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ПЕРЕДМОВА

У контексті різних форм демократії у країнах Європи та Центральної 
Азії співвідношення між представницькою демократією та ухваленням 
рішень населенням шляхом прямого волевиявлення є вічною і постійно 
актуальною проблемою. Не існує стандартної відповіді на питання про 
баланс між парламентом та народовладдям, і у просторі та часі ми знахо-
димо безліч різних варіацій на цю тему.

Із цієї причини Інститут східноєвропейського права, Університет 
Регенсбурга, Національний авіаційний університет та Центр німецького 
права Університету КАЗГЮУ імені М.С. Нарікбаєва (Казахстан) провели 
навчально- дослідницький семінар на тему «Пряма демократія у право-
вій державі: Німеччина, Україна, Казахстан», який був реалізований за 
підтримки DAAD у рамках програми «Діалог Схід –  Захід 2021». У всіх 
трьох країнах проєкту пряма демократія є предметом політичних дискусій 
і водночас демонструє різні форми de lege lata та de lege ferenda. Напри-
клад, у Баварії в період проєкту було реалізовано народну законодавчу 
ініціативу про розпуск парламенту федеральної землі, а в Україні прийнято 
новий закон про всеукраїнський референдум замість старого, скасованого 
Конституційним Судом України. У Казахстані, своєю чергою, реалізуються 
заходи, спрямовані на те, щоб вдихнути життя в закон про пряму демо-
кратію 1995 р. У зв’язку із цим порівняльно-правові дослідження у цій 
царині виглядають надзвичайно своєчасними.

Спочатку семінар був запланований на 2020 р., але через пандемію 
його довелося перенести на наступний рік і, відповідно, подавати нову 
заявку. У межах першої зустрічі учасники представили наукові доповіді, 
присвячені теоретичним засадам прямої демократії. На наступній зустрічі 
було розглянуто окремі аспекти прямої демократії у країнах проєкту та за 
його межами, наприклад у Швейцарії, Польщі та Угорщині. Потім відбувся 
семінар, на якому свої доповіді представили вже студенти. Кульмінацією 
семінару стало розроблення проєктів законів про референдум та відповід-
них поправок до конституцій, авторами яких виступили студенти. Захід 
завершився врученням призів за найкращий проєкт.

Представлена збірка містить наукові статті, а також додаткові матеріали 
щодо прямої демократії у згаданих країнах.

Бажаємо вам приємного читання!

Видавці
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ЗАСАДИ

Герберт Кюппер (Herbert Küpper),
професор, доктор, почесний доктор  
Інститут східноєвропейського права, м. Регенсбург

ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ У ЄВРОПІ:  
МЕТА, ПРАВОВА ПОЛІТИКА,  

ОПЦІЇ ТА ПАРАМЕТРИ РЕГУЛЮВАННЯ

I. Вступ
Демократія у країнах Європи за своєю сутністю базується на принципі 

представництва. Це стосується як вестмінстерської моделі демократії, так 
і різних форм демократії у державах континентальної Європи (включно зі Скан-
динавськими країнами). Певним винятком є Швейцарія, де із середини ХІХ ст. 
існує традиція 1 ширшого залучення народу до ухвалення суттєвих рішень.

Сьогоднішня представницька демократія з професійними представ-
никами народу в органах державної влади, а також в органах місцевого 
самоврядування великих і середніх міст, розвинулася завдяки індустрі-
алізації. Остання поставила перед державою абсолютно нові (зокрема, 
законодавчі) завдання, особливо у сфері забезпечення життєдіяльності, 
і змусила вдатися до безпрецедентних масштабів переговорів із народом про 
соціальні компроміси. Унаслідок виконання цих нових державних завдань 
народні представництва професіоналізувалися і поступово перетворилися 
на повноцінні органи, які платили своїм співробітникам зарплатню за 
їхню роботу, з’явилися професійні політики і партійна система. Відтоді 
державні рішення ухвалюються постійно діючими парламентами та їхніми 
професійними депутатами.

Це змінилося наприкінці 1980-х –  на початку 1990-х років. Часова 
близькість до кінця соціалізму, звісно,   не випадкова. У конституціях пост-
соціалістичних країн Східної Європи (окрім Чеської Республіки) спостері-
гається велика відкритість до прямої демократії. Ця відкритість знайшла 
відгук у країнах Західної Європи, у яких на той час уже спостерігалося 
«розчарування у політиці», пов’язане зі структурами усталених політичних 
партій, які часто сприймалися як закостенілі. У Німеччині, до прикладу, 
нові конституції східних федеральних земель та реформовані конституції 
західних федеральних земель посилили роль народу як суб’єкта ухвалення 
власних рішень, водночас у самій Федерації, як і раніше, переважала 

1 Art. 6, 113–114 Bundesverfassung der Schweizer Eidgenossenschaft v. 12.9.1848.

Герберт Кюппер (Herbert 
Küpper)

Пряма демократія у Європі: мета, правова політика, опції та параметри регулювання
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застаріла догма, не підкріплена положеннями Основного закону ФРН 2 про 
те, що на федеральному рівні рішення, ухвалені шляхом прямої демократії, 
неприпустимі, за деякими винятками. За останні три десятиліття у багатьох 
європейських державах склалася багата практика прямої демократичної 
участі народу в ухваленні державних рішень, яка, можливо, не досягає 
масштабів та інтенсивності прямої демократії у Швейцарії, але тим не 
менше дає народу набагато більше важелів впливу, ніж у суто представ-
ницькій демократії.

II. Поняття «прямої/непрямої» демократії
У рамках цього семінару ми послуговуватимемося порівняно вузьким 

поняттям «пряма демократія» (нім. direkte Demokratie) (або «безпосе-
редня демократія» (нім. unmittelbare Demokratie)), як його розуміють 
у німецькомовному середовищі 3. Ці терміни описують участь народу 
в ухваленні державних рішень шляхом формального акту голосування. 
В основі прямої демократії лежить взаємодія держави та народу, а саме 
механізми, через які народ залучається до ухвалення державних рішень 
(у федеративних державах –  як на рівні федерації у цілому, так і на рівні 
федеративних одиниць). Проте державні рішення ухвалюються не лише 
на рівні держави, а й скрізь, де здійснюється публічна влада. Це, зокрема, 
стосується муніципалітетів та нетериторіальних органів самоврядування, 
як- от торгових палат, університетів тощо. Із погляду прямої демократії 
інтерес представляє як держава, так і муніципальний рівень. Інші сфери 
самоврядування мають, якщо взагалі мають, лише окремі елементи прямої 
демократії у своїх внутрішніх структурах, тому вони виключені з подальших 
міркувань. Якщо нижче згадуються «держава», «парламент» або «уряд», 
то маються на увазі також і «муніципалітет», і «місцева рада», і «мер/
голова муніципалітету».

Пряма демократія стосується суттєвих питань. Саме тому її іноді нази-
вають «безпосередньою демократією» (нім. sachunmittelbare Demokratie) 4. 
Основу представницької демократії становлять «вибори», коли народ 

2 Ч. 2 ст. 20 Основного закону Федеративної Республіки Німеччини: «Уся державна 
влада походить від народу. Вона реалізується народом шляхом виборів та голосувань та за 
допомогою спеціальних органів законодавчої, виконавчої і судової влади».

3 Про інший термін «рідка демократія» (англ. liquid democracy) див. Markus Möstl: 
Elemente direkter Demokratie als Entwicklungsperspektive, VVDStRL 72 (2013), de Gruyter: 
Berlin, S. 355–416 (380–382).

4 Peter Neumann: Sachunmittelbare Demokratie im Bundes- und Landesverfassungsrecht 
unter besonderer Berücksichtigung der neuen Länder, Nomos: Baden-Baden 2009.
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голосуванням обирає своїх представників і представниць, тобто вирішує 
кадрові питання. Це слід відрізняти від тих випадків, коли народ сам, 
а не його представники і представниці ухвалюють рішення із суттєвих 
питань. Такі «голосування» (нім. Abstimmungen), як і «вибори» (нім. 
Wahlen), згадуються у більшості європейських конституцій як можлива 
форма здійснення народного суверенітету (нім. Volkssouveränität) 5. 
Голосування із суттєвих питань є ознакою прямої демократії, де акт 
голосування –  це не «вибори», а «плебісцит» (нім. Volksabstimmung) 
або «всенародне голосування» (нім. Volksentscheid), або «референдум» 
(нім. Referendum) 6. Хоча у фаховій літературі виділяють термінологічні 
розбіжності між поняттями «плебісцит», «всенародне голосування» 
і «референдум», у цій статті ці три поняття використовуватимуться як 
синоніми на позначення дії, за якої народ шляхом голосування ухвалює 
рішення із суттєвого питання.

