів, які мають бути 
складені у сферах їх повноважень протягом наступного року, має бути ясним та 
добре вмотивованим, тому що запит повинен надсилатися Міністерству фінансів. 
Щоб запобігти завищенню коштів міністерствами, стаття 43(2) проекту закону 
передбачає, що Міністерство фінансів може звернутися до Міністерства юстиції 
за висновком перед тим, як внести в проект державного бюджету кошти, що їх 
просять на підготовку проектів законів міністерства та Державна канцелярія. 



Ефективність цієї системи полягає в тому, що Міністерство юстиції є також 
уповноваженим розробляти єдиний план підготовки проектів законів уряду в 
жовтні-листопаді поточного року (складання бюджету на цьому рівні припадає в 
основному на весну). Таким чином, програма підготовки проектів законів на 
наступний календарний рік повинна бути практично готовою на початку другого 
кварталу, в момент, коли починається підготовка державного бюджету.  

Розробка єдиного плану підготовки урядових законопроектів повинна відбуватися 
в четвертому кварталі - це період, коли вже можуть враховуватися напрямки 
проекту бюджету (обсяг коштів). А проект державного бюджету, як сказано у 
статті 16 (1) закону про державний бюджет, має бути поданий до Парламенту не 
пізніше ніж за три місяці до початку фінансового року. Тоді можна бути 
впевненим, що в єдиному плані підготовки проектів законів міститимуться 
виключно проекти законів, які повинні розглядатися урядом у наступному році, і 
в бюджетах міністерств та Державної канцелярії будуть сформульовані запити 
саме на ці кредити. І останнє: якщо проект закону про підготовку законодавчих 
текстів буде прийнято, урядові не потрібно буде надалі включати такі проекти 
законів у свій календарний план. А це означає, що необхідно вносити зміни і в 
обсяг повноважень уряду. Коли проект поданий на розгляд уряду, останній 
вирішує, подавати його Парламентові чи ні. У цей же період уряд повинен 
призначити міністра, який представлятиме його під час дебатів у Парламенті (як 
правило, призначається той міністр, служби якого готували проект). Рішення в 
цьому питанні має вноситися до протоколу, який складається наприкінці 
урядового засідання. Якщо проект закону передається до Парламенту, він 
повинен супроводжуватися пояснювальним листом.  

Проекти законів, ініціатором яких був член Парламенту, політична група або 
Парламентська комісія, передаються урядові головною комісією, відповідальною 
за проект, для подання висновку.  
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Звісно, що "першочергові проекти законів" не міститимуться в єдиному плані 
підготовки проектів законів (стаття 49 (2) проекту закону). Проте процедура має 
бути дотримана.  

Стаття 48 (1) містить важливе правило, згідно з яким міністерство, що готує 
проект, має можливість продовжити встановлений йому термін (до двох місяців), 
надіславши службову записку урядові. Зараз часто трапляється, що проект закону 
не може бути поданий урядові та розглянутий у встановлений календарним 
планом день через те, що не завершена процедура приведення у відповідність 
(наприклад, міністерство - ініціатор проекту не отримує від міністерств листів 
щодо відповідності проекту). Подібні ситуації не вимагають перенесення терміну, 
встановленого єдиним планом підготовки проектів законів; достатньо лише 
довести цю інформацію до відома уряду. Двомісячний термін є коротким 
порівняно із звичайним терміном для розробки проектів законів, зате спрощена 
процедура дозволить уникнути бюрократичних і технічних проблем (чіткий запит 



про перенесення встановленого терміну, повторний розгляд питання на засіданні 
уряду, опублікування урядової постанови в Офіційному віснику).  

На противагу календарному планові роботи, єдиний план підготовки проектів 
законів на наступний рік пов'язаний з плануванням державного бюджету на той 
же рік. У зв'язку з цим звернемо увагу на принцип, записаний у статті 43 (1): у 
державному бюджеті мають бути окремо виділені витрати міністерств та 
Державної канцелярії на підготовку проектів законів. У державному бюджеті на 
1996 р., наприклад, специфічні витрати на підготовку проектів законів були 
передбачені лише по бюджетах Міністерства юстиції та Міністерства соціальних 
справ. Це дає міністерствам можливість займати пасивну позицію щодо розробки 
проектів законів; свою пасивність вони аргументують браком коштів для оплати 
своїх службовців або ж для залучення зовнішніх експертів. Прикро, що такий стан 
речей дає можливість використовувати кошти, призначені для розробки нових 
законів, на інші цілі (поширеною є практика включення цих фондів у розділ 
"адміністративні витрати"). Виділення окремою статтею у державному бюджеті 
витрат на підготовку проектів законів принесе тільки користь, оскільки якщо 
цільові кошти не використовуються до кінця року, вони автоматично перерахову 
ються до Казначейства. Таким чином, ці фонди можуть піти лише на розробку 
проектів законів. Під час формування державного бюджету міністерства та 
Державна канцелярія повинні точно вирішити,  
до деяких документів, які прийняті міністрами, які можна вважати нормативними 
(деякі розпорядження чи інструкції) або ненормативними (циркуляри). До речі, 
статті 12 закону про нормативні акти чітко сказано, що "акт, призначений для 
введення в дію закону, може регламентувати лише те питання , для якого 
передбачено прийняття документа про порядок застосування". Через це укладачі 
нормативних актів, як правило, працюють над проектами в рамках повноважень, 
покладених на них вищестоящою інстанцією.  

Практика щодо меж застосування регламентарних повноважень базується на 
загальних положеннях Конституції та закону про нормативні акти і його декрету 
про порядок застосування. Закон встановлює, що відповідний урядовий орган 
повинен прийняти певний вторинний документ. Звичне формулювання є 
наступним: "правила та процедури…будуть регламентуватися Радою міністрів" 
або "міністр фінансів прийме постанову про…".  

Законодавство та діюча практика не передбачають формальної процедури, 
призначеної для перевірки того, чи відповідні повноваження були надані для 
встановлення необхідних норм вторинного права або для перевірки того, чи 
передача повноважень для встановлення цих норм вторинного права відповідає 
Конституції. В ході процедури підготовки проекту та проведення консультацій і в 
рамках прийняття текстів вторинного права, контроль повинен здійснюватися і, 
як правило, здійснюється укладачами чи вищестоящими органами, які схвалюють 
проекти (міністром чи компетент ним заступником міністра), іншими 
міністерствами та органами, які здійснюють консультації щодо проекту, 
юридичним Управлінням Ради міністрів і Законодавчою радою Міністерства 
юстиції.  



Нарешті, контроль повинен здійснюватися органом, який приймає документ 
(Радою міністрів, компетентним міністром чи керівником іншого органу). Коли 
акт прийнято, він може бути оскаржений у Верховному Суді з правових підстав і, 
зокрема, з питань перевищення повноважень.  

Питання про межі регламентарних повноважень багато разів розглядалося 
Верховним Судом. Деякі питання стосувалися того, чи уряд уповноважений, 
наприклад, встановлювати частку оподаткування чи ставки податків. Спираючись 
на статтю 60, параграф 2, Конституції та на рішення Конституційного Суду, з 
якого випливає, що Національна Асамблея не може передавати Раді міністрів 
повноваження з визначення реальних ставок оподаткування, Верховний Суд 
анулював кілька декретів.  
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Закони завжди набирають чинності через три дні з часу їхнього опублікування, 
або після закінчення терміну, визначеного в самому документі, або ж у термін, 
встановлений самим документом. Незалежно від введення в дію текстів про 
порядок застосування законів, ці акти мають бути прийняті в термін, вказаний у 
законі, а за відсутності такого терміну - не пізніше шести місяців після набрання 
чинності законом (стаття 45, параграф 1 декрету про порядок застосування закону 
про нормативні акти). Очевидно, що закон (чи частина цього закону) залишаються 
незастосовуваними, доки нормативний акт не набирає чинності.  

Підготовка вторинного законодавства  

Нормативні акти можуть бути прийняті Радою міністрів, як колективним органом, 
або міністрами чи керівниками інших урядових організацій. В першому випадку 
Рада міністрів доручає одному міністрові ( чи групі, яка знаходиться під 
управлінням заступника Прем'єр-міністра, міністра чи керівника іншого органу, 
відповідно до статті 24 Правил про структуру та організацію роботи Ради 
міністрів та її адміністрації) підготовку проекту тексту. В деяких випадках 
підготовка текстів вторинного права може покладатися на Законодавчу раду 
Міністерства юстиції. Згідно із статтями 28 та 30 Правил про структуру та 
організацію роботи Ради міністрів і її адміністрації, кожний проект тексту 
вторинного права до прийняття його Радою міністрів подається їй лише після 
консультації із зацікавленими урядовими органами та організаціями і 
функціональни ми управліннями Ради міністрів. Консультація із Законодавчою 
радою Міністерства юстиції вимагається також для проектів декретів.  

У другому випадку саме компетентний міністр призначає членів підготовчої 
групи. Координація роботи з іншими міністерствами та зацікавленими органами є 
необхідною. Цей тип текстів вторинного права не повинен погоджуватися 
Законодавчою радою Міністерства юстиції або іншими управліннями Ради 
міністрів.  

У випадку, коли акт вторинного законодавства повинен прийматися Радою 
міністрів, про це згадується в законі. В іншому випадку нормативний акт може 



бути прийнятий відповідно до закону чи акта Ради міністрів. Всі акти Ради 
міністрів приймаються колегіальним способом.  

Теоретично, вторинне законодавство мало б бути розроблене в рамках процесу 
підготовки первинного законодавства, до якого воно приєднується (стаття 45 
декрету про порядок застосування закону про нормативні акти). На практиці не 
завжди так відбувається.  

Зауважимо: допускається можливість включення проектів законів, які будуть 
представлені урядові лише через два або три роки, в єдиний план підготовки 
законопроектів. Це зафіксовано у статті 42 (3) проекту закону про підготовку 
законодавчих текстів. Було б ідеальним, якби всі міністерства отримували 
інформацію про всі закони, що мають бути підготовлені в сфері їх повноважень, і 
якби всі ці закони були зібрані у єдиному плані підготовки проектів законів, 
незалежно, чи вони мають бути представлені протягом року, чи пізніше. Така 
система сприяла б кращій координації підготовки проектів законів, оскільки це 
була б діяльність, спланована й організована в масштабі цілої держави, для всіх 
міністерств і сфер їхніх повноважень. Проект закону про підготовку законодавчих 
текстів дає можливість запровадити таку систему, і майбутнє покаже, чи 
міністерства можуть і хочуть працювати за нею. Може статися, що ця система не 
буде спрацьовувати через недостатність інформації, оскільки міністерства не в 
змозі будуть чітко передбачити всі потреби щодо розробки проектів законів у 
сферах їх повноважень.  

3. Єдиний план підготовки проектів законів - це документ, який відображає 
законодавчу політику уряду на наступний рік; схема його застосування та 
внесення поправок до нього є такою самою, як і для календарного плану, тобто по 
ньому приймається урядова постанова, - це передбачено у статті 42 (4) проекту 
закону. Він виходить у вигляді неофіційної публікації, що обумовлено у статті 2 
(1) 6 закону про Офіційний вісник. Цей єдиний план, що є додатком до робочого 
плану уряду на календарний рік, є доступні для всіх громадян.  