Надалі розглядатимуться лише ті процедури прямої демократії, резуль-
тат яких у тій чи іншій формі є обов’язковим до виконання. Процедури, 
у яких результат голосування не є обов’язковим, а лише «консультативним»,  
як-от всенародні опитування (нім. Volksbefragungen), братися до уваги 
у цій статі не будуть. Хоча навіть і консультативний результат може чинити 
значний політичний тиск на владу, особливо якщо він був підтриманий 
переважною більшістю голосів, але, оскільки не йдеться про (спів-)участь 
народу в ухваленні рішень у формальному сенсі, «всенародні опитування» 
залишаються за межами подальшого розгляду.

Коли народ сам ініціює голосування за процедурами прямої демократії, 
це називається «народною законодавчою ініціативою» (нім. Volksbegehren 
або Volksinitiative) 7.

Далі будуть розглянуті питання, які можуть або навіть мають бути вре-
гульовані тоді, коли європейська конституційна держава вирішує дозволити 
народу безпосередньо ухвалювати рішення щодо питань, які стосуються 
її демократичного устрою. Ми розглянемо, які норми призводять до яких 
результатів і яким цілям правової політики вони служать, тобто проаналі-
зуємо правові «ключові фактори» (нім. Stellschrauben) прямої демократії 
загалом, без прив’язки до конкретної правової системи.

5 Як приклад наводиться формулювання ч. 2 ст. 20 п. 2 Основного закону ФРН (прим. 2).
6 Докладніше про «плебісцит» див. нижче пункт V. 1.
7 Докладніше про це див. нижче пункт V. 1.
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III. Рівні регулювання
У межах прямої демократії народ реалізує суверенітет безпосередньо, 

формуючи під час голосування державну волю з конкретного питання. 
Таким чином, народ виступає не як конституційний законодавець (франц. 
pouvoir constituant), а як державна влада, рішення якої є обов’язковими до 
виконання (франц. pouvoir constitué), як найвищий державний орган, тому 
в межах прямої демократії роль народу як конституційного органу може 
і має бути законодавчо врегульована. Для народу це означає, що навіть 
у рамках прямої демократії він не може «робити все, що йому заманеться», 
а він повинен дотримуватися запропонованих процедур та обмежень: 
референдум –  це не революція.

Оскільки голосування у рамках прямої демократії є формою творення 
і вираження державної волі, то зазвичай голосування стосується питань, 
які традиційно регулюються конституцією. Які аспекти прямої демократії 
повинні регулюватися конституцією, а для яких аспектів достатньо рівня 
простого закону, залежить від того, які питання у конкретній державі 
регулюються конституцією. Оскільки правила прямої демократії певним 
чином становлять «виняток» зі звичайного способу ухвалення рішень 
через представницькі органи влади, то у разі якщо до певного аспекту 
представницької демократії, зазначеного у конкретній конституції, існують 
«винятки», які передбачають застосування механізмів прямої демократії, то 
останні мають бути закріплені на конституційному рівні, оскільки простий 
закон не може встановлювати винятки з положень конституції.

Є декілька центральних аспектів застосування механізмів прямої демо-
кратії, які регулярно закріплюються на конституційному рівні. До них, 
зокрема, належать:

– пряма демократія як вираження народного суверенітету.
Більшість європейських конституцій не лише базується на принципі 

народного суверенітету, але цей принцип безпосередньо застосовується на 
практиці. Зазвичай прописують, що народ реалізує свій суверенітет «через 
вибори та голосування». На виборах народ обирає своїх представників 
і представниць у межах представницької демократії, водночас у голосу-
ваннях він сам (а не його представники і представниці) ухвалює рішення 
з якогось суттєвого питання.

Винятком є системи Вестмінстерської моделі демократії, тобто Велика 
Британія та держави, які наслідують її приклад. В основі політичних систем 
цих держав лежить не народний суверенітет, а парламентський суверенітет 
(нім. Parlamentssouveränität) 8, тому не народ, а система представництва 

8 Велика Британія: «Королева-в-Парламенті».
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є джерелом всієї легітимності влади. Відповідно, ці країни мають проблеми 
з урахуванням у своїх політичних системах рішень, ухвалених за принци-
пами прямої демократії, оскільки такі рішення ухвалюються досить рідко. 
У Великій Британії, до прикладу, було проведено загалом три референдуми 9. 
Кожен референдум розглядався переважно як політичний процес, політичні 
наслідки якого оцінювалися у кожному конкретному випадку і який не мав 
жодного юридично обов’язкового впливу на парламент;

– взаємозв’язок між представницькою і прямою демократією.
Представницькі органи працюють постійно і тому здатні будь- якої 

миті сформувати і висловити свою волю з будь- якого питання, яке вхо-
дить до сфери їхньої компетенції. Народ же в межах прямої демократії 
ухвалює рішення вибірково, тобто лише з одного конкретного питання за 
раз (бувають також випадки, коли на референдумі голосується з кількох 
конкретних питань одразу).

Із цього випливає базове співвідношення між представницькою та 
прямою демократією: формування державної волі через представницькі 
органи влади є правилом, референдум –  винятком 10. З огляду на точковий 
характер референдуму, він має пріоритет над рішеннями представницьких 
органів, оскільки в іншому разі випадку представницькі органи просто би 
збиралися наступного дня і анульовували б рішення народу, проти чого 
народ, який не ухвалює рішення постійно, міг би захиститися лише через 
складну і довготривалу процедуру нового референдуму.

Таке базове співвідношення між представницькою та прямою демо-
кратією має бути прописано у конституції. Якщо ж у конституції таке 
співвідношення прямо не врегульовано, конституційний суд зазвичай 
виводить це положення з характеру представницької та прямої демократії;

– виборче право.
Виборче право (нім. Wahlrecht), тобто право людини брати участь у акті 

голосування, належить до основних прав людини, які закріплені у конститу-
ції. Активне виборче право, тобто право громадян брати участь у виборах, 
також зазвичай прописане у конституції, але часто його потрібно доповню-
вати формулюванням «і у голосуваннях», якщо це не чітко висновується 

9 05.06.1975: Вступ до (тоді ще) Європейської економічної спільноти; 05.05.2011: 
Заміна мажоритарної системи голосування на преференційну; 23.06.2016: Вихід із (тепер 
уже) Європейського Союзу. Окрім того, на регіональному рівні було проведено два 
референдуми в Англії, два в Північній Ірландії, три в Шотландії (включно з референдумом 
про незалежність 18.09.2014) та три в Уельсі.

10 Ч. 4 ст. B) Конституції Угорщини (25.04.2011): «Народ здійснює свою владу через 
своїх обраних представників, у виняткових випадках безпосередньо».
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з відповідного положення. У державах –  членах ЄС право громадян ЄС 
голосувати на місцевих референдумах (і за бажанням за його межами) 
також регулюється конституціями цих країн;

– зобов’язання, які покладаються на вищі конституційні органи 
у зв’язку з процедурами прямої демократії.

У конституціях варто також урегулювати хоча б в основних рисах такі 
питання, наприклад: які зобов’язання покладаються на конституційні органи 
у зв’язку з ініціюванням процедур прямої демократії або ухваленням вна-
слідок цього відповідних рішень, або як звужується діапазон можливостей 
конституційних органів для політичної оцінки. Це також стосується прав 
і обов’язків судів щодо надання правового захисту.

IV. Теми, які виносяться на референдум
Тут ми розглянемо питання, які державні рішення народ може, повинен 

і зобов’язаний ухвалювати, а які рішення народ ухвалювати не може і не 
повинен.

1. Пряма демократія і поділ влади
«Держава» ухвалює свої рішення через окремі органи. У європейській 

конституційній державі ці органи традиційно віднесено до трьох основних 
гілок державної влади: законодавчої, виконавчої і судової. Інші органи пере-
бувають поза цим поділом (наприклад, представницький голова держави) 
або об’єднані в четверту групу «органів регулювання і сумлінності» (нім. 
Regulierungs –  und Integritätsorgane) (наприклад, рахункова палата (нім. 
Rechnungshof), комісія з питань ЗМІ, виборчі комісії, омбудсмени тощо).

Із погляду теорії демократії народ як державний орган може ухвалювати 
будь- яке державне рішення. Зрештою, народ є джерелом усієї державної 
влади 11. Проте зазвичай на референдум виносяться лише питання з окремих 
сфер державного управління.

– Судова гілка влади
Суди ухвалюють рішення на основі закону і справедливості. Їхні 

рішення завжди спираються на закон і є юридично обґрунтованими. 
У демократичній правовій державі суди черпають свою легітимність 
зі своїх знань про «правильне» застосування закону, а не зі сконстру-
йованих «ланцюгів демократичної легітимації». Натомість народ –   

11 Тут також проходить лінія розмежування. Те, що не дозволено робити державній 
владі, не дозволено робити і державному органу, народу, наприклад порушувати основні 
права.