4. Календарний план роботи уряду є дуже гнучким, до нього можна вносити зміни 
(статті 6 і 7 постанови уряду). Проектом закону передбачається така ж сама 
гнучкість і для Єдиного плану проектів законів ( статті 45, 46 і 47), оскільки цей 
план складається на відносно довгий період, і зрозуміло, що протягом року може 
виникнути необхідність у внесенні певних змін.  

Що стосується так званих "першочергових проектів законів", наприклад, у 
випадку прийняття закону, який має скасувати діючий нині закон, - то вони 
повинні розглядатися урядовими інституція ми якомога оперативніше. Таким 
чином, проекти законів цієї категорії не проходять шляху, передбаченого статтею 
45. Вони пропонуються компетентним міністром, у даному випадку - для 
прийняття урядом рішення. Уряд скористається при цьому правом, наданим йому 
статтею 49, а саме: доручати міністерству підготовку проекту.  
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Єдиний план підготовки проектів законів уряду і календарний план роботи уряду 
відрізняються один від одного за такими аспектами:  

1. Головна проблема - це гарантія системного підходу та вибору належного 
моменту для підготовки проектів законів. Як і календарний план, єдиний план 
розробки проектів законів уряду передбачає, що міністри попередньо подають 
виклад основних положень. На противагу календарному планові, єдиний план 
розробки проектів законів - це не лише механічно складений хронологічний 
список усіх завдань уряду. Міністерство юстиції готує його, спираючись на 
основні положення, надіслані йому міністерствами та Державною канцелярією 
(стаття 44 (4) проекту закону). При складанні цього плану Міністерство юстиції в 
першу чергу дбає про вдалий вибір моменту для представлення проектів законів 
на розгляд уряду і Парламенту.  

Якщо виклад основних положень стосовно певного закону не приймається, то 
міністерство, яке готувало його, може додати до проекту єдиного плану 
підготовки проектів законів (якщо цей проект розглядатиме уряд) відзив, 
надісланий ним Міністерству юстиції (стаття 44 (5) проекту закону). Міністерство 
юстиції, розробляючи проект єдиного плану, виконує тим самим покладений на 
нього обов'язок статтею 59 (1) закону про уряд Республіки, згідно з яким воно 
несе відповідальність за координацію законодавчого процесу, оскільки саме воно 
має найкраще бачення юридичної системи країни в цілому. Для забезпечення 
взаємозв'язку юридичної системи необхідно заздалегідь планувати підготовку 
проектів законів; в єдиному плані розробки проектів законів слід передбачати 
відповідний проміжок часу для виконання підготовчих операцій.  

2. На відміну від календарного плану, єдиний план розробки проектів законів 
складається на повний календарний рік. Це єдиний цілісний документ, який 
глобально відображає законодавчу політику уряду в наступному році.  

Календарний рік є відносно коротким періодом для законодавчого процесу, який 
може бути відносно довгим; крім того, графік подання проектів законів на розгляд 
уряду і Парламенту повинен бути добре продуманим (необхідність вибору 
вдалого моменту). Однак не варто затягувати цей процес, посилаючись на те, що 
передбачити зміни на довгий період нелегко. У кожній урядовій інституції має 
бути "єдиний план підготовки законопроектів".  

Щодо підготовки наукової концепції у сфері вторинного законодавства, то можна 
повернутися до даної вище відповіді в пункті "Підготовка законопроектів".  

Укладачі текстів вторинного законодавства - це ті самі укладачі, які готують 
тексти первинного законодавства.  

Уряд, міністр чи керівник іншого урядового органу перед прийняттям 
нормативного акта може провести неформальні консультації із зацікавленими 
сторонами чи особливими групами за інтересами. В деяких випадках, зокрема з 
питань трудового законодав ства, ці консультації є обов'язковими. У багатьох 
інших випадках вони не здійснюються. В усіх випадках, за винятком консультацій 
щодо трудового законодавства, вони мають неформальний характер.  



Проекти нормативних актів не обнародуються, як через відсутність закону про 
доступ до інформації, про який згадувалося вище в пункті "Підготовка 
законопроектів", так і через відсутність іншого механізму представлення 
попередньої інформації, необхідної для зацікавлених сторін, чи сторін, яких ця 
інформація стосується .  

Питання контролю та меж регламентарної влади було розглянуте вище. Не існує 
інших спеціальних формальних процедур, окрім подання проекту для 
консультації до міністерств та інших зацікавлених урядових органів, в юридичне 
Управління та функціональні управління Ради міністрів, як і в Законодавчу раду 
Міністерства юстиції.  

Стиль та форма регламентовані главою 3 декрету про порядок застосування 
закону про нормативні акти; вони стануть предметом детального аналізу в пункті 
6.5. "Дотримання юридичних формальностей".  

У випадку, коли акт вторинного законодавства не повинен прийматися Радою 
міністрів, цей текст не подається їй і для схвалення.  

Нормативний акт набирає чинності лише після його опублікування в Офіційному 
віснику. Нормальний строк набирання чинності - три дні після опублікування, 
якщо тільки сам документ не встановлює інший термін або точну дату (стаття 5, 
параграф 5, Конституції).  

Наступні процедури  

Стаття 17 закону про нормативні акти та глава 7 декрету про порядок 
застосування цього ж закону передбачає " вивчення результатів застосування 
нормативних актів ". Ці положення виходять за межі перевірки правомірності чи 
відповідності форми доку  
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мента, але ці елементи в них включені. Так само стаття 2, пункт 6 декрету № 20 
Ради міністрів уточнює, що Законодавча рада "вивчає результати застосування 
законів"; це положення ніколи не застосовувалося. Не передбачено ні формальної 
процедури, ні формально го графіка для перевірки правомірності чи форми 
документа. На практиці, як тільки міністерство або інший орган, що має 
повноваження по застосуванню акта, констатує деякі недоліки, чи у випадку 
анулювання акта судами, міністерство або зацікавлений орган може 
запропонувати його модифікацію чи скасування. Не існує спеціального органу, 
який уповноважений у питаннях проведення регулярних перевірок правомірності 
чи форми вторинного законодавства.  

Прийняті Радою міністрів акти вторинного права записують ся та зберігаються 
централізованим способом у спеціальному Відділі архівів Ради міністрів. Кожний 
нормативний документ там класифікується з усією інформацією, яка додається 
(рішення про підготовку документа, листи з точками зору міністерств та відділів, 
протоколи засідань, в ході яких проект обговорювався, обгрунтування і т.д.). Цей 



реєстр зберігає "завірені копії", передбачені статтею 36 закону про нормативні 
акти. Справи зберігаються впродовж десяти років, потім вони передаються до 
національних архівів.  

Існує другий, інформаційний, реєстр, який ведеться юридичним Управлінням 
Ради міністрів. Він містить повні тексти усіх нормативних актів, прийнятих 
Радою міністрів після 1993 року. Стосовно інших актів, прийнятих до 1993 року, 
цей реєстр містить лише їхні назви. Реєстр містить також тексти всіх законів, 
прийнятих нещодавно, та назви раніше прийнятих законів, схвалених Радою 
міністрів і переданих до Національної Асамблеї.  

Жоден з цих двох реєстрів не видається у вигляді спеціально го нормативного 
документа. На практиці доступ до них громадськості забезпечується таким чином: 
подається письмовий запит на необхідну інформацію чи примірник текстів 
першого чи другого реєстру, як правило, такі запити задовольняються.  

Міністерства та інші урядові органи ведуть свої власні реєстри нормативних 
актів, які вони приймають. Загальні правила про спосіб класифікації та 
збереження, про передачу до національних архівів після десяти років і т.д. 
однаковою мірою застосовуються до цих документів. Збереження документів у 
вигляді "завірених копій" та доступ громадськості регламентуються правилами, 
виданими міністрами чи керівниками урядових органів. Міністерство 
закордонних справ зберігає оригінали всіх договорів, учасницею яких є Болгарія.  

розробити основні положення та проконсультуватися з компетент ним 
міністерством, і лише тоді звертатися за будь-якою консульта цією до 
Міністерства юстиції.  

У статті 2 ордонансу уряду сказано, що "Для планування роботи уряду Державна 
канцелярія готує, на основі пропозицій міністрів, квартальний календарний план. 
Можна також готувати плани і по місяцях". Крім проектів текстів первинного 
законодавства, календарний план роботи уряду містить усі інші питання, що 
будуть обговорюватися під час засідань. Для підготовки календарного плану 
міністри повинні щонайменше за 15 робочих днів до початку кварталу або до 
початку наступного місяця подати перелік пунктів, у сфері їх компетенції, 
стосовно проектів законів та усіх інших важливих питань, які уряд має розглянути 
або винести рішення на одному із своїх засідань. Одночасно міністр повинен 
вказати також і дату подання проекту закону чи іншого документа. Для того, щоб 
розгляд проекту закону був внесений до календарного плану роботи, необхідно 
також додати і лист Міністерства юстиції про те, що основні положення були 
схвалені у плані їх відповідності. По календарному плану приймається постанова 
(індивідуальний акт); вона публікується в Офіційному віснику.  

Проект закону про підготовку законодавчих текстів вносить новий механізм у 
процес розробки законів у Естонії, а саме: запровадження єдиного плану 
підготовки проектів законів уряду (цей план включає також і проекти законів, 
тобто акти первинного законодавства). Відповідно до статті 42 (1), "Єдиний план 
підготовки проектів законів уряду містить проекти законів, що мають бути 
розроблені міністерствами або Державною канцелярією протягом наступного 



календарного року; він щороку затверджується урядом".  

Складання єдиного плану підготовки проектів законів уряду, обумовленого у 
проекті закону про підготовку законодавчих текстів, є необхідним для кращої 
координації та систематизації розробки проектів законів. На сьогодні проекти 
законів розробляються на основі принагідних або тимчасових потреб без 
урахування принципів, які визначають юридичну систему загалом. Як правило, 
перед початком підготовки проекту закону ніколи не ставиться і не вирішується 
питання про відповідність закону естонській юридичній системі, як і питання, чи 
вдало вибраний момент для розробки проекту закону і чи немає потреби у 
попередній розробці та застосуванні іншого юридичного акта.  
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5. Підготовчі процедури  

5.1. Первинне законодавство  

Робоча програма і календарний план  

Міністерства, у рамках своїх повноважень, користуються широкою незалежністю 
при складанні програм підготовки проектів законів. Стаття 2 постанови уряду № 
199 від 1 липня 1993 р. про "відповідність та юридичну якість правових актів, які 
подаються урядові" твердить, що міністерства повинні подавати до Міністерства 
юстиції основні положення проектів законів для перевірки їх відповідності. У 
цьому документі необхідно зазначити структуру тексту, прізвище укладача або 
керівника робочої групи, орієнтовний термін завершення проекту закону та 
розмір оплати праці укладача (укладачів). Останнім часом Міністерство юстиції 
вимагало від усіх міністерств подавати йому наприкінці року для уніфікації 
основні положення проектів законів, підготовка яких запланована або які будуть 
подаватися на розгляд уряду протягом наступного року.  

Зауважимо, що основні положення не завжди подавалися Міністерству юстиції 
для уніфікації, оскільки це не тягло за собою жодних юридичних наслідків. Часто 
буває, що основні положення подаються тоді, коли робота над проектом закону 
вже розпочата і коли передбачений для цього бюджет вже використаний. У 
проекті закону про підготовку законодавчих текстів точно викладені директиви 
стосовно подання основних положень, а саме: передбачається скласти єдиний 
план підготовки проектів законів уряду (як для проектів законів, так і для актів 
первинного законодавства), пов'язати уніфікацію основних положень з 
використанням бюджетних коштів (співпраця, у консультативній формі, між 
Міністерством юстиції та Міністерством фінансів), і не приймати для приведення 
у відповідність проекти, якщо процедура уніфікації їх основних положень не була 
дотримана.  