11

Пряма демократія у Європі: мета, правова політика, опції та параметри регулювання

це справді політичний орган, який ухвалює і може ухвалювати рішення не 
на підставі закону, а на підставі політичних уподобань. Якби судові спори 
вирішувалися б таким самим чином, то від цього страждало б верховен-
ство закону, адже рішення у судових справах, ухвалені народом, точно 
були б юридично необґрунтованими і необов’язковими, а політичними 
і, отже, потенційно свавільними. Ба більше, якщо б народ ухвалював 
рішення у судових справах, то правовий захист від обвинувачень був би 
надзвичайно проблематичним, що обмежувало б фундаментальне право 
сторін процесу на правовий захист. У зв’язку із цим вирішення судових 
справ усюди належить до компетенції судів. Референдумів щодо судових 
справ, мабуть, немає ніде 12.

– Адміністрація
У правовій державі адміністративні органи також спираються на 

право і закон. У випадках, коли закон чітко регламентує дії адміні-
стративних органів, проти референдумів з адміністративних питань  
(нім. Verwaltungsreferenden) говорять ті ж самі причини, що й проти рефе-
рендумів щодо судових справ (нім. Prozessreferenden): щоб уникнути сва-
вілля, верховенство права повинно мати пріоритет над демократією під час 
ухвалення рішень щодо окремих справ як органами влади, так і судами.

У випадках, коли допускається застосування адміністрацією розсуду, 
можливе ухвалення політичного рішення народом, а не адміністрацією. На 
практиці референдуми з адміністративних питань проводяться украй рідко 
або взагалі не проводяться, навіть у тих кантонах Швейцарії, де вони загалом 
дозволені. Найбільш вірогідним є проведення референдумів із фінансових 
питань і питань планування. Водночас досвід ухвалення рішень щодо муні-
ципальної натуралізації місцевим населенням скоріше негативний 13.

Адміністративні референдуми з індивідуальних питань є проблема-
тичними, зокрема через фактичне скорочення можливостей правового 
захисту зацікавленої особи. У конфлікті цілей між верховенством права 
і (прямою) демократією більшість держав для адміністративних органів 
вибирають верховенство права. Наприклад, конституція Гамбурга деякий 
час навіть прямо забороняла проведення референдумів щодо «окремих 
проєктів, планів організації будівельних робіт та інших подібних планів» 14.

12 В історії такі прецеденти були. Афінський народ, наприклад, ухвалив рішення 
у кримінальній справі проти Сократа.

13 Claudia Mannhart Gomes: Das Verwaltungsreferendum in Bund und Kantonen, Stämpfli: 
Bern 2007.

14 Речення друге ч. 1 ст. 50 Конституції Вільного і ганзейського міста Гамбург у редакції 
між 29.05.1996 та 16.05.2001.
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– Уряд
Політичне керівництво держави (нім. Gubernative) час від часу ухва-

лює рішення, які не спираються на закон, а є політичними. А тому народ 
може ухвалювати політичні рішення з тем зі сфери компетенції уряду, не 
ставлячи під загрозу верховенство закону.

Проти передачі урядових рішень народу говорить практичний аспект. 
Уряд –  це найвищий конституційний орган, який може реагувати особливо 
швидко. Натомість референдуми забирають багато часу, оскільки зазвичай 
ця процедура займає кілька місяців. У зв’язку із цим рішення, які необхідно 
ухвалювати швидко, не підходять для прямої демократії.

Слід також зазначити, що у парламентських і гібридних системах 15 уряд 
обирається парламентом і йому підзвітний. Якщо ж народ ухвалює рішення, 
яке належить до сфери компетенції уряду й яке уряд не підтримує, постає 
питання, чи несе, якою мірою і яким чином уряд політичну відповідальність 
перед парламентом за заходи щодо реалізації обов’язкових до виконання 
рішень, ухвалених на референдумі проти його волі.

Зі сфери компетенції уряду не прийнято передавати на розсуд народу питання 
повсякденної політичної діяльності. Референдуми найчастіше проводяться 
щодо фундаментальних питань великого масштабу, які не вимагають негайного 
вирішення, але викликають широкі дебати серед населення, як, наприклад, 
вступ або вихід із ЄС чи НАТО, територіальні питання тощо. Фундаментальні 
питання щодо проведення Олімпійських ігор або інших великих заходів також 
можуть ухвалюватися народом. Такі питання часто не можуть бути вирішені 
лише урядом, а також вимагають певного правового регулювання, як- от із боку 
законодавчих органів, щоб перейти до наступного етапу.

– Парламент
У всіх державах, які мають інститути прямої демократії, саме повно-

важення парламенту найперше віддаються на розсуд народу. І це логічно, 
оскільки парламент власне і складається з представників і представниць 
народу. Суть прямої демократії полягає у тому, що рішення ухвалює сам 
народ, а не його представники і представниці. Таким чином, пряма демокра-
тія сконцентрована на ухваленні рішень зі сфери компетенції парламенту. 
Оскільки парламент, як і народ, ухвалює політичні рішення, тому з погляду 
правової держави немає заперечень проти того, щоб усі парламентські 
рішення також ухвалювалися б і народом. Однак, як і у випадку з урядом, 
існують практичні демократичні та юридично- політичні міркування, які 
говорять на користь тієї чи іншої форми ухвалення рішень.

15 Це стосується парламентсько- президентських та президентсько- парламентських 
змішаних систем.



13

Пряма демократія у Європі: мета, правова політика, опції та параметри регулювання

У деяких державах усі питання, які належать до компетенції парламенту, 
виносяться на референдум. Однак окремі питання зі сфери компетенції 
парламентарів, як- от кадрові, внесені до списку тем, заборонених для 
винесення на референдум 16, оскільки у цих питаннях прямі референдуми 
є небажаними або не відповідають політичній системі.

Інші держави від самого початку обмежують пряму демократію зако-
нодавчою діяльністю. Народ може замінювати парламент лише у питаннях 
законодавства, водночас інші завдання парламенту залишаються у винятковій 
компетенції останнього. Саме тому в деяких конституціях замість «прямої 
демократії» йдеться про «народне законодавство» (нім. Volksgesetzgebung).

У політичній практиці в усіх державах, які мають інститути прямої 
демократії, законодавча діяльність є осередком народного волевиявлення. 
Оскільки у правовій державі всі найважливіші рішення повинні ухва-
люватися у формі закону, то те, що народ може займатися законодавчою 
діяльністю, відкриває йому можливості самостійно ухвалювати рішення 
з найважливіших питань. Утім, у державах, у яких суттєві частини зако-
нотворчої діяльності перебувають у віданні уряду, а не парламенту, як, 
наприклад, у Франції, залучення народу до ухвалення законів є обмеже-
ним. Якщо ширша участь народу у нормотворчій діяльності у цих країнах 
є політично бажаною, то необхідно уможливити референдуми і щодо зако-
нодавчих питань, які знаходяться у компетенції політичного керівництва 
держави (уряду і, якщо застосовно, президента).

Питання про те, чи може народ, окрім законотворчої діяльності, здійсню-
вати також й інші повноваження зі сфери компетенції парламенту, має менше 
практичне значення. Рішення про це залежить від того, які саме завдання 
конкретна конституція покладає на парламент. Зазвичай до повноважень 
парламенту належать здійснення політичного контролю над виконавчою 
владою, обговорення суспільно значущих питань і регулювання внутрішнього 
устрою парламенту включно з його саморозпуском. Політичний контроль 
над виконавчою владою здійснюється постійно. Вибірково він також може 
здійснюватися і народом, коли той отримує право усунути обрану владу.  
Це можливо й у парламентських системах, але на практиці зустрічається рідко. 
Відправлення уряду у відставку –  це не рішення по суті, а кадрове рішення. 
Отже, вона не підпадає під сферу прямої демократії, як це поняття розуміється 
у цій статті, а під сферу виборів, оскільки йдеться про так звані «негативні 
вибори», actus contrarius щодо попередніх «позитивних виборів». Усебічні 

16 Докладніше про питання, які заборонено виносити на референдум, див. нижче 
пункт IV. 5.
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парламентські дебати не можна замінити актом голосування на референдумі 
на вибіркову тему, але референдум може бути фінальним завершенням 
таких дебатів. Із питань щодо внутрішнього устрою парламенту насампе-
ред на референдум може бути винесено питання саморозпуску парламенту, 
тобто народ розпускає парламент, що призводить до нових виборів 17. Таке 
рішення народу про розпуск парламенту в кінцевому підсумку стосується 
сфери виборів, а не прямої демократії, оскільки означає негативне обрання 
чинного парламенту, а не вирішення питання по суті.