Міністерство юстиції може запропонувати іншим міністерствам підготувати ті чи 
інші проекти законів у сфері їх компетенції, однак з юридичної точки зору такі 
пропозиції не обов'язкові, і якщо міністерство не згодне, воно може винести це 
питання для обговорення та вирішення на засідання уряду. Тоді те чи інше 



міністерство може отримати, за рішенням уряду, розпорядження про підготовку 
закону. Коли якесь міністерство має намір підготувати проект закону, що 
виходить за рамки його повноважень, йому необхідно  
Для того, щоб бути дійсними, акти вторинного права мають бути опубліковані. 
Стаття 11, пункт 1, закону про Офіційний вісник зазначає, що всі нормативні 
документи, включаючи акти вторинного права, повинні бути опубліковані в 
Офіційному віснику в п'ятнадцятиденний термін.  

Парламентська діяльність  

Акти вторинного законодавства не передаються до Парламенту і про них йому 
попередньо не повідомляється. Вони не подаються в Парламент на 
підтвердження. Парламент не має повноважень з вивчення цих актів чи 
організації дебатів щодо них зі своєї власної ініціативи; він тим паче не може 
внести зміни до підготовлених урядом актів вторинного законодавства. 
Парламент може впливати на акти вторинного права лише опосередковано, 
шляхом скасування закону чи одного з його положень, що автоматично призвело 
б до скасування положень вторинного права, прийнятих відповідно до закону 
(стаття 13 закону про нормативні акти), видозміни закону таким чином, що уряд 
буде змушений змінити відповідні тексти вторинного права, або ж шляхом 
прийняття нового закону, що робить незастосовуваними деякі положення 
нормативного характеру.  

При Парламенті не існує комісії з повноваженнями по нагляду за способом, у 
який здійснюється регламентарна влада. Парламент може лише дозволити чи 
зобов'язати уряд або деякі міністерства та інші урядові органи прийняти 
нормативний акт, але він не може здійснювати контроль за змістом опублікованих 
текстів. Конфлікти розглядаються Верховним Судом.  

Впродовж останніх семи років Парламент майже не застосовував на практиці 
своїх повноважень по здійсненню демократично го контролю за використанням 
урядом своє вторинної регламентарної влади (за допомогою Парламентського 
контролю, стаття 90 Конституції; глава 7 Правил про організацію та структуру 
Національної Асамблеї).  

Інші питання  

Щодо правових положень нормативні акти можуть бути оскаржені у Вищому 
адміністративному суді (стаття 125, параграф 2, Конституції).  

Певна кількість оскаржень подавалася для з'ясування питання про те, чи уряд має 
повноваження на встановлення долі оподаткування чи податкових ставок. 
Спираючись на статтю 60, параграф 2 Конституції та на положення 
Конституційного суду, з якого  
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випливає, що Національна асамблея не може передавати Раді міністрів 
повноваження з визначення реальних податкових ставок, Верховний Суд 



анулював кілька декретів. Доцільно відмітити, що в ході підготовки останнього 
закону про податки, а саме закону про податок з прибутку, Рада міністрів 
переглянула попередній закон, який передбачав, що амортизаційні правила будуть 
регулюватися текстами вторинного права, і включив у зміст самого закону 
амортизацій ну таблицю. Інші документи також були з успіхом оскаржені: 
постанова про виплати, яка забороняла підприємствам розраховуватися між 
собою готівкою в сумах, що перевищували 20 000 левів; постанова про азартні 
ігри і т.д. Відмічається чітка тенденція на оскарження текстів вторинного права, 
що мають безпосередні фінансові наслідки. Протягом останніх років Верховний 
суд показав себе схильним, частково, безперечно, з політичних мотивів, до 
визнання недійсними оскаржуваних нормативних актів.  

Урядова практика, яка полягає іноді у прийнятті нормативно го акта на основі 
загального положення акта вищого рівня, ще не оскаржувалася. В цьому плані 
можна навести кілька декретів, прийнятих Радою міністрів відповідно до статті 
105, параграф 2, Конституції. У цій статті сказано, що "Рада міністрів … 
уповноважена в питаннях загального управління адміністрацією держави…". З 
одного боку, Рада міністрів повинна мати певну свободу рішення про найкращий 
спосіб управління питаннями, які випливають з її компетенцій, і вона повинна 
бути здатною в деяких випадках приймати необхідні нормативні документи 
(декрет № 20, проаналізований крім того в цьому документі, сам був прийнятий 
відповідно до статті 105, параграф 2 Конституції). З іншої сторони, дуже часте 
застосування цієї практики послабило б положення статті 114 Конституції.  

Сам підрахунок документів вторинного права свідчить про те, що з початку 
перехідного періоду регламентарна влада набагато ширше використовувалася. 
Важко навести точні статистичні дані, але можна було б сказати, наприклад, що 
кількість декретів, прийнятих на засіданні Ради міністрів щороку, поза всяким 
сумнівом подвоїлася з початку перехідного періоду, що пояснюється кількома 
причинами : підвищений ритм прийняття законів Парламентом, який вимагає 
нових актів вторинного права, скасування чи модифікація численних 
нормативних актів та прийняття Радою міністрів нормативних актів, які 
випливають з її автономної компетенції.  

Елементи, наведені в пункті 5.2., в загальному випливають з первинного 
законодавства.  

Кожне міністерство вирішує, чи звертатиметься воно до неслужбовців для 
підготовки законодавчих або нормативних актів, і точна статистика з цього 
питання відсутня. Всі міністерські бюджети містять суми на підготовку 
законопроектів (не завжди записані у вигляді бюджетного рядка, але включені в 
"адміністративні видатки"; два міністерства, однак, передбачають суми, 
спеціально призначені на підготовку законопроектів: Міністерство юстиції та 
Міністерство соціального забезпечення); отже кожному міністерству належить 
рішення про призначення цих сум.  

Кожне міністерство вирішує, в який спосіб укладачі братимуть участь у процесі 
підготовки законопроектів, коли текст проекту переданий міністерству, і 



відмінності між міністерствами у цьому плані значні. Укладач проекту чи 
керівник робочої групи може брати участь в засіданнях уряду, або Парламенту, на 
яких обговорюєть ся проект, але виключно за дозволом міністра, який пропонує 
закон. Міністри широко користуються цією можливістю, оскільки питання, що 
постають, можуть часто бути вирішені, якщо відомі наміри укладача, коли він 
задумував те чи інше положення його проекту, або коли він вибрав особливе 
формулювання.  

Члени Парламенту, що готують законопроекти, за якими Парламент прийняв 
ініціативу, можуть звернутися до службовців міністерств; проте, здебільшого, 
великий обсяг роботи цих службовців перешкоджає такому співробітництву. 
Часто трапляється, що службовець бере участь у підготовці кількох 
законопроектів, одночасно продовжуючи виконувати свої основні функції.  

Управління персоналом підготовки проектів породжує серйозні труднощі в 
Естонії. Була зроблена спроба покращити якість підготовки законопроектів 
запровадженням суворіших вимог та з допомогою ефективного нагляду для того, 
щоб спонукати міністерства до кращої організації процесу підготовки актів у 
сферах, що випливають з їхніх компетенцій. У цьому полягає одна з цілей проекту 
закону про підготовку законодавчих актів.  

Закони, за якими Парламент прийняв ініціативу, часто готуються його членами. 
Службовці Парламенту чи зовнішні спеціалісти іноді беруть участь у підготовці 
проектів. Рівень кваліфікації укладачів актів Парламенту також різний, і це 
додаткова причина для прийняття закону про підготовку законодавчих актів, який 
визначить ідентичні умови та вимоги до підготовки законопроектів уряду і 
Парламенту; інакше кажучи, рівень кваліфікації укладачів проектів Парламенту 
також повинен підвищитися.  
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Можна також згадати резолюції Прем'єр-міністра, які також є обов'язковими для 
міністрів. Правило приймати резолюції випливає із статті 8 розпорядження уряду: 
"Прем'єр-міністр може вимагати від міністрів розробити для уряду пропозиції, які 
не записані в робочій програмі". Резолюції Прем'єр-міністра приймаються 
головним чином для гарантування застосування рішень уряду та Парламенту, 
якщо таке зобов'язання не згадане в рішенні уряду, що записане в протоколі 
засідання.  

4. Спеціалісти з підготовки проектів  

Як вже зазначалося вище, жодний міністерський структурний підрозділ не має 
повноважень виключно з підготовки законів. Міністерства зобов'язані лише 
готувати юридичні акти, які стосуються сфери їхньої компетенції, що визначена в 
законі про уряд, і їм належить рішення про організацію підготовки законів. Це 
чітко проявляється в дуже нерівномірній якості юридичних актів, що підготовлені 
різними міністерствами.  

Для підготовки законів численні міністерства звертаються до зовнішніх 



спеціалістів, які не є юристами, не мають досвіду в сфері підготовки проектів. Але 
можна також навести інші приклади: службовці Міністерства юстиції також 
уповноважені в питаннях підготовки законів. Більше того, переважно 
законопроекти у Міністерстві юстиції підготовлені службовцями. До речі, 
юристи, що не належать до Міністерства юстиції (судді, викладачі права 
Тартуського університету і т.д.), беруть участь в діяльності робочих груп. Процес 
підготовки проектів чітко контролюється відповідальними працівниками 
Міністерства.  

Як вже було відзначено, впродовж радянської доби практично не було можливості 
брати активну участь у підготовці законопро ектів; тому мало спеціалістів мають 
глибокий досвід в цій сфері. Нещодавно численні молоді люди з дипломами, або 
студенти права на останньому році навчання, були набрані для підготовки 
законопроектів з метою практичного навчання. Це пояснюється також тим, що в 
Тартуському університеті ще немає курсу з підготовки законів і не раціонально 
періодично організовувати теоретичне навчання укладачів, оскільки вони дуже 
швидко змінюються. Найкращим вирішенням є, безсумнівно, забезпечення 
справжнього навчання шляхом практичної підготовки проектів.  

6. Специфічні перевірки проектів  

6.1. Дотримання Конституції  

Не існує формальної процедури для перевірки дотримання конституційних 
положень на стадії розроблення наукової концепції проекту. Перевірка - це 
неформальний процес, який застосовується на всіх стадіях процесу підготовки 
законопроектів, включаючи стадію розроблення концепції.  

Два специфічні органи підключаються до роботи на стадії підготовки проектів: 
Законодавча рада Міністерства юстиції, яка вивчає всі законопроекти, що будуть 
подаватися до Ради міністрів, в деяких випадках і проекти нормативних актів, та 
Законодавча рада Національної Асамблеї, яка вивчає законопроекти на вимогу 
Парламентської комісії. Ці два органи повинні перевіряти, між іншим, 
відповідність актів Конституції. Не існує формальних критеріїв чи спеціальних 
вимог для цієї перевірки по дотриманню Конституції. Конституційний суд чи 
Верховний суд можуть визнати недійсними деякі положення через їхню 
невідповідність Конституції; ці два суди по відношенню до укладачів 
законопроектів відіграють роль наганяльників страху, оскільки зобов'язують 
уникати потупок у питаннях конституційності. Дві законодавчі ради відіграють 
лише консультативну роль і повинні подавати свою точку зору про законопроект 
у першому випадку міністерству, органу чи робочій групі, що мають 
повноваження з підготовки проекту, а у другому випадку Парламентській комісії, 
до якої звернулися за вивченням проекту.  

Тим більше не існує формальних положень, що дозволяють перевірити 
дотримання Конституції запропонованими Парламентом поправками. Коли 
Законодавча рада Національної Асамблеї запрошена до участі у вивченні 
законопроекту, вона висловлюється також про його конституційність.  



Міністерство юстиції нещодавно розробило формуляр, який має назву "дозвіл на 
введення в дію". Цей формуляр повинен додаватися до проекту на кожному етапі 
консультацій. Укладачі мають інформувати про рівень його відповідності праву 
Європейського союзу та іншим міжнародним документам. Вони повинні 
детальніше зазначати, чи проект їм повністю відповідає, якщо ні, то якою мірою, і 
пояснювати причини такої часткової невідповідності. Законодавча рада 
Міністерства юстиції вдається до оцінювання за трьома пунктами: застосування 
європейського законодавства в галузі,  
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про яку йдеться; інвентаризація застосовуваних актів ЄС та реальне урахування 
цих актів.  

До цього дня дозвіл на введення в дію використовується лише стосовно права ЄС. 
Поле застосування цієї процедури могло б бути розширеним з тим, щоб включити 
у нього інші форми перевірок; для цього потрібні нові законодавчі розпорядження 
та глибоке перероблення самого формуляру.  

Спори про відповідність конституції були згадані вище. Беручи до уваги 
важливість деяких питань та політичний контекст у Болгарії, з самого початку 
було очевидним, що деякі закони будуть визнані Конституційним судом 
неконституційними. Мова йде головним чином про закони про реституцію, 
прийняті у 1992 році більшістю, яку склали Союз демократичних сил і Рух за 
свободу та права, а потім нова соціалістична більшість зробила спробу частково 
скасувати в 1995 році. В кількох випадках Конституційний суд проголосив 
неконституційними деякі зміни до законів про реституцію, і більшість прийняла 
потім приблизно ідентичні тексти, які в свою чергу були визнані 
неконституційними. Обмежувальні положення деяких законів, наприклад 
заборона в законі про банки, колишнім банкірам обіймали посади в банках 
упродовж певної кількості років або визнання недійсним права на пенсію деяких 
категорій відповідальних осіб та службовців Комуністичної партії, що були 
прийняті в 1992 році, могли б увійти у категорію документів, яка, можна 
сподіватися, буде визнана Конституційним судом неконституційною. Наведені 
вище рішення відіграли однак роль наганяльника страху по відношенню до 
прийняття законів, що обмежують основні права особи.  

У деяких випадках, на противагу припущенням, оскарження не були взяті до 
уваги; таким чином Конституційний суд відхилив подану Президентом скаргу 
проти закону, який забороняв працівникам медичного сектора страйкувати, та 
іншу скаргу членів опозиції в Парламенті, які оскаржували законність частини 
закону про ліцензії, що запроваджував режим ліцензування для служб 
телекомунікації.  

В кількох випадках Конституційний суд повернувся до своїх попередніх рішень. 
У 1992 році він дозволив відкликання членів Верховної юридичної Ради, яке було 
подане у 1991 році; після цього він визнав неконституційним дуже схожий закон, 
прийнятий у 1995 році про відкликання членів, призначених у 1992 році.  

1. Парламент може дозволити, в загальному та виключно через закон, уряду або 
сільській муніципальній раді, чи міській муніципальній раді обнародувати 
законодавство [стаття 7(1)] та може надати їм право передати це повноваження 
міністру чи місцевій адміністрації [стаття 7(6)].  

Парламент, до речі, може прямо уповноважувати одного чи кількох міністрів 
видавати виключно нормативні акти внутрішньо го розпорядку, тобто такі, які 
регулюють управління, діяльність та сферу компетенцій одного чи кількох 
міністерств.  

2. Уряд може делегувати компетентному міністрові повноваження щодо 



обнародування нормативних актів, коли ця можливість здійснювати таке 
делегування була йому надана Парламентом, і вона міститься в правилі визнання 
повноважень [статті 7(6) та 70(1)]. Загальний принцип, згідно з яким неможливо 
надати міністру повноваження щодо прямого оприлюднення законодавства, 
відповідає принципу ієрархії юридичних актів і виключає ризик вирішення 
численних питань виключно законодавцем чи міністрами, а не урядом, який несе 
основну відповідальність за застосування законів і який володіє виконавчою 
владою (стаття 86 Конституції). Якби міністри були уповноважені прямо 
оприлюднювати зовнішнє законодавство, це робилося б без відома уряду і без 
рішення з його боку та було б порушенням Конституції.  

Здебільшого закони повинні застосовуватися урядом, і якщо закон передбачає, що 
уряд може передати це повноваження одному чи кільком міністерствам, уряд 
може винести щодо цього рішення і передати міністру цю компетенцію.  

Всі глави законопроекту про підготовку законодавчих актів наголошують, що 
законодавство повинне відповідати межам його застосування та умовам, які 
зазначені в правилі визначення повноважень [статті 69(1), 89(1) та 89(2)].  

Існує юридичний документ, важливість якого заслуговує на те, щоб її 
підкреслили: йдеться про рішення уряду, записані в протоколі засідання. Вони є 
обов'язковими для зацікавлених міністрів. Стаття 24 розпорядження уряду 
зазначає, що уряд може застосову вати подібні рішення, коли урядовий акт не є 
необхідним. Він може таким чином затрати міністерство підготувати 
законопроект і подати йому.  
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ляються на нормативні акти та індивідуальні акти. Основні законодавчі та 
нормативні акти регламентуються законопроектом про підготовку законодавчих 
та нормативних актів, який привнесе незначні зміни до самого поняття 
юридичного акта. Основні акти є наступними:  

1. Закон: акт первинного права, законодавчий акт, прийнятий Парламентом. В 
Естонії поле, яке покривається законами, має бути якнайширшим, і всі сфери 
повинні регламентуватися законами якомога глибше.  

2. Декрет Президента Республіки. Стаття 109 Конституції наголошує, що коли 
Парламент не в змозі зібратися, Президент Республіки може, в термінових 
ситуаціях, прийняти декрети, що мають чинність закону, які будуть 
контрасигновані Президентом Парламенту та Прем'єр-міні стром. Відповідно до 
статті 110 Конституції "Конститу ція, перераховані в статті 104 Конституції 
закони, закони, що визначають національні податки та державний бюджет, не 
можуть бути прийняті, змінені або скасовані президентським декретом".  

3. Урядова постанова : акти вторинного права. Принципом є те, що метою 
урядової чи міністерської постанови може бути лише застосування закону, і 
приймаються лише єдині постанови "intra legem".  

4. Міністерська постанова: акти вторинного права, що мають таку ж обов'язкову 
силу, як і урядові постанови.  

Законопроект про підготовку законодавчих актів уточнює компетенції уряду як 
виконавчого органу та компетенції міністрів у галузі прийняття законодавства. 
Стаття 7 регламентує правило визнання повноважень. Нинішнє поняття правила 
визнання повноважень (або точніше - відсутність будь-якого уніфікованого 
поняття) породжувало дотепер численні практичні проблеми. Це правило є, 
однак, одним із основних юридичних принципів у сфері підготовки законодавчих 
та нормативних актів.  

Цей законопроект з точністю встановлює режим визнання повноважень та засади 
законності нормативних актів. У сучасній практиці саме Парламент вирішує 
уповноважити уряд чи ні, регламентувати деякі питання нормативним шляхом чи 
передати це зобов'язання міністру. Законопроект про підготовку законодавчих 
актів надає системності наступному описові.  

6.2. Дотримання існуючої юридичної системи  

Вище сформульовані спостереження про дотримання Конституції можуть 
повністю бути використані стосовно перевірки відповідності діяльності 
державних органів вимогам законів та існуючим юридичним структурам. Автори 
проектів, або особи, що схвалюють текст чи формулюють зауваження на різних 
стадіях процесу підготовки проекту, перевіряють відповідність кожного акта, чи 
то йдеться про первинне чи вторинне право, законам та існуючим структурам і 
процедурам.  

Відповідальні за розроблення концепції та укладачі проектів повинні спиратися 
на загальні правила, що містяться в статтях 3, 10 і 11 закону про нормативні акти, 



при визначенні того, чи новий закон є необхідним, беручи до уваги, що питання 
могло вже бути врегульоване в існуючих текстах або могло бути врегульоване без 
застосування законодавства (зокрема, адміністративним шляхом), а також при 
визначенні того, чи вимагає запропонований текст скасування або внесення змін 
до існуючих текстів, чи перехідного періоду.  

6.3. Дотримання права та юриспруденції Європейського Союзу  

Після вступу в дію Європейської угоди національний пріоритет, яким є інтеграція 
до ЄС, був реалізований створенням національного механізму з координування та 
виконання зобов'язань, прийнятих Болгарією відповідно до Європейської угоди.  

В березні 1995 року Рада міністрів прийняла декрет № 66, який згрупував та 
централізував процес виконання Європейської угоди шляхом створення чотирьох 
нових органів: урядового Комітету з питань європейської інтеграції (УКПЄІ); 
Координаційної Комісії з питань європейської інтеграції (ККПЄІ); Секретаріату 
(УКПЄІ); робочих груп, що складаються з експертів та випливають з УКПЄІ. 
Декрет № 66 був замінений декретом № 97 головним чином для того, щоб 
з'ясувати роль новостворених органів з точки зору Програми Phare.  

При Раді міністрів була створена нова посада - Секретаря Ради міністрів з питань 
європейської інтеграції ("Секретар").  
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Урядовий Комітет з питань  

європейської інтеграції (УКПЄІ)  

Роль: УКПЄІ контролює, планує, розвиває та продовжує розроблення політики 
країни щодо ЄС. Він формулює пропозиції рішення для Ради міністрів та 
координує діяльність державної адміністрації в її відносинах з ЄС та Програмою 
Phare.  

Склад: Комітет складається з одинадцяти міністрів 24. Інші члени уряду та 
керівники інших урядових органів можуть запрошува тися для участі в 
засіданнях, які відбуваються щомісяця з ініціативи Прем'єр-міністра.  

Керівництво: УКПЄІ управляється Прем'єр-міністром.  

Координаційна Комісія  

з питань європейської інтеграції (ККПЄІ)  

Роль: Комісія головним чином контролює оперативну діяльність міністерств та 
управлінь, яких стосується реалізація Європейсь кої угоди. Вона подає пропозиції 
УКПЄІ та визначає специфічні завдання для робочих груп.  

Склад: ККПЄІ складається з представників, на рівні заступників міністрів, 
двадцяти міністерств та урядових органів25 , тісно залучених до процесу 
європейської інтеграції.  

Ці представники призначаються своїм міністром чи їхнім відповідним 
керівником.  

Керівництво: ККПЄІ, яка збирається двічі на місяць, очолюється Секретарем.  