– Інші державні органи
Інші державні органи, як- от представницький голова держави або авто-

номні органи регулювання і сумлінності, здійснюють діяльність, рішення 
щодо якої у зв’язку з представницьким характером або зв’язаністю законом 
цих органів не може бути віддано на розсуд народу. Однак якщо в окремих 
випадках необхідно здійснювати повноваження політичного характеру 
і якщо з практичного погляду ці питання можуть бути винесені на референ-
дум, то здійснення цих повноважень може бути віддано на розсуд народу.

2. Формулювання питання:  
«так/ні» або низка варіантів відповіді?
Народ, тобто кожен окремий виборець, ухвалює рішення, ставлячи 

хрестик у виборчому бюлетені. Така форма схвалення або відхилення 
того чи іншого питання означає, що формулювання питання впливає або 
принаймні може істотно вплинути на результат голосування.

Насамперед на розсуд народу виносяться прості дихотомічні питання 
з варіантами відповіді «так/ні». Чи згодні ви стати донором органів? Чи має 
країна вступити до ЄС? Чи має країна вийти з ЄС? Дуже небагато суттєвих 
питань підпадають під цю схему. Навіть останнє питання про вихід з ЄС 
не так чітко вкладається у схему «так/ні», як здається на перший погляд. 

17 Наприклад, ч. 3 ст. 18 Конституції Вільної держави Баварія. Такого розпуску 
ще не відбулося, але народну законодавчу ініціативу про проведення референдуму 
із цього питання було подано у червні 2021 р. Замість необхідного 1 млн підписів 
ініціативу підтримали лише трохи більше 200 тис. осіб, які мають право голосу (близько  
2,15 % усіх виборців, які мають право голосу), що призвело до провалу цієї ініціативи.  
Це була одна з 22 баварських народних законодавчих ініціатив про проведення референ- 
думу з найнижчим відсотком схвалення, що здебільшого пояснюється тим, що вона була 
ініційована і підтримана ультраправими силами політичного спектру.

Стаття 14 Конституції Латвійської Республіки також дозволяє народу відкликати 
парламент, але народ не скористувався цим правом ні у міжвоєнний період, ні після 
відновлення незалежності: Evren Somer: Direct Democracy in the Baltic States, Studien des 
Instituts für Ostrecht Bd. 76, Peter Lang: Frankfurt/Main 2015, S. 76–79.
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У британських дебатах після Брекзиту (англ. Brexit) виникла суперечка 
про те, чи народне голосування уповноважує або навіть зобов’язує на 
«жорсткий» чи «м’який» Брекзит. Багато британців після голосування 
заявили, що вони хотіли б вийти з ЄС лише у разі «м’якого» Брекзиту, 
а не «жорсткого». Чіткі варіанти відповіді «так/ні» найчастіше застосову-
ються у разі ухвалення рішення щодо підписання міжнародного договору. 
Оскільки текст договору не може бути змінений окремою державою, то, 
по суті, можливими є лише варіанти «так/ні» («або так, або ніяк»). У разі 
підписання багатосторонніх договорів, однак, додається ще такий аспект: 
чи має держава застереження до того чи іншого пункту договору?

У разі розташування рішення на шкалі, наприклад на скільки відсотків 
слід підвищити або знизити певний податок або який відсоток фтору слід 
додати до питної води, рішення може бути таким: кожен виборець пише 
в бюлетені число в межах двох крайніх значень, а середнє арифметичне 
всіх зазначених чисел формуватиме остаточний результат.

Попри це переважна більшість питань не може бути зведена до простого 
«так/ні» або до математично визначеного (середнього) значення на заданій 
шкалі, а вимагає диференційованих відповідей. Чи слід знову запровадити 
смертну кару? Якщо так, то за які злочини? Тільки за вбивство або за 
сексуальні злочини проти неповнолітніх або, можливо, також за державну 
зраду? Чи потрібно закрити весь центр міста для руху легкових автомобілів 
чи окремі вулиці мають залишатися відкритими для наскрізного проїзду? 
Якщо так, то які саме вулиці? Чи заборона куріння у закладах громадського 
харчування повинна діяти всюди чи лише в ресторанах, але не у пивних 
кіосках та/або на дискотеках? А як щодо клубів для курців?

Скептики прямої демократії вбачають у зв’язку із цим одну з головних 
переваг представницької демократії, адже члени парламенту можуть розро-
бити диференційовані рішення під час парламентських дебатів. Депутати 
також не зобов’язані проводити голосування щодо попередньо сформу-
льованого питання, але можуть, наприклад, за допомогою поправок самі 
складати і змінювати текст, за який вони голосують, а також, наприклад, 
включати до нього компромісні формулювання. Оскільки на референдумі 
текст питання, яке виноситься на розсуд народу, має бути сформульовано 
заздалегідь, щоб усі голосували з одного й того ж питання, то на відміну 
від члена парламенту голосуючий повинен приймати питання, як воно 
задано, і не може змінювати його. Тому можна зробити висновок, що 
пряма демократія зазвичай унеможливлює диференціацію, переговори 
і компроміси.
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Винесення на розгляд народу різних альтернативних рішень не є немож-
ливим, але переважно є досить копітким. Велике значення має те, як 
сформульовано питання референдуму.

У деяких державах питання референдуму має бути конкретно сформу-
льованим проєктом резолюції (нім. Beschlussvorlage), оскільки він також 
буде винесений на голосування в парламенті. Якщо йдеться про рефе-
рендум із законодавчого питання, це означає, що питання референдуму 
має відповідати тексту законопроєкту. В інших державах допускаються 
більш розпливчасті формулювання питань із політичними намірами, а не 
конкретними заходами, наприклад: «Чи бажаєте ви заборонити куріння 
у громадських місцях?», «Чи бажаєте ви встановлення обмежень швид-
кості на автобанах?» або «Чи має країна поступово припинити видобуток 
вугілля?». Обидві моделі мають свої переваги і недоліки.

Конкретно сформульований проєкт резолюції має ту перевагу, що кожен, 
хто голосує, може точно бачити, за чи проти чого він голосує. Таке питання 
залишає мало можливостей для інтерпретації, і воно є однозначним як для 
народу, так і для державних органів, яким доведеться реалізовувати ухвалене 
на референдумі рішення. Недоліками такого підходу є вже згадане унеможлив-
лення диференціації і компромісу, адже якщо, наприклад, проєкт резолюції, 
винесений на референдум, передбачає обмеження швидкості на автобанах 
до 110 км/год, то як проголосують громадяни, які виступають за обмеження 
швидкості, але за максимальну швидкість 100 км/год або 130 км/год? Іншим 
недоліком може бути незрозумілість, коли винесений на референдум текст 
закону є складним. У цій моделі є можливості диференціації, коли, напри-
клад, кілька конкуруючих законопроєктів виносяться на голосування, і той 
законопроєкт, який набрав більшу кількість голосів, уважається прийнятим. 
У Баварії, до прикладу, ландтаг має право протиставити законопроєкту, який 
виноситься на референдум, свій власний законопроєкт. Тоді народ може 
вибирати між законопроєктом ініціаторів і законопроєктом ландтагу або 
може навіть відхилити обидва, але не прийняти їх разом.

Досить загальне формулювання політичної мети має ту перевагу, що 
вона більш зрозуміла для більшості голосуючих, особливо для тих, хто 
не вивчав це питання глибоко. Голосуючі можуть сформувати свою думку 
стосовно предмета голосування без особливого ознайомлення з ним. Коли 
справа доходить до деталей реалізації, парламент та уряд можуть піти на 
необхідні відхилення і компроміси. Наприклад, у разі ухвалення більшістю 
голосів рішення про поступову відмову від вугілля, вони можуть визначити 
докладну дорожню картку та економічні компенсації для регіонів і компаній, 
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яких зачепить це рішення. Однак ця простота скоріше підходить для попу-
лістських «цілей» замість зобов’язання представляти готові законопроєкти, 
оскільки винесене на референдум питання може мати показний, а подекуди 
навіть і демагогічний характер, і, крім того, на відміну від конкретного 
законопроєкту таке «просте» питання може не враховувати фінансові 
й інші, наприклад політичні, соціальні чи екологічні, витрати та наслідки 
його реалізації і може їх приховати. Найбільшим недоліком розпливчасто 
сформульованого питання на референдум є невизначеність результату. Він 
залишає багато можливостей для інтерпретації, тому уряд або парламент, 
який не згодний із волевиявленням народу, має багато можливостей для 
перешкоджання реалізації результатів референдуму. У такій моделі зро-
стає необхідність розтлумачувати «істинну» волю народу і за потреби 
примушувати бездіяльні конституційні органи, як- от парламент чи уряд, 
до реалізації встановленої під час референдуму «істинної» волі народу, 
оскільки із загально сформульованого питання не є само собою зрозуміло 
«істинну» волю народу на відміну від чітко сформульованого проєкту резо-
люції. Наприклад, на референдумі більшість населення проголосувала за 
обмеження швидкості на автобанах без зазначення конкретного значення 
обмеження швидкості. Парламент може саботувати результат, встано-
вивши максимальну дозволену швидкість руху на автобанах 400 км/год. 
Формально це обмеження швидкості, формально обмеження швидкості 
запроваджено, але це нереальне значення жодним чином не обмежуватиме 
поточну швидкість руху на автобанах, як того хотіли люди.