_________________________  
24 Заступники Прем'єр-міністра та міністри, відповідальні за наступні галузі: (1) 
Торгівля та зовнішня економічна кооперація; (2) Забудова та впорядкування 
території; (3) Економічний розвиток; (4) Закордонні справи; (5) Внутрішні справи; 
(6) Фінанси; (7) Юстиція; (8) Промисловість; (9) Сільське господарство та харчова 
промисловість; (10) Транспорт; (11) Оборона.  
25 Заступники міністрів відповідальні за наступні галузі : (1) Закордонні справи; 
(2) Торгівля та зовнішня економічна кооперація; (3) Економічний розвиток; (4) 
Сільське господарство та харчова промисловість; (5) Навколишнє середовище ; 
(6) Транспорт; (7) Юстиція; (8) Праця та соціальні справи; (9) Внутрішні справи; 
(10) Промисловість; (11) Фінанси; (12) Забудова та оснащення території; (13) 
Культура; (14) Охорона здоров'я; (15) Освіта, наука та технології. Заступники 
керівників таких комісій: (16) Енергетичні ресурси; (17) Нормалізація та 
метрологія; (18) Пошта та телекомунікації. (19) Заступник директора 
національного інституту статистики. (20) Заступник керівника комісії із захисту 
конкуренції.  

Процедура уніфікації (головним чином, впроваджувана Міністерством юстиції) 



дозволяє перевірити, чи розроблені урядом законопроекти відповідають законам, 
принципам естонської юридичної системи та нормам якості. Стаття 41 урядового 
розпорядження наголошує, що всі проекти актів, перед тим, як пропонуватися на 
засідання уряду, будуть перевірятися Державною канцелярією, яка, в разі 
потреби, приведе проекти у відповідність з технічними та лінгвістичними 
вимогами до засідання уряду. Стаття 42 розпорядження уряду зазначає, що, коли 
проект містить незначні технічні, лінгвістичні, юридичні помилки, він буде 
поданий на засідання уряду у вигляді проекту із привнесеними Державною 
канцелярією змінами.  

Хоча розпорядження уряду уточнює, що Державна канцелярія контролюватиме 
всі акти, подані на засідання уряду, канцелярія перевіряє головним чином проекти 
нормативних актів, розроблені урядом. Стаття 77 закону про уряд зазначає, що 
Державна канцелярія перевірятиме відповідність проектів актів уряду Конституції 
та іншим чинним законам.  

Ось чому контроль за якістю проектів актів розподілений між Державною 
канцелярією та Міністерством юстиції; перша особливо перевіряє якість проектів 
актів уряду, тоді як друге, уповноважене в питаннях координування підготовки 
законопроектів, перевіряє якість законопроектів, поданих урядом до Парламенту. 
Ця компетенція непрямо надана Міністерству юстиції розпорядженням уряду, яке 
в своїй статті 25 зазначає, що всі законопроекти мають бути схвалені 
Міністерством юстиції. Законопроект про підготовку законодавчих актів 
інформує ще ясніше про цю компетенцію в межах процедури уніфікації.  

Ця система не надто задовільна, оскільки наявне змішування двох типів 
адміністративного апарату. В майбутньому має бути лише одна інстанція для 
здійсненн я контролю за перевіркою проектів Парламенту та уряду. Залишається 
лише вирішити, чи ця компетенція повинна належати Державній канцелярії, 
надавши Міністерству юстиції функцію координування підготовк и 
законопроектів, чи ця компетенція має бути повністю передана Міністерству 
юстиції.  

3. Нормативні документи  

Дуже рідко трапляється в Естонії, щоб приймалися акти без обов'язкової сили 
(циркуляри, наприклад). Юридичні акти розподі  
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регламентуватися законом про підготовку законодавчих актів. Між іншим, закон 
про Президента Республіки був також підготовлений.  

У найзагальнішому сенсі питання щодо підготовки проектів законодавчих та 
нормативних актів визначаються також законом про процедуру 
Адміністративного суду (RT І 1993, 50, 694), законом про діяльність міністра 
юстиції (RT І 1993, 25, 436), законом про Конституційний суд (RT І 1993, 25, 435) 
і т.д.  

Не існує єдиного акта, який регламентував би все коло питань, які стосуються 
підготовки законопроектів (організація підготовки законопроектів та директив 
про підготовку проектів актів). Проект закону про підготовку законодавчих 
текстів становить перший крок на цьому напрямку і слугуватиме основою для 
серії законодавчих документів уряду та міністра юстиції. Циркуляри та інші 
документи без обов'язкової сили не поширені в Естонії; через відсутність 
довгочасної традиції підготовки законів потрібно визначити нові правила за 
допомогою актів, які матимуть примусовий характер для укладачів законів та 
органів, на яких покладена місія підготовки проектів.  

Як вже зазначалося вище, численні спеціалісти різних галузей, які не є юристами, 
залучаються до підготовки законодавчих та нормативних текстів. Важко 
пересвідчитися в тому, що всі вони володіють точним та узагальненим знанням 
про всі акти. Неможливо їх усіх підготувати, оскільки вони міняють посади. Закон 
про підготовку законодавчих актів буде регламентувати загальні питання 
підготовки актів, і акти про порядок застосування законів становитимуть чіткі 
директиви для всіх укладачів законів.  

Існує механізм, що дозволяє перевірити, чи задовільними є вимоги, яким повинні 
відповідати законопроекти, але він змінюється залежно від органу, який стоїть 
біля витоків проекту, та від типу акта.  

Стаття 53 закону про процедуру в Riigikogu містить правила, яких потрібно 
дотримуватися, щоб подати до Канцелярії Парламенту законопроекти, рішення та 
заяви. У параграфі 4 цієї статті сказано, що Канцелярія Парламенту буде 
повертати проект його автору, якщо вимоги та формальні умови його подання, 
записані в параграфах з 1 по 3, не виконані; проект буде повернений, якщо він не 
дотримується виданих Канцелярією Парламенту директив, що стосуються 
підготовки юридичних актів. Закон про підготовку законодавчих актів змінить цю 
статтю закону про процедуру в Riigikogu (стаття 109), і всі законопроекти повинні 
будуть дотримуватися її.  

Секретаріат  

Роль: Головною роллю Секретаріату є допомога УКПЄІ в реалізації його цілей. 
Ця допомога проявляється в різних формах: планування роботи УКПЄІ; 
забезпечення прямого зв'язку з високими посадовими особами, організаціями та 
інституціями, зацікавлени ми європейськими питаннями; власне переконання у 
взаємозв'язку урядових напрямків діяльності з позицій європейського інтеграцій 
ного процесу, і зокрема уніфікації законодавств; планування та координування 



Програми Phare.  

Важливість Секретаріату підкреслюється тим, що він переданий в управління 
Президента УКПЄІ, тобто Прем'єр-міністра.  

Структура: Секретаріат представлений командою з десяти осіб, вісім з яких є 
радниками, на яких покладена відповідальність за чітко визначені сфери 
відповідно до процесу європейської інтеграції. Радники вибираються, виходячи з 
їхньої компетенції та досвіду. Сфери, з яких 23 згруповані у п'ять великих 
категорій: економічні та промислові питання, організаційні питання і, зокрема, 
уніфікація законодавства, зовнішня допомога (Phare National, Phare CBC).  

Робочі групи  

Роль: Робочі групи готують проекти рішень із специфічних питань та 
організовують впровадження програм Європейського союзу. Декрет № 66 створив 
13 робочих груп, на кожну з яких покладені повноваження за конкретною темою. 
Відповідно до цього декрету, УКПЄІ створив потім інші робочі групи, яких 
сьогодні нараховується 1726.  

Структура та склад: Робочі групи складаються з експертів, які призначаються 
міністром чи керівником зацікавленого урядового органу. Вони подають звіт до 
ККПЄІ про специфічні місії, які були на них покладені. Вони нараховують від 6 
до 16 членів, залежно від кількості представлених міністерств. Член Секретаріату, 
який працює над питаннями, які входять до повноважень робочої групи, 
автоматично стає членом відповідної робочої групи.  

___________________________  
26 (1) Уніфікація права; (2) Кооперація у сферах юстиції та внутрішніх справ; (3) 
Торгівля та економічна кооперація, фінансові питання; (4) Баланс платежів; (5) 
Сільське господарство; (6) Промисловість; (7) Транспорт; (8) Енергетичні 
ресурси; (9) Телекомунікації; (10) Місцева адміністрація; (11) Регіональний 
розвиток; (12) Навколишнє середовище; (13) Phare; (14) Митниці та контроль за 
кордонами; (15) Інфраструктура; (16) Законодавство та технічні норми; (17) 
Реформа державного управління.  
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Керівництво: Управління робочими групами здійснюють заступники міністрів чи 
заступники керівників урядових органів, членів ККПЄІ. Вони призначаються 
УКПЄІ. В межах цього механізму, стратегічний документ був розроблений для 
впровадження рекомендацій, які містяться в Білій книзі ЄС про підготовку 
асоційова них держав Центральної та Східної Європи до їхньої інтеграції у 
внутрішній ринок Європейського союзу. Цей документ мав потрійну мету:  

1. Встановити інвентаризацію чинного законодавства в Болгарії та рівень його 
відповідності законодавству ЄС.  

2. Вдатися до порівняльного аналізу по сферах і, на цій основі, разом із 



міністерствами та іншими компетентними органами розробити конкретну 
програму та графік прийняття нових законів чи законів, що привносять зміни.  

3. Розглянути адміністративну інфраструктуру та її здатність ефективно 
застосовувати нове законодавство і вивчити необхідність створення нових 
структур чи переорганізу вати вже існуючі структури.  

Перший етапний звіт про впровадження стратегії був поданий в Європейську 
комісію болгарською стороною наприкінці жовтня 1996 року в ході другого 
засідання Асоціативного комітету.  

Цей стратегічний документ є базовим для процесу уніфікації болгарського права з 
європейським правом. Законодавча програма кожного міністерства, як і 
законодавча програма уряду, дотримуються цього стратегічного документа, як і 
строків, зазначених у ньому.  

Головна відповідальність в галузі перенесення законодавства ЄС покладена на 
оперативні міністерства та робочу міжміністерсь ку групу, на яку покладено 
повноваження по координації процесу європейської інтеграції. Міністр, який має 
подати законопроект, повинен заповнити дозвіл на введення в дію, в якому він 
зазначає, яким є відповідний європейський закон, що його законопроект 
розраховує застосувати, та чи це перенесення законодавства є повним чи ні. В 
іншому випадку потрібно уточнити причини, чому це впровадження не відбулося. 
Міністерства у своєму обгрунтуванні повинні вказати, чи закон Європейського 
союзу, про який йде мова, вимагає певної адміністративної структури чи така 
структура вже існує, доцільно її пристосувати чи потрібно створити нову. Метою 
є досягнути найкращого дотримання нового законодавства.  

На цей рік ця методологія буде також застосовуватися до всієї сукупності 
вторинного законодавства.  

4. Закон про управління Riigikogu (RT 1992, 46, 582; 1993, 6, 97; RT 1994, 37, 569; 
66, 1145; 80, 1379; 1995, 14, 171), який містить процедурні норми.  

5. Закон про референдум (RT І 1994, 41, 659).  

6. Закон про уряд Республіки (RT І 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953), який 
регламентує організацію та сфери компетенції урядових інституцій, але не 
містить процедурних норм.  

7. Закон про зовнішні зв'язки (RT І 1993, 72/73, 1020; 49, 953), який регламентує 
питання, що стосуються укладання та ратифікації міжнародних договорів.  

8. Закон про управління органів місцевого самоврядуван ня (RT І 1993, 37, 558; 
1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228; 17, 237; 23, 334; 28-28, 355; 
59, 1006), який містить нормативні норми з питань компетенції і місцевої 
організації у сфері підготовки актів.  

9. Закон про Riigi Teataja (закон про Офіційний вісник) (RT І 1993, 20, 352; 1995, 
19, 288; 1996, 49, 953), який стосується опублікування актів.  