Як у випадку конкретно сформульованого проєкту резолюції, так 
і у випадку загально сформульованої політичної мети, відповідний закон 
може передбачати, що питання, винесене на референдум, має супроводжу-
ватися точним переліком витрат, яких пропонований захід коштуватиме 
державі, а отже, і народові як платнику податків. Вимога включати перелік 
витрат до кожного питання є гарною перепоною проти надмірно популіст-
ських пропозицій, адже як тільки голосуючі бачать, скільки їм коштува-
тиме підтримка цих пропозицій, останні втрачають більшу частину своєї 
привабливості 18. Із суто технічного погляду зобов’язання щодо надання 

18 Приклад: В Угорщині як народна законодавча ініціатива було зареєстровано 
питання: «Чи бажаєте ви, щоб пиво подавалося безкоштовно?» У системі, яка базується на 
сформульованому плані витрат, таке популістське питання було б безпідставним, тому що 
воно мало б регулювати несення фактичних витрат за безоплатний розлив пива, водночас 
чисто демагогічна мета може замовчати цей аспект. У результаті це питання було визнано 
неприйнятним саме тому, що в ньому не вказано витрати на безоплатний розлив пива, 
а також не уточнюється, хто має їх нести, а тому це питання порушує принцип ринкової 
економіки конституції. Докладніше про це див. статтю про пряму демократію в Угорщині.
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точного кошторису запланованих витрат легше виконати, коли питання 
на референдум сформульовано конкретно, оскільки у багатьох державах 
такий розрахунок витрат повинен додаватися до кожного законопроєкту, що 
вноситься до парламенту. Таким чином, ця модель є вже добре перевіреною. 
У разі якщо політична мета сформульована загально, передбачені заходи 
можуть бути надто розпливчастими, щоб можна було конкретно оцінити 
витрати держави на їх реалізацію. Однак і у цьому разі зобов’язання щодо 
розкриття для населення інформації про передбачувані витрати можна 
реалізувати практично за наявності відповідної нормативно- правової бази.

Незалежно від того, чи є питання, винесене на референдум, конкретною 
або загальною політичною пропозицією, у багатьох державах установлено, 
що питання референдуму має бути сформульоване позитивно. Це означає, що 
людина, яка погоджується з питанням референдуму, повинна проголосувати 
«за», щоб висловити свою згоду. Наприклад, у разі голосування за законопро-
єктом питання має звучати так: «Чи згодні ви з проєктом закону про захист 
бджіл, що додається?». Неприпустимим було б питання: «Чи відхиляєте ви 
проєкт закону про захист бджіл?», тому що це означало б, що прихильники 
цієї ініціативи повинні були б проголосувати «ні», що сприймалося б як 
неприродна і маніпулятивна дія. Те саме стосується і питань загального 
характеру, які, наприклад, повинні звучати так: «Чи підтримуєте ви від-
мову від вугілля?», а не «Чи не виступаєте ви проти відмови від вугілля?». 
Цілком неприйнятними є питання в негативній формі: «Чи не хочете ви, 
щоб законопроєкт, що додається, став законом?». У цьому конкретному 
випадку у німецькій мові з погляду граматики неможливо дати однозначну 
відповідь «так/ні» (нім. ja і nein), оскільки альтернативні варіанти рішення 
виглядатимуть як «навпаки» і «ні» (нім. doch і nein). На вищезгадане питання: 
«Чи не хочете ви, щоб законопроєкт, що додається, став законом?» варіант 
«так» (нім. ja) у німецькій мові не дає однозначної відповіді.

Неприпустимо також в одному питанні об’єднувати дві теми, тому 
що тоді голосуючі не мають можливості висловитися диференційовано. 
Так, питання: «Чи бажаєте ви, щоб податок на прибуток було знижено 
на 10 %, а ціна на пиво була заморожена на нинішньому рівні?» буде 
неприпустимим. Це два питання, на які голосуючі, можливо, захочуть 
дати дві різні відповіді. Тому стосовно цих двох тем необхідно поставити 
два окремі питання на референдумі. Ці два питання можуть бути вклю-
чені до одного бюлетеня, оскільки ніщо не перешкоджає проведенню 
референдумів із кількох питань в один і той самий день. Розподілення 
референдумів на кілька дат на рік, коли на кожну дату на голосування 
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виноситься кілька питань, відповідає міжнародній практиці (особливо 
у Швейцарії, у якій референдуми проводять регулярно). Таким чином, 
намагаються утримати витрати виборців і державної скарбниці у при-
йнятних межах.

Отже, конституційні і законодавчі органи повинні з великою обережні-
стю підходити до регулювання допустимого формулювання питання, яке 
виноситься на референдум. Тут криються можливості для маніпуляцій, 
які можна і потрібно якщо не виключити, то принаймні мінімізувати від 
самого початку, послуговуючись відповідною нормативно- правовою базою.

3. Референдуми, які замінюють рішення, уповноважуючі 
референдуми або референдуми, які підтверджують рішення
Коли в межах прямої демократії на розсуд населення виноситься закон 

чи інше офіційне рішення, яке має бути ухвалено, можливі три форми 
референдумів:

– Рішення ухвалює народ, а не орган, у компетенції якого фактично 
знаходиться це питання, наприклад парламент (референдум із суттєвого 
питання).

– Народ доручає органу, у компетенції якого фактично знаходиться 
питання, наприклад парламенту, здійснити певне регулювання (уповно-
важуючий референдум).

– Спочатку орган, у компетенції якого фактично знаходиться питання, 
наприклад парламент, ухвалює рішення, а народ підтверджує або відхиляє 
ухвалене цим органом рішення (підтверджуючий референдум).

Референдум із суттєвого питання передбачає, що питання сформульовано 
у вигляді конкретного проєкту резолюції. Загально сформульовані питання, 
винесені на уповноважуючий референдум, не є самі собою зрозумілими, 
тому вони мають бути конкретизовані і реалізовані компетентним держав-
ним органом. Таким чином, якщо на питання: «Ви за те, щоб заборонити 
куріння у закладах громадського харчування?» більшість відповість «так», 
то ця відповідь недостатньо конкретна, щоб зробити це рішення загально-
обов’язковим правилом. Спочатку відповідальні органи, як- от парламент 
чи уряд, повинні витлумачити у конкретних нормативно- правових актах, 
що мається на увазі під поняттям «заклад громадського харчування» (рес-
торан? пивний кіоск? пивна просто неба? кафе на екскурсійному катері? 
казино, де подають спирті напої?) і що саме означає заборона на куріння 
(забороняються тільки тютюнові вироби? або замінники тютюну? якщо 
так, то які?). Уповноважуючий референдум зобов’язує відповідальні органи 
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розпочати процедуру ухвалення конкретних рішень для реалізації волеви-
явлення народу, вираженого на референдумі, і втілити їх у розумні строки, 
які відповідають змісту волі народу.

Якщо умова конкретного проєкту резолюції виконана, рішення, ухва-
лене на референдумі із суттєвого питання, може бути реалізовано per se.  
Це рішення не потрібно додатково інтерпретувати, що, своєю чергою, могло 
би затримати або навіть спотворити втілення у життя волевиявлення народу. 
Самого факту волевиявлення народу достатньо для реалізації ухваленого 
на референдумі рішення. У випадку із законом це означає, що згода народу 
із законопроєктом уводить закон у дію. У крайньому разі ще буде потрібне 
підписання цього закону головою держави, але без законодавчої резолюції 
парламенту. Однак є й такі держави, у яких навіть у цьому разі для набуття 
чинності законом парламент повинен після референдуму ухвалити відпо-
відну законодавчу резолюцію. Пояснюється це збереженням парламентом 
його «законодавчої монополії». Утім, варто зазначити, що у цьому разі 
необхідно брати до уваги можливу затримку з прийняттям цієї резолюції, 
а також із ризиком, що парламент не виконає свого обов’язку.

У разі підтверджуючого референдуму рішення спочатку ухвалюється 
парламентом або урядом залежно від того, який саме акт виноситься на 
підтвердження народом. Парламент або уряд узгоджує остаточне фор-
мулювання питання, яке потім стає предметом референдуму за принци-
пами прямої демократії. Однією з переваг такого типу референдуму є те, 
що компроміси та розбіжності, яких важко досягти або врегулювати на 
референдумі, можуть бути вирішені на етапі обговорень у парламенті 
або уряді. Недоліком є   те, що на момент винесення питання на розгляд 
народу основні політичні дебати щодо змісту цього питання вже відбулися.  
Це означає, що народ може лише підтвердити або відхилити волевиявлення 
державного органу і не має жодних інших можливостей для формування 
порядку денного.

У будь- якому разі, якщо підтверджуючий референдум є обов’язковим 
для того, щоб конкретне рішення набуло чинності, це може мати «дисци-
плінуючий» вплив на парламент або уряд, оскільки якщо представницький 
орган знає, що його рішення має бути представлене народу, є більше шансів, 
що він керуватиметься народною думкою. Непопулярні, але «необхідні» 
заходи мають менше шансів бути реалізованими на референдумі, що може 
мати негативний ефект, особливо для рішень на довгострокову перспективу.
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4. Питання, які обов’язково виносяться на референдум
У деяких країнах конституція (рідше і переважно щодо муніципаль-

них питань також і простий закон) передбачає, що певні питання мають 
обов’язково виноситися на розсуд народу. Часто такі питання виносяться 
на підтверджуючий референдум, тобто спочатку компетентний конститу-
ційний орган оголошує свою волю, і вона набирає чинності лише у разі, 
якщо її підтвердить народ.

Участь населення є обов’язковою під час розгляду таких правових 
питань:

– Внесення змін до конституції (і розроблення конституції).
У багатьох державах зміни до конституції (або зміна певних частин кон-

ституції, які вважаються особливо важливими, чутливими або вразливими) 
можуть бути внесені лише за участю народу, часто під час підтверджуючого 
референдуму, тому що так само, як парламент не може одноосібно ухвалю-
вати рішення щодо конституції, так і народ не повинен мати можливості 
змінювати текст конституції без участі парламенту.

Це зумовлено тим, що конституція містить основні правила політичної 
гри, а також основні правила державної ідентичності, відносин між громадя-
нами і державою (основні права) та відносин між найвищими державними 
органами (закон про організацію держави (нім. Staatsorganisationsrecht)). 
Ці фундаментальні правила (гри) можуть бути змінені лише на підставі 
загального консенсусу, що потребує конституційної більшості в парламенті 
і згоди народу.

У деяких конституціях обов’язкова участь народу необхідна не лише 
для внесення змін до конституції, а й під час розроблення самої кон-
ституції. Варто зазначити, що «революційний» процес розроблення 
конституції у жодному разі не може регулюватися положеннями чин-
ної конституції. «Нереволюційний» процес розроблення конституції, 
який відбувається відповідно до положень старої конституції, передбачає 
елементи прямої демократії, тому що коли для держави, суспільства та 
економіки встановлюються нові регулювання, демократичним недолі-
ком уважалася б неможливість народу як суверена висловитися із цього 
приводу. Варто згадати, наприклад, дебати після возз’єднання Німеччини  
в 1989–1990-х роках, коли фундаментальне для держави та народу рішення, 
включно з супутньою реорганізацією чинної конституції, було ухвалено 
без референдуму, чисто парламентським шляхом. Такого роду рішення, 
навіть якщо формально вони є юридично законними, неодноразово втрачали 
свою політичну легітимність через незалучення народу до його ухвалення.  
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Цей аргумент і досі згадується у політичних дебатах. Те саме стосується 
і нової конституції Угорщини від 2011 р., політична легітимність якої викликає 
сумніви, зокрема через те, що населення не брало участі у її затвердженні.

У деяких державах не всі зміни до конституції виносяться на референ-
дум, а лише зміни до певних частин конституції. Ці частини, внесення 
змін до яких обов’язково має бути винесено на референдум, повинні 
бути чітко визначені у самій конституції, щоб уникнути сумнівів щодо 
процедури внесення змін до конституції. В ідеалі у нормі про обов’язок 
проведення референдуму у разі внесення змін до визначених положень 
конституції мають бути дуже точно вказані номери статей, внесення змін до 
яких вимагає проведення референдуму. Такі формулювання, як «внесення 
змін до положень конституції про основні права мають бути затверджені 
на референдумі», досить точно описують групу змін до конституції, які 
мають бути винесені на референдум, водночас формулювання «зміни до 
положень конституції про систему правління» є недостатньо точними.

– Фундаментальні рішення для держави і народу, наприклад вступ  
до ЄС.

Деякі конституції передбачають, що «особливо важливі політичні 
питання» (або подібне формулювання) можуть вирішуватися лише на 
референдумі із суттєвого питання або на підтверджуючому референдумі. 
Розпливчастість формулювання залишає політичним діячам деяку свободу 
дій щодо того, яке питання вважати досить важливим для обов’язкового 
звернення до народу, але загальний принцип зрозумілий: «доленосні 
питання» (нім. Schicksalsfrage) вирішуються також і народом.

Одним із таких «доленосних питань», яке у цьому контексті зазвичай 
згадується особливо часто, є членство країни у Європейському Союзі. 
Воно вимагає передачі значної частини державного суверенітету надна-
ціональній організації, що відрізняє Союз від звичайних міжнародних 
організацій. Ця передача частини суверенітету має бути чітко узгоджена 
із сувереном –  народом. Згода лише представників суверена не вважається 
достатньо легітимною. У деяких конституціях на референдум виноситься 
не тільки питання вступу до ЄС, а й ратифікація нової редакції первинного 
права Союзу (нім. Unionsprimärrecht) (установчих договорів) із вищим 
рівнем інтеграції або розширення ЄС за рахунок включення іншої держави- 
члена 19. У цих державах як вступ до Європейського Союзу, так і подальші 
необхідні кроки щодо інтеграції мають бути чітко схвалені сувереном.

19 Наприклад, ст. 88–5 Конституції Французької Республіки.
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Іншим «доленосним питанням», щодо якого деякі конституції передба-
чають обов’язкове затвердження на референдумі, є зміна кордонів. Це може 
стосуватися як внутрішніх кордонів між державами, які входять до союзної 
держави, та адміністративними одиницями, так і зовнішніх кордонів.

– Демократичний контроль рішень, ухвалених вищими державними 
органами.

В окремих випадках конституції передбачають проведення референ-
думів для забезпечення політичного контролю суверена за визначеними 
рішеннями вищих конституційних органів держави. Найочевиднішим 
прикладом є Латвія, у якій президент республіки має право, не обмежене 
жодними положеннями законодавства, у будь- який момент розпустити 
парламент. Якщо президент скористався цим правом, то має бути проведе-
ний референдум щодо його рішення про розпуск парламенту. Мінімальної 
явки голосуючих для такого типу референдуму немає, тому він завжди 
дійсний 20. Якщо більшість голосуючих схвалює рішення президента про 
розпуск парламенту, парламент розпускається і проводяться нові вибори. 
Якщо президент не отримує більшості голосів за рішення про розпуск 
парламенту, сам президент усувається з посади, а парламент обирає нового 
президента до кінця строку його повноважень 21. Таким чином, це положення 
конституції означає, що у разі конфлікту між президентом і парламентом 
народ фактично ухвалює рішення про те, хто залишається на своїй посаді. 
Водночас такий політичний контроль є ефективним засобом, що дає змогу 
зробити розпуск парламенту справді винятковим випадком, навіть за відсут-
ності законодавчих обмежень, і тим самим стабілізувати політичне життя.

5. Питання, які заборонено виносити на референдум
Подібно до того, як є питання, ухвалення яких можливе лише за участю 

народу, є також заборонені теми, щодо яких народ не може ухвалювати 
рішень. Це означає, що ці заборонені теми завжди залишаються у винят-
ковій компетенції відповідального державного органу.

Практика показує, що саме щодо заборонених тем може виникнути 
багато політичних суперечок, які навіть можуть закінчитися судовими 
процесами. Тому державне регулювання у конституції та/або відповідному 
законодавстві має бути спрямоване на те, щоб чітко визначити, щодо яких 

20 Докладніше про дійсність референдуму див. нижче пункт VI.1.
21 Основні принципи регулюються ст. 48 Конституцією Латвійської Республіки. 

Деталі зазначено у Законі про референдум. Докладніше про це див. Herbert Küpper: Das 
Staatsoberhaupt Lettlands, Jahrbuch für Ostrecht 61 (2020) S. 225–250 (S. 232–234).
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питань ухвалення рішень шляхом прямої демократії є неприпустимим. Якщо 
автори ініціатив зможуть одразу ж бачити, щодо яких питань політична 
ініціатива є неприйнятною, то менше буде виникати ініціатив, які держава 
вважатиме неприйнятними. Чим неточніше і розпливчастіше зазначені 
заборонені для референдуму теми, тим більша ймовірність того, що супе-
речки про обсяг народних прав призведуть до політичного розчарування.