10. Закон про державний бюджет ( RT І 1993, 42, 614; 1994, 30, 464; 69, 1194; 
1996, 22, 436; 49, 953 ), який містить особливі положення про підготовку 
законопроектів про державний бюджет.  

11. Закон про місцеві бюджети (RT І 1993, 42, 615; 1995, 17, 234), який містить 
особливі правила щодо підготовки положень, які стосуються місцевих бюджетів.  

12. Урядове розпорядження Республіки (прийняте урядом 11 червня 1996 року, 
постанова № 160), яке визначає процедуру підготовки законопроектів в уряді. 
Численні питання, регламентовані в цьому акті, у майбутньому будуть 
регламентуватися законом про підготовку законодавчих актів.  

13. Постанова уряду № 199 від 1 липня 1993 року про організацію уніфікації та 
юридичної якості юридичних актів, поданих уряду (RT І 1993, 68, 980; 1996, 27, 
568; 43, 844). Регламентована цим текстом сфера на даний момент визначається 
урядовим розпорядженням, а в майбутньому буде регламентуватися законом про 
підготовку законодавчих текстів. Крім цих законів, Президія Парламенту 22 
листопада 1993 року прийняла "Директиви по підготовці законопроектів". Це 
питання в майбутньому буде  
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публіках був обмежений. Друга відмінність полягає в тому, що сьогодні в Естонії 
є службовці, головне завдання яких полягає в підготовці законопроектів.  

У деяких міністерствах (як у Міністерстві юстиції) процес підготовки 
законопроектів відбувається, головним чином, у самому Міністерстві, і 
законопроекти готуються його службовцями або робочою групою, яку очолює 
один із цих службовців. У цих міністерствах одним із найголовніших завдань, 
якщо не найголовнішим завданням для службовців (юристів), є завдання з 
підготовки проектів законів чи нормативних актів. Як вже зазначалося вище, не 
існує спеціальної інстанції, на яку покладені повноваження з підготовки законів, і 
очевидно, що стосовно організаційного аспекту підготовки законів Естонія ще не 
досягла рівня, який би відповідав перехідному процесові.  

Хоча не існує центрального органу, уповноваженого з питань підготовки 
проектів, Міністерство юстиції має повноваження [стаття 59 (1) закону про уряд] 
узгоджувати процес підготовки законопроектів, і воно почало наводити порядок у 
питаннях юридичної регламентації підготовки законопроектів. На сьогодні 
міністрество підготувало законопроект про підготовку законодавчих актів 
(схвалений також урядом), спрямований на регламентацію ще не регламентованих 
аспектів підготовки законів та на її уніфікацію. Реформа управління відбувається 
сьогодні в Естонії; її предметом є полегшення діяльності державного апарату, і 
вона могла б знайти своє втілення у привнесенні змін в організацію підготовки 
законів. Ось чому зробимо загальний огляд всієї сучасної організації підготовки 
законів, визначаючи головні перетворення, передбачені на майбутнє.  

2. Нормативна основа  

Тепер в Естонії існують численні акти, які на різних рівнях регламентують 
підготовку законодавчих та нормативних актів. Найважливішими серед них є 
наступні:  

1. Конституція Республіки [статті 87( 6 ), 94( 2 ), глави VII, IX та XII, стаття 152].  

2. Віденська Конвенція про право договорів, 1969 (RT ІІ 1993, 13, 16).  

3. Закон про процедури Riigikogu ( RT 1994, 90, 1517; 1995, 20, 295; 74, 1285; 83, 
1444 ), який регламентує процес підготовки та прийняття законів у Парламенті.  

Під керівництвом Програми Phare у 1996 році була започатко вана спеціальна 
програма - рамки для уніфікації законодавств. Міністр юстиції відповідає за її 
втілення. Перша робоча програма на шестимісячний період була схвалена 
наприкінці 1996 року. її завданням було вироблення глосарію, призначеного 
супроводжува ти термінологію Білої книги та інших законодавчих текстів ЄС на 
чотирьох мовах, що дозволить прискорити процес уніфікації законодавчих 
документів.  

Головним завданням програми буде досягнення того, щоб закони з 
горизонтальними наслідками були повністю сумісні з правом ЄС, а також 
допомогти деяким міністерствам підготувати специфічні законопроекти.  



Послуги, запропоновані TAIEX також дуже широко застосовуються.  

Ні стратегічний документ, ні відповідні правові акти ( декрет № 20 від 1992 року, 
прийнятий Радою міністрів, про створення Законодавчої ради при Міністерстві 
юстиції, Правила про структуру та організацію роботи Ради міністрів та її 
адміністрації і т.д. ) формально не встановлюють критеріїв цієї перевірки на 
відповідність європейському праву. Укладачі нових законів та юристи , які 
здійснюють ці перевірки на відповідність, повинні спиратися на загальноприйняті 
критерії оцінки відповідності між двома нормативними документами.  

Потрібно, по-перше, оцінити принципи та цілі відповідного європейського 
законодавства і порівняти їх з принципами та цілями законопроекту, про який іде 
мова.  

По-друге , доцільно перевірити відповідність основних положень відповідного 
європейського законодавства та відповідного законопроекту. Ця перевірка, 
очевидно, не стосуватиметься текстової відповідності, але скоріше вона 
стосуватиметься пошуку базової подібності між орієнтацією важливих 
нормативних норм відповідного європейського законодавства та цього 
законопроекту.  

По-третє , потрібно буде оцінити очікувані результати і результати, яких реально 
буде досягнуто за допомогою запропонованого проекту, та порівняти їх із 
результатами, очікуваними від відповідного європейського законодавства, та з 
результатами, яких воно допомогло досягнути.  

В усякому разі потрібно пам'ятати два фактори. З одного боку, оцінка 
"відповідності" містить завжди частку суб'єктивності, що випливає, зокрема, з 
різниці рівнів між двома законодавчими система  
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ми (наднаціональною та національною). З другого боку, "ступінь відповідності" 
(проект може "повністю", або "частково" відповіда ти європейському праву) є 
також відносним поняттям. Міра "відповідності" не повинна в результаті цього 
трактуватися, як точна наука; творчий підхід з боку укладачів та осіб, які 
здійснюють перевірки, буде не лише бажаним, але й необхідним.  

Остаточна думка про відповідність тексту подається Законодавчою радою 
Міністерства юстиції на основі дозволу на впровадження в дію, заповненого 
оперативними міністерствами чи іншими урядовими органами. Остаточне 
рішення про те, чи проект "повністю", або "частково" відповідає європейському 
праву, і чи "повна" відповідність є необхідною для визначеного моменту чи вона 
могла б бути відстрочена, належить органу, який приймає текст законопроекту, 
про який йдеться.  

Якщо на стадії підготовки між міністерствами проявляються розбіжності щодо 
певних технічних аспектів перенесених актів ЄС, які їх стосуються, вони мають 
бути вирішені в робочій групі або в рамках Координаційної комісії з питань 



європейської інтеграції (ККПЄІ) на рівні заступників міністрів.  

Після створення цього механізму Рада міністрів прийняла рішення (№192, не 
опубліковане), націлене на створення механізму, пристосованого для перевірки 
відповідності законопроектів. Всі проекти текстів, які регламентують одну з 
галузей, перерахованих у статті 70 Європейської угоди, в рамках цього механізму 
обов'язково мають брати до уваги європейське законодавство. Проекти щодо 
інших галузей також можуть враховувати європейське право. В кожній робочій 
групі, яка уповноважена в питаннях підготовки документа першої категорії, 
повинні бути експерти зацікавленого міністерства, або будь-якого іншого 
урядового органу, які добре ознайомлені із європейським законодавством. Перед 
поданням проекту цієї категорії до Законодавчої ради Міністерства юстиції 
повинна відбутися консультація з уніфікації законодавства з відповідною 
робочою групою.  

Національна Асамблея розробила особливі внутрішні правила для перевірки 
відповідності законопроектів європейському праву, які були схвалені її 
Президентом. Представлений членом Парламенту законопроект, спочатку має 
бути поданий в юридичне Управління Національної Асамблеї. Це Управління 
спочатку повинне визначити, чи проект випливає з однієї із галузей, 
перерахованих в статті 70 Європейської угоди. В разі позитивної відповіді, 
юридичне Управління повинне зібрати все відповідне європейське законодав  

ПІДГОТОВКА ЗАКОНІВ  

ТА УПРАВЛІННЯ  

НОРМОТВОРЧІСТЮ - ЕСТОНІЯ  

1. Вступ  

В Республіці Естонія не існує центрального органу, уповноваженого в питаннях 
підготовки законопроектів. Стаття 103 (1) Конституції, прийнятої референдумом 
28 червня 1992 року та опублікованої в Офіційному віснику (Riigi Teataja), 1992, 
26, 349, надає повноваження законодавчої ініціативи:  

• членові Парламенту, Парламентській групі або комісії Riigikogu (естонський 
Парламент);  

• уряду Республіки (названий після цього "уряд");  

• Президенту Республіки щодо внесення поправок до Конституції.  

Законопроекти готуються органом, який виявляє ініціативу щодо цього. Саме 
уряд відіграє в цій сфері головну роль, оскільки він брав ініціативу для більш ніж 
60 % законів у 1996 році. Законопроекти готуються міністерствами, коли те чи 
інше питання, яке вони розглядають, належать до їхньої компетенції. В кожному 
міністерстві існує структурний підрозділ, уповноважений з юридичних питань. 
Саме на ці підрозділи покладена підготовка проектів актів. На жаль, підготовка 
законів не організована таким самим чином в усіх міністерствах; проекти актів 
деяких міністерств готуються зовнішніми спеціалістами, які часто не є юристами.  



Якщо порівняти нинішню ситуацію у сфері підготовки законопроектів з подібною 
ситуацією радянської доби, найважливішою відмінністю є той факт, що перед 
початком перехідного періоду радянські республіки не мали, здебільшого, ні 
потреби, ні можливості готувати законопроекти незалежним чином, оскільки все 
законодавство повинно було відповідати актам, прийнятим на рівні всього Союзу 
центральною державою. Розвиток права в цих рес  
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Хоча ця практика була скасована у 1989 році, певна кількість цих декретів 
Державної ради все ще діють, зокрема декрет про порядок застосування закону 
про нормативні акти (єдиний у своїй категорії документ первинного права для 
впровадження іншого документа первинного права) та декрет 883 про участь 
народної Республіки Болгарія в договорах;  

б) декрети (укази), підписані Президентом відповідно до теперішньої Конституції. 
Йдеться про індивідуальні акти, які зобов'язують опублікувати закон чи 
повертають його до Парламенту; вони надають болгарське громадянство, та 
надають помилування і т.д.;  

в) декрети, прийняті Радою міністрів (постанови) є документами вторинного 
права, які вже існували за колишньої Конституції.  

ство і додати примірники цих текстів до законопроекту. Між іншим, юридичне 
Управління записує проект у спеціальний інформатизова ний список, що свідчить 
про те, що звіт головної Парламентської комісії, який супроводжує проект для 
другого читання, повинен містити оцінку відповідності законопроекту. Коли 
проект, що випливає з однієї із галузей, перерахованих у статті 70 Європейської 
угоди, подається Радою міністрів, юридичне Управління повинне переконатися, 
що він супроводжується дозволом на введення в дію і що всі тексти відповідного 
європейського законодавства перераховані.  