Типовими предметами, щодо яких заборонена участь населення, є:
– Внесення змін до конституції.
У деяких країнах конституція забороняє вносити до неї зміни шляхом 

референдуму. Найважливішим прикладом, мабуть, є Угорщина. Відповідно 
до старої конституції 1999 р., Конституційний суд Угорщини постановив, 
що з погляду Конституції народна законодавча ініціатива про проведення 
референдуму щодо внесення змін до Конституції є неприпустимою. Дог-
матично це рішення було хитким, але воно було ухвалено у надзвичайній 
конституційній ситуації, оскільки ні Конституція, ні законодавство не 
містили процедурних вимог і вимог щодо більшості стосовно референ-
думів про внесення змін до Конституції. Таке правозастосування, яке 
народилося з необхідності, незабаром було нормалізовано і стало частиною 
нової Конституції 2011 р.22. Включення змін до Конституції до переліку 
заборонених для винесення на референдум тем до нової Конституції 
2011 р. уряд обґрунтував тим, що «так було завжди». Змістовних причин 
для неможливості внесення змін до Конституції шляхом прямої демократії 
уряд Угорщини так не надав і не надає.

У країнах, у яких внесення змін до певних частин конституції мож-
ливе лише за участю народу, іноді застосовується принцип e contrario, 
згідно з яким внесення змін до інших частин конституції може відбуватися 
виключно парламентським шляхом.

– Виконання зобов’язань у рамках міжнародного права.
На кожну державу поширюється дія норм міжнародного права, які, 

однак, мають різний ступінь обов’язковості. Обов’язкових норм міжнарод-
ного звичаєвого права (нім. Völkergewohnheitsrecht) (ius cogens) повинні 
дотримуватися всі держави, водночас окрема держава як «затятий про-
тивник» (англ. persistent objector) може ігнорувати необов’язкові норми 
міжнародного звичаєвого права. Кожна держава вирішує сама, чи буде вона 
дотримуватися положень певного міжнародного договору, підписуючи цей 
договір, або ні. У багатосторонніх договорах також часто передбачено 

22 Ч. 3а) ст. 8 Конституції Угорщини (25.04.2011). Докладніше про це див. статтю про 
пряму демократію в Угорщині у цьому томі.
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можливість заявити застереження до того чи іншого положення договору, 
яке держава подає під час підписання договору або пізніше. Таким чином, 
окрема держава може визначати сферу застосування міжнародного дого-
вору і яких необов’язкових норм міжнародного звичаєвого права вона 
буде дотримуватися. Дотримання норм міжнародного звичаєвого права 
ius cogens є обов’язковим.

Те саме стосується і законодавства Європейського Союзу. Його норми 
є обов’язковими для виконання державами –  членами ЄС (окрім дуже 
спірних положень, де конституції держав- членів можуть мати перевагу над 
законодавством Європейського Союзу). Держава може ухвалити рішення 
про вступ або вихід із ЄС. Доки держава є членом ЄС, законодавство ЄС 
має безсумнівний пріоритет над національним законодавством.

Щоб уникнути конфліктів між міжнародним правом (і правом Європей-
ського Союзу), з одного боку, та національним правом –  з іншого, має сенс 
не допускати ухвалення рішень, які б ставили державу перед зовнішньополі-
тичною дилемою, шляхом прямої демократії. У зв’язку із цим багато держав 
також включають виконання зобов’язань у рамках міжнародного права до 
переліку тем, які заборонено виносити на референдум. Тут, однак, слід брати 
до уваги точні формулювання. Зовнішньополітична дилема може виникнути 
лише у тому разі, якщо норми міжнародного права є обов’язковими для 
виконання державою. Це стосується норм міжнародного звичаєвого права 
ius cogens і (за умови виходу з договору) договорів, які вже укладені відпо-
відно до норм міжнародного права. Інші обставини міжнародного права, які 
держава як «затятий противник» відкидає як необов’язкові для виконання, 
коли держава укладає міжнародний договір або виходить із нього допусти-
мим за міжнародним правом чином, за міжнародним правом є допустимими, 
тому ухвалення рішень щодо цих питань шляхом прямої демократії не може 
поставити державу перед правовою (а, можливо, навіть зовнішньополітичною) 
дилемою. Тому задля уникнення вищезгаданої правової дилеми національним 
законодавством забороняється проведення референдумів щодо виконання 
зобов’язань у рамках міжнародного права, які випливають з укладених 
договорів та з (обов’язкових або навіть і всіх) норм міжнародного звичаєвого 
права, але дозволяється проведення референдумів за іншими обставинами 
міжнародного права, як- от вступ або вихід із міжнародного договору.

Проте є й інші питання зовнішньої політики, які виключають залу-
чення народу до їх вирішення. З одного боку, це пояснюється тим, що 
деякі положення сформульовані нечітко, і тому народ може «перегнути 
палицю». З іншого боку, заборона вирішення зовнішньополітичних 
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рішень шляхом прямої демократії може бути цілком усвідомленою «під-
страховкою» уряду як головного зовнішньополітичного актора держави, 
адже уряд повинен мати можливість ухвалювати рішення щодо зовніш-
ньополітичних питань, керуючись принципами доцільності, без диктату 
з боку народу, що, зрештою, сприяє спроможності держави здійснювати 
зовнішньополітичну діяльність. Згодом на наступних виборах уряду дове-
деться демократичним шляхом відповідати перед народом за зовнішню 
політику, яку він проводив.

Ці політичні міркування також застосовні і до права Європейського 
Союзу (нім. Unionsrecht). Право ЄС має пріоритет над національним 
правом держав- членів (за винятком конституцій держав- членів), отже, 
наприклад, закон, ухвалений народом, який суперечить європейському 
праву, не застосовуватиметься. Юридично питання вирішено: право ЄС 
має пріоритет над положеннями національного законодавства, які йому 
суперечать, навіть якщо національне законодавство було ухвалено наро-
дом. Однак із міркувань політичної легітимності вкрай несприятливою 
є ситуація, коли спочатку народ ухвалює певне рішення, а потім воно 
блокується «анонімним» законом ЄС. Щоб уникнути цієї політичної 
(не правової) дилеми, виконання зобов’язань держави відповідно до 
норм права ЄС може бути включено до переліку тем, які заборонено 
виносити на референдум.

Важливим винятком є Швейцарія. У цій країні народ неодноразово 
ухвалював рішення, які забороняють державі Швейцарія всередині країни 
вживати заходів, які вона повинна (мала би) вжити для виконання своїх 
зобов’язань за міжнародним договором. Відомим прикладом є референ-
дум про обмеження потоку іноземців, який у 2014 р. не лише поставив 
Швейцарію у скрутне становище щодо її партнера за договором –  ЄС, 
а й був несумісним, наприклад, із німецько- швейцарською Угодою про 
вільне пересування осіб (нім. Freizügigkeitsabkommen) від 1910 р.23. У цієї 
ситуації є три варіанти вирішення: або Швейцарія змінює свої зобов’язання 
за міжнародним договором, наприклад виходячи із цього договору чи 
переукладаючи його, або працює над новим рішенням про допустимість 
внутрішніх заходів 24, або –  і на практиці це найбільш поширений спосіб, 

23 Німецько- швейцарська Угода від 31.10.1910 стосовно врегулювання правових 
відносин громадян обох сторін на території іншої Договірної держави.

24 Щодо вільного пересування громадян ЄС у вересні 2020 р. було проведено ще один 
референдум, який дає змогу Швейцарії виконати свої зобов’язання перед ЄС відповідно до 
міжнародного договірного права.
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який, однак, вимагає певної витримки з боку партнерів за договором –  вона 
намагається «пересидіти» і вирішити проблему за допомогою половин-
частих заходів. Таким чином, приклад Швейцарії показує, що для будь- 
якої держави є несприятливою ситуація, коли національне законодавство 
забороняє країні виконувати її зобов’язання у рамках міжнародного права.

Потрібно також зважати на можливості для маніпуляцій, які відкриває 
заборона на «виконання зобов’язань у рамках міжнародного права» для 
політичних органів (парламенту, уряду, а залежно від сфери компетенції 
також і голови держави). Якщо державні органи хочуть унеможливити 
ухвалення рішень щодо певного питання шляхом прямої демократії, їм 
«лише» потрібно знайти іншу державу собі в партнери і домовитися з нею 
щодо цього питання. Це виключає пряму участь народу в ухваленні рішень. 
Те, що це не тільки теорія, показує приклад Угорщини та попередньої 
Союзної конституції (яка в результаті не була прийнята). Угорщина стала 
другою країною, яка ратифікувала цю Конституцію у 2004 р. Парламент 
так швидко ратифікував Конституційний договір ЄС, оскільки хотів попе-
редити загрозу референдуму. Із цієї ж причини угорський парламент так 
само швидко ратифікував Лісабонський договір у 2007 р.25.

– Податки, збори, фінансові питання.
У багатьох державах, навіть у тих, де діють принципово ліберальні 

положення щодо прямої демократії, заборонені референдуми щодо 
податків, зборів та інших питань, пов’язаних із державним бюджетом 
і державними фінансами. Найбільш поширеним обґрунтуванням цього 
є те, що державні органи вважають свій власний народ незрілим. Згідно 
із цією лінією аргументації, податки, збори і державні фінанси виклю-
чені з переліку питань, дозволених для винесення на розсуд народу, 
тому що інакше всі б радо проголосували за зниження податків, що, 
зрештою, призвело б до занепаду держави. З іншого боку, приклад 
Швейцарії, де значна частина референдумів стосується фінансових 
питань, показує, що «зрілий» електорат цілком здатний ухвалювати 
рішення за запровадження нових зборів або проти зниження податків. 
Можливо, це пояснюється тим, що, оскільки кожне положення про 
податки і збори може стати предметом референдуму в Швейцарії, це 
змушує ініціаторів «протягувати» у політичну дискусію лише добре 
продумані та обґрунтовані нові положення. І вони ж потім переконують 
виборців, які є платниками податків, проголосувати за пропоновані 
ними нововведення.

25 Докладніше про це див. статтю про пряму демократію в Угорщині у цьому томі.
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Проте є й інша причина проти застосування процедур прямої демокра-
тії у податкових і бюджетних питаннях. Основою представницької демо-
кратії є те, що виборці періодично обирають уряд, щоб той міг протягом 
наступного строку повноважень реалізувати програму, представлену під 
час виборчої кампанії. Якщо, наприклад, виборці обирають уряд із пев-
ною програмою, але при цьому під час референдуму відмовляють йому 
у фінансових засобах, необхідних для реалізації цієї програми, виборці 
діють суперечливо. У гіршому випадку це може призвести до урядової 
кризи і політичної нестабільності в державі. Заборона на проведення 
фінансових референдумів дає змогу уряду без прямого демократичного 
втручання отримати необхідні для реалізації його програми кошти через 
більшість у парламенті, за що він відповідатиме перед виборцями на 
наступних чергових виборах. Таким чином, ця заборона спрямована 
на збереження основи представницької демократії. У Швейцарії цей 
аргумент не застосовується, оскільки у їхній культурі згоди і консенсусу 
немає ні реального уряду, ні реальної опозиції, і тому до уряду завжди 
залучені всі важливі політичні сили 26, тобто вибір представницького 
органу не веде за собою жодних реальних змін до політичного курсу 
країни. Оскільки швейцарці не вибирають між конкуруючими урядами, 
вибір між конкуруючими урядовими програмами є дуже обмеженим. 
У зв’язку із цим описана вище ситуація, коли народ, обираючи уряд із 
програмою, але потім відмовляючи цьому уряду в необхідних фінансо-
вих ресурсах, суперечить сам собі, неможлива у Швейцарії. Це також 
свідчить про те, що податкові і фінансові референдуми не працюють 
там проти існуючої системи. Загалом можна сказати, що у Швейцарії 
відмова від «реальних» кадрово- програмних альтернатив на виборах дає 
змогу, а можливо, і навіть потребує розширення сфери участі народу 
на фінансові питання.

– Війна і мир, надзвичайний стан.
Як правило, народ не має права голосувати щодо питань оголошення 

війни, мирних договорів, мобілізації і подібних військових питань, запро-
вадження або скасування надзвичайного стану тощо. Важливою причиною 
цього є терміновість багатьох із цих рішень. У разі зовнішнього нападу 
не можна чекати референдуму щодо оголошення війни чи надзвичайного 
стану. Те саме стосується стихійного лиха і оголошення надзвичайного 

26 Wolf Lindner: Schweizerische Demokratie. Institutionen –  Prozesse –  Perspektiven, Verlag 
Paul Haupt: Bern, Stuttgart, Wien 1999. Докладніше про це див. статтю про пряму демократію 
в Швейцарії у цьому томі.
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стану для його ліквідації. Держава повинна мати змогу діяти швидко. Це 
не дає змоги людям бути значним актором у цих питаннях, тому що процес 
проведення референдумів зазвичай дуже повільний і довготривалий. Іншою 
причиною заборони винесення цих питань на розсуд народу є емоційний 
характер цих рішень. Уважається, що парламентарії більш здатні збері-
гати холодну голову під час дебатів, аніж звичайне населення, яке легко 
піддається на різні спокуси і впадає в емоційні стани. Це знову повертає 
до аргументу про «незрілість електорату». Однак результати досліджень 
у галузі психології і соціології показують, що динаміка мас виникає і нею 
можна маніпулювати, так що зрештою вона призводить до ірраціональних 
і «високоемоційних» рішень.

– Права національних меншин.
Якщо у конституції або законі демократичної держави, де влада належить 

більшості, гарантовані особливі права меншин, ці права можуть опинитися 
під загрозою, оскільки меншість чисельно не має шансів запобігти скасу-
ванню цих особливих прав більшістю в рамках демократичних процедур. 
У зв’язку із цим у деяких державах заборонено проводити референдуми 
щодо прав національних меншин 27. Такі заборони особливо поширені 
у країнах, де права меншин були гарантовані як компроміс після серйоз-
них конфліктів із національними меншинами всередині держави задля 
умиротворення такого конфлікту. Досягнутий таким чином мир усередині 
країни не повинен наражатися на небезпеку з боку більшості шляхом 
проведення референдуму.

У деяких державах Південно-Східної Європи етнічні меншини мають 
спеціальне право парламентського вето на внесення змін до конституції або 
законів, які зачіпають їхні інтереси, щоб зберегти етнічний мир, зокрема 
у Косово, Північній Македонії і Сербії. Там такі законопроєкти вимагають 
подвійної більшості у парламенті: спочатку на пленумі, а потім у групі 
депутатів національних меншин. У Боснії і Герцеговині всі державні 
рішення навіть підлягають схваленню трьома основними етносами, крім 
інших етнічних груп. Таке етнічне право вето (не демократичне, а етно-
кратичне за своєю природою) практично не може бути гарантовано на 
референдумі, оскільки пряма демократія з її принципом рівного виборчого 

27 Про напружені відносини між прямою демократією і захистом прав національних 
меншин див. Zoltán Tibor Pállinger: Direkte Demokratie und Rechtsstaat: Die Problematik 
der Minderheiten, in Zsolt Szabó (Hrsg.): Szabadság és felelősség. Tanulmányok a közvetlen 
demokráciáról / Freiheit und Verantwortung. Beiträge über die direkte Demokratie, Károli Gáspár 
Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar: Budapest 2013. S. 255–264.
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права і рівної ваги кожного голосу та етнократія є взаємовиключними. Тому 
такі держави або взагалі обходяться без прямої демократії (наприклад, 
Боснія і Герцеговина), або виключають із прямої демократії рішення, які 
ухвалюються в парламенті з урахуванням етнократичного права участі 
в ухваленні рішень та права вето 28. Це знижує демократичність цих дер-
жав, що, однак, є прийнятним, оскільки вважається, що етнократичне 
право участі в ухваленні рішень і право вето зможуть зберегти етнічний 
мир усередині країни.

Разючою протилежністю знову ж таки є Швейцарія. Там пряма демо-
кратія із середини ХІХ ст. сприяла формуванню з лінгвістично і конфесійно 
неоднорідного населення єдиної швейцарської нації. Різниця між Швейца-
рією і Південно-Східною Європою полягає у тому, що вищезгадані країни 
Південно-Східної Європи розглядають себе як національну державу тієї 
етнічної групи, на честь якої названо країну 29, а тому інші групи в країні 
є національними меншинами; водночас Швейцарія розглядає себе як 
державу з мультилінгвальним і мультикультурним народом без поділу на 
більшість і меншість(–ості). Таким чином, якщо держави Південно-Східної 
Європи засновані на принципах етнічності, Швейцарія сформувала націю 
громадян, чия самосвідомість, яка виходить за межі окремих груп, також 
включає яскраво виражену пряму демократію.

V. Процедури
Існує багато процедур прямої демократії, які часто виходять за межі 

суто технічних і передбачають визначення курсу демократичної політики.

1. Право законодавчої ініціативи
Ключовим аспектом є питання про те, хто може закликати до проведення 

референдуму чи віддавати розпорядження про його проведення. Право 
законодавчої ініціативи вирішальною мірою визначає природу прямої 
демократії, оскільки воно пов’язане з можливістю «формування порядку 
денного» (англ. agenda setting). Тому важливо визначити, чи лише вищі 
конституційні органи (або тільки окремі