6.4. Дотримання міжнародних зобов'язань  

Дотримання зобов'язань, яке випливає із договорів, оцінюється за допомогою 
подвійної процедури. Перша полягає в узгодженні всіх законопроектів із 
Законодавчою радою Ради міністрів. Як зазначалося вище, однією з функцій 
Законодавчої ради є оцінка відповідності проектів законодавчих актів договорам, 
учасницею яких є Болгарія. Друга процедура полягає у поданні законопроектів на 
консультацію Міністерству закордонних справ, яке сформулює свої зауваження, 
головним чином, стосовно дотримання зобов'язань, що випливають з договорів.  

Існує спеціальна категорія законопроектів, які повинні обов'язково подаватися на 
консультацію у Міністерство закордонних справ, відповідно до декрету про 
участь народної Республіки Болгарія в договорах: законопроекти про міжнародні 
документи, учасницею яких Болгарія може стати (які, відповідно до статті 5, 
параграф 4 Конституції, становлять складову частину національного права).  

Не існує особливих положень для визначення відповідності законодавчих та 



нормативних актів європейській Конвенції прав людини і конвенціям OIT. Ця 
перевірка вписується в загальні рамки перевірки відповідності зобов'язанням, що 
випливають із договорів.  

6.5. Дотримання юридичних  

формальностей  

Законодавчі та нормативні акти повинні дотримуватися положень статті 9 закону 
про нормативні акти та глав 3 і 4 декрету про порядок застосування цього самого 
закону. Всі вимоги, що стосуються форми та представлення, там перераховані.  
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У статті 9 закону про нормативні акти сказано, що "Положення нормативних актів 
формулюються коротко, чітко та ясно болгарською мовою, яка звичайно 
використовується".  

Глава 3 декрету про порядок застосування закону про нормативні акти розглядає 
наступні пункти : помітки про заголовок та нумерацію актів; їхнє розподілення на 
частини, заголовки, глави та розділи; нумерацію цих розподілень; статтю як 
основне положення; параграфи, пункти та абзаци, які стаття може містити; 
символ: § для перехідних та остаточних положень і т.д.  

Це законодавство, достатньо ясне та деталізоване, дозволило об'єднати подачу 
законодавчих та нормативних актів.  

Глава 4 декрету про порядок застосування закону про нормативні акти містить 
формулювання положень нормативних актів, які мають бути короткими, точними 
та ясними. У випадку, коли предмет акта цього вимагає, таке формулювання може 
не бути сформульоване болгарською загальновживаною мовою. Слова та вирази 
іноземною мовою можуть застосовуватися лише тоді, коли вони стали постійними 
елементами болгарської мови або коли не можуть бути замінені болгарськими 
термінами. Слова та вирази з чітко визначеним юридичним змістом повинні 
використовуватися з одним значенням в усіх нормативних актах. Коли необхідно 
відійти від загальноприйнятого значення слова чи виразу, додаткове положення 
визначає його значення для застосування в конкретному акті, і т.д. Ця глава 
декрету також посилається на інші положення.  

Закон про нормативні акти та декрет про порядок застосуван ня цього закону 
встановлюють загальне та деталізоване регламенту вання, що застосовується в 
Болгарії для підготовки законопроектів та нормативних актів. Дуже рідко, коли 
укладачі не взяли його до уваги, це упущення виправляється в ході процесу 
консультацій.  

6.6. Дотримання адміністративних вимог та імперативів інформаційних 
технологій  

Не існує формальної системи, що регулює здійснення систематичного контролю, 
спрямованого на визначення найбільш пристосованого рівня управління для 



впровадження нового законодав чого засобу.  

Тим більше не існує формальної системи, яка дозволила б визначити, чи існують 
організаційні структури та адміністративні процедури, необхідні для того, щоб 
новий законодавчий засіб був повністю оперативним, та чи вони відповідатимуть 
потребам, чи  
приймає нові Правила. Теперішні Правила про організацію та структуру 
Національної Асамблеї були прийняті попереднім Парламентом. Вони ввели нову 
процедуру та новий графік обробки законопроектів. Між іншим, саме ці нові 
правила створили Законодавчу раду Національної Асамблеї.  

Існує три органи, що мають назву Законодавча рада:  

а) Законодавча рада колишньої Державної ради, на яку робили посилання в законі 
про нормативні акти та в декреті про порядок застосування цього закону і яка 
зникла сьогодні. Державна рада була органом, який існував за колишньої 
Конституції 1971 року.  

б) Законодавча рада, створена при Міністерстві юстиції декретом № 20 від 1992 
року, прийнятим Радою міністрів.  

в) Законодавча рада Національної Асамблеї, створена в 1995 році теперішніми 
Правилами про організацію та структуру Національної Асамблеї.  

Існує три типи документів, що мають назву декретів :  

а) закон про нормативні акти та декрет про порядок його застосування 
посилаються на "нормативні декрети". Болгарський термін, що використовується 
для позначення цих декретів, - "указ". Йдеться про документи первинного 
законодавства, які колишня Державна рада могла, у відповідності до Конституції 
1971 року, прийняти в міжсесійний період засідань Національ ної Асамблеї. Ці 
декрети опубліковувалися і відразу набирали чинності, та мали таку ж виконавчу 
силу, як і прийняті Національною Асамблеєю закони. Після прийняття одного з 
цих нормативних декретів, Національна Асамблея повинна була його схвалити чи 
відхилити на своїй першій сесії. На практиці, при відкритті своєї сесії 
Національна Асамблея, яка згідно Конституції 1971 року збиралася три - чотири 
рази на рік лише на кілька днів, схвалювала блоком весь список нормативних 
документів, прийнятих Державною радою за попередній період.  
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до статті 40, параграфу 2 закону про нормативні акти. В обох випадках 
виправлення мають здійснюватися органом, який завірив текст. Після 
опублікування, помилки повинні бути виправлені органом, який завірив текст, і 
опубліковані таким самим чином, як і сам текст (стаття 42 закону про нормативні 
акти).  

Законодавчі та нормативні акти мають бути предметом офіційного опублікування. 
За деяких умов вони можуть мати зворотну силу.  

Офіційно друкарня використовує, вже три чи чотири роки, сучасне 
інформатизоване устаткування.  

10. Додаткові спостереження  

Описаний вище механізм підготовки проектів, містить постійні та змінні 
елементи. Часто новий уряд дуже відчутно змінює законодавство, прийняте 
попереднім урядом. Сучасні Правила про структуру та організацію роботи Ради 
міністрів та її адміністрації були прийняті попереднім урядом у липні 1996 року і 
замінили правила, прийняті тим же урядом у лютому 1995 року. Однак 
принципові пункти описаної вище процедури підготовки законопроектів мають 
досить постійний характер. Базова відмінність, введена в сучасні правила, 
стосується ролі Міністерства юстиції, на яке покладаєть ся, як було зазначено 
вище, подання всіх законопроектів з метою їхнього вивчення Радою міністрів. У 
цьому полягає новизна по відношенню до вже застарілої практики, згідно з якою 
законопроекти представлялися міністром чи керівником органу, реально 
відповідальн им за їхню підготовку. На початку цієї модифікації ідея полягала в 
тому, що додаткова перевірка та покладення на Міністра юстиції відповідальності 
за представлення проектів дозволить провести кращу оцінку відповідності 
проектів (Конституції, національному праву, європейському праву, договорам). 
Ця мета, поза всяким сумнівом, була цілком досягнута. Однак можна поставити 
собі питання, чи дійсно ця процедура полегшує процес підготовки 
законопроектів. Міністерству юстиції бракує штатного персоналу, зокрема після 
проведеного сучасним перехідним урядом скорочення чисельності юристів, 
членів Законодавчої ради. Окрім того, Міністерство юстиції зобов'язане 
представляти на Раду міністрів навіть ті проекти, до яких ні воно саме, ні його 
співробітники не підтримують.  

Ситуація подібна і стосовно Правил про організацію та структуру Національної 
Асамблеї. Нерідко нова Національна Асамблея  
можна й потрібно діяти в цій галузі, щоб забезпечити їх ефективне впровадження.  

Не існує формальної системи, спрямованої на використання систематичного 
контролю, націленого на визначення ресурсів, людських, зокрема, які вже існують 
та які мають бути передбачені для того, щоб нове законодавство було повністю 
оперативним.  

Не існує формальної системи, що регламентує застосування систематичного 
контролю, спрямованого на визначення того, чи проект тексту містить всі 
юридичні положення, необхідні для його цілковитої оперативності з 



адміністративної точки зору з тим, щоб законодавчий засіб був повністю 
впроваджений.  

Види контролю можуть звичайно здійснюватися органом влади, на який 
покладені повноваження з підготовки проекту тексту, та органом влади, який 
прийматиме проект. Здається, що ці види контролю, у більшості випадків, не 
відповідають визначенню "систематичний контроль".  

Інформатизоване управління та наслідки інформаційного застосування 
систематичним способом, якого можна було б очікувати, в ході процесу 
підготовки проекту не передбачаються. Це не означає, що в деяких випадках 
укладачі текстів не братимуть до уваги ці елементи, але тут також видається, що 
вони далекі від критерію систематичного урахування, якого можна досягти в 
даній галузі.  

6.7. Дотримання екологічних норм  

Питання навколишнього середовища не вивчені належним способом. Перевірка 
відповідності національним нормам, що існують у галузі захисту довкілля, 
європейському праву чи іншим міжнародним зобов'язанням у сфері екології 
здійснюється в межах консультативного процесу з міністерствами та іншими 
урядовими органами та із Законодавчою радою Міністерства юстиції. Будь-який 
текст, що має наслідки для екологічних питань, має бути схвалений 
Міністерством охорони навколишнього середовища.  

6.8. Дотримання норм якості тексту  

У статті 9 закону про нормативні акти указано, що "положення нормативних актів 
формулюються коротко, чітко та ясно болгарською мовою, яка звичайно 
використовується". Законодавчі та нормативні акти, як правило, легкі для 
розуміння та використання  
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із чітко представленим змістом, і готуються вони звичайно мовою, яка 
використовується людьми з достатнім рівнем освіти. Ці документи, як правило, 
містять специфічні юридичні терміни, які, однак, не свідчать про надмірний 
юридичний формалізм.  

Правила підготовки текстів регулюються статтями 3 та 4 декрету про порядок 
застосування закону про нормативні акти. Віднині існують солідно розроблені 
традиція та практика, і всі опубліковані в Офіційному віснику тексти однакові 
щодо форми та стилю.  

В 1992 році Рада міністрів подала до Національної Асамблеї новий законопроект 
про нормативні акти, націлений на заміну існуючого закону та його декрету про 
порядок застосування, та приведення даного законодавства у відповідність з 
новою Конституцією. Цей проект так і не досяг стадії вивчення на пленарному 
засіданні. На сьогодні, доповнення закону про нормативні акти та декрету про 



порядок застосування цього закону не видається першочерго вим. Така ситуація 
завдячує тому фактові, що існуюче законодав ство про технічні питання майже 
задовільне і що положення, які не відповідають Конституції просто не 
приймаються, відповідно до параграфу 3 перехідних та остаточних положень 
Конституції. Це, однак, не створило юридичного вакууму, оскільки діючі 
положення мають дуже загальний характер (що дозволяє пристосувати їх до 
нового конституційного порядку), і тому, що існує добре розроблена редакційна 
практика.  

6.9. Вартість  

Оцінка вартості мало практикується. Вона особливо застосовується для 
податкового законодавства та в інших текстах бюджетного характеру головним 
чином службовцями Міністерства фінансів. Оцінка вартості є складовою 
частиною процесу підготовки текстів і не має юридичної формальної засади. Вона 
використовується, як правило, на початковій стадії, коли саме Міністерство 
фінансів розробляє проект акта, або на наступній стадії, коли до цього 
Міністерства звертаються за консультаціями по деяких проектах актів.  

Не існує спеціалізованого підрозділу, який здійснював би оцінку вартості. Вона 
здійснюється службовцями Міністерства фінансів, які готують законопроекти у 
податковій та бюджетній сфері або службовцями, які подають щодо інших 
проектів точку зору про передбачувану бюджетну вартість. Фінансові наслідки 
для приватного сектора, або непрямий фінансовий наслідок нових документів для 
приватного сектора, як правило, не є предметом оцінки.  

збірник текстів первинного та вторинного права, в якому можна знайти 
найважливіші документи. Це опублікування є відносно недорогим, і річна 
пеереплата дозволяє щомісяця отримувати оновлені випуски.  

Національна Асамблея зберігає офіційні "дозволи на впровадження" кожного акта 
первинного законодавства. Не існує жодного вичерпного урядового реєстру 
законодавчих та нормативних актів. Стосовно реєстрів нормативних актів 
звернімося до пункту 5.2. "Вторинне законодавство".  

Існує кілька комерційних баз інформатизованих законодав чих даних, серед яких 
найширше використовуються Digesta, Apis, Norma. Судді софійського суду 
використовують, наприклад, Norma. Вартість цих баз даних різна. Саме через це 
Digesta пропонує численну продукцію по ціні від 100 до 2 000 американських 
доларів на рік для повної колекції актів первинного та вторинного права, 
включаючи також документи, які вже не діють, і дані юриспруденції. Ці банки 
даних звичайно поновлюються один раз на місяць.  

Міністерства мають легкий доступ до текстів, які їх стосуються, головним чином 
через посередництво комерційних баз даних та реєстру Ради міністрів або 
реєстрів інших міністерств, хоча останні не завжди є гнучкими.  

Укладачі отримують, як правило, звіт про діюче вторинне законодавство з 
інформатизованого реєстру Ради міністрів. Цей звіт стосується документів, 
опублікованих Радою міністрів. Додатковий звіт може бути отриманий від 



міністерства, що має повноваження щодо впровадження специфічного документа. 
Не існує офіційної кодифікації актів чинного сьогодні первинного та вторинного 
законодавства.  

Опублікування законодавчих та нормативних текстів  

Проекти законів не публікуються. Примірники автоматично подаються членам 
Парламенту, які організовуватимуть дебати по них. Законодавчі тексти 
публікуються редакційним відділом Офіційного вісника, який існує на кошти 
позабюджетного рахунку. Цей рахунок становлять кошти, отримані від продажу 
Офіційного вісника та від опублікування думок і повідомлень у неофіційній 
частині.  

У статті 36, параграфі 3 закону про нормативні акти сказано, що у випадку 
невідповідності між завіреним текстом та дійсно прийнятим текстом помилки 
мають бути виправлені. Помилки, помічені в переданому для опублікування 
тексті, слід виправити, відповідно  
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Всі тексти первинного та вторинного законодавства публікуються в Офіційному 
віснику.  

Стаття 6 закону про Офіційний вісник передбачає виняток з цього правила: якщо 
тексти договорів дуже довгі, вони можуть публікуватися у вигляді додатку із 
зменшеним тиражем. Однак цей метод міг би, як зазначалося вище, породити 
проблеми, якби громадяни спробували дійсно отримати примірник договору, або 
ж посилатися на його положення, якщо він опублікований у таким спосіб.  

У статті 5, параграфі 1, закону про Офіційний вісник сказано, що договори мають 
бути опубліковані протягом 15 днів після їхнього вступу в дію у Болгарії. Якби 
цього положення дотримувалися, то воно значно покращило б процес 
опублікування, і ситуація була більш задовільною з точки зору вступу договорів у 
дію. Договори ратифікуються Парламентом за допомогою закону, однак 
стандартна процедура полягає в опублікуванні самого закону в момент 
ратифікації, а не тексту договору, який публікується пізніше в момент його 
вступу в силу міністерством, уповноваженим у питаннях проведення процедури 
приєднання. В минулому опублікування численних договорів затримувалося (і 
деякі ніколи не були опубліковані) . Той факт, що в статті 5, параграфі 4, 
Конституції говориться, що договори повинні публікуватися з тим, аби стати 
складовою частиною національного права, означає, що доки вони дійсно не 
опубліковані, вони не становлять складової частини національного права. І тому 
було б неможливим вимагати від національного суду застосування 
неопублікованого договору. Це могло б викликати проблеми з іншими частинами 
договору, для яких неопублікування або запізнення з опублікуванням могли б 
розцінюватися як такі, що не мають впливу на впровадження договору.  

Зобов'язання щодо опублікування в п'ятнадцятиденний строк повинно вирішити 
ці проблеми. Це зобов'язання залишає відкритим питання зворотної сили, тобто 



питання про те, чи договір повинен застосовуватися або чи можна на нього 
посилатися, починаючи з дати його опублікування, або, із зворотною силою, 
починаючи з дати його вступу в дію в Болгарії.  

Хоча існують комерційні публікації, єдиною офіційною публікацією тексту 
вважається та, яка здійснюється в Офіційному віснику. Комерційні видавництва 
також публікують збірники текстів первинного чи вторинного права (зокрема 
положення, що набувають чинності з моменту опублікування). Приватне 
підприємство публікує також, за контрактом з Національною Асамблеєю, 
неповний  
Процедури, перераховані в пункті 6.8. на сьогодні в Болгарії не застосовуються.  

Парламент може отримати інформацію про передбачувану бюджетну вартість 
деяких проектів текстів. Ця інформація міститься або у звіті, або ж у 
пояснювальному документі, який супроводжує проект. Як було показано вище в 
пункті 5 "Процедура підготовки актів", проекти не оприлюднюються, крім 
випадку, коли орган, який їх розробляє, чи орган, який їх затверджує, цього не 
бажає. Це зауваження однаковою мірою застосовується і до звіту, і до 
пояснювального документа.  

Не існує формальної оцінки апостеріорі проектування вартості.  

6.10. Ефективність  

Не існує формального контролю з цього пункту. Укладачі чи орган, що пропонує 
зацікавлений акт, можуть вдатися до проведення оцінки, але вона не є 
обов'язковою, і немає особливої процедури для цього.  

6.11. Практичний характер  

Відповідь така ж, як і в пункті 6.10. "Ефективність".  

6.12. Оцінка застосування  

Введення в дію є, як правило, слабким пунктом у законодав чому процесі 
Болгарії. Не існує формальної методики, яка дозволила б винести рішення про 
потенційне дотримання закону чи визначити положення, необхідні для 
гарантування ефективного застосування юридичного засобу. Дуже часто 
трапляється, що добре написані закони просто не застосовуються або погано 
застосовуються.  

Немає унормованої процедури оцінки, спрямованої на визначення ресурсів 
людських, організаційних та фінансових, які необхідні щоб забезпечити 
використання вибраної методики, на визначення того, чи існуючі ресурси мають 
бути підсилені та як вони повинні використовуватися. Укладачі актів та інстанція, 
яка приймає документ, вдаються до цієї оцінки неформальним чином.  

Такі ж самі зауваження застосовуються до видів контролю, перерахованих у 
пункті 6.11.  
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6.13. Контроль за проведенням консультацій  

Рада міністрів слідкує за застосуванням консультативних процедур на стадії 
підготовки проектів та наглядає за дотриманням цих процедур. Коли міністр 
отримує законопроект для вивчення та затвердження ( після його схвалення та 
перед поданням його до Парламенту або текст вторинного права, який має бути 
прийнятий ), він може висловити протест у випадку, якщо проект стосується 
питань, які випливають з його компетенцій, і не був поданий йому для схвалення. 
В цьому випадку Рада міністрів має вибір між продовженням вивчення проекту та 
його поверненням у міністерство, яке несе загальну відповідальність за проект, з 
тим, щоб воно провело консультації із зацікавленим міністерством перед 
повторним поданням проекту на схвалення чи затвердження.  

Відповідно до статті 107 Конституції Рада міністрів дискреційним способом може 
скасувати документ, прийнятий міністром, якщо консультації з міністерствами чи 
зацікавленими органами не були проведені. На практиці цього майже ніколи не 
відбувається.  

Факт того, що положення про проведення консультацій не було дотримане, не має 
наслідків для законності вже прийнятого документа, і суд не може взяти це до 
уваги чи змусити виконати це положення.  

Громадськість не може висловлювати зауваження щодо проектів законів та 
нормативних документів, окрім випадків, коли зацікавлені органи вирішують 
надати громадськості цю можливість. Як вже зазначалося вище, тексти проектів, 
як правило, недоступні громадськості.  

У деяких випадках орган, на який покладені повноваження з підготовки проекту, 
або деякі громадські організації, які залучаються до цього процесу, можуть 
організовувати семінари чи дебати. Йдеться про неформальний процес, який 
повністю знаходиться у розпорядженні органу, уповноваженого в питаннях 
підготовки проекту.  

7. Методи оцінки апріорі  

Не існує формальних інструментів для того, щоб допомогти здійснити оцінку 
апріорі пропозицій про діяльність (інформаційні моделі, імітаційні експерименти, 
списки базових критеріїв), чи перших версій проекту (списки базових критеріїв). 
Іноді застосовують ся функціональні діаграми, або аналіз із застосуванням методу 
критичного шляху.  

Як було показано вище, в пункті "Підготовка законопроектів", законодавство 
іншої країни часто використовується керівниками як модель або укладачами 
проектів як законодавчий прецедент.  

8. Використання інформаційних технологій  

У процесі підготовки текстів інформатика використовується майже виключно для 
обробки тексту. На дисках існують також бази комерційних даних, що присвячені 



законодавчим та нормативним актам, які укладачі текстів можуть іноді 
використовувати. Більшість міністерств має достатню кількість комп'ютерів для 
обробки тексту, і звичайно тексти проектів оформляються безпосередньо на 
комп'ютері. Ця робота здійснюється, як правило, одним із членів команди, яка 
готує проект, а не секретаркою.  

Укладачі законопроектів використовують стандартну системну програму з 
обробки тексту, головним чином це програмні засоби Word Microsoft. Окрім 
користування базами законодавчих даних, комп'ютери використовуються майже 
виключно для обробки тексту.  

Бази законодавчих даних, які існують в Болгарії, не були створені тільки для 
підготовки проектів, вони скоріше створювалися як основний засіб посилань для 
юристів. Таким чином, хоча пошук і можливий, проте не йдеться про пошук, 
спеціалізований у сфері підготовки проектів. З цією метою була задумана єдина 
база даних юридичного Управління Ради міністрів.  

Укладач не зобов'язаний подавати в офіційну друкарню текст проекту на дискеті 
для того, щоб він міг бути відразу надрукований. Однак досить часто трапляється, 
що дискета подається одночасно з письмовою версією акта.  

9. Опублікування законодавчих та нормативних актів  

Застосовувані положення  

Офіційний вісник публікує офіційні тексти. Проекти законів та нормативних актів 
не публікуються. Відповідно до закону про Офіційний вісник, публікація 
готується підготовчим відділом, діяльність якого контролюється Президентом 
Національної Асамблеї. Підготовчий відділ має статус управління Національної 
Асамблеї.  
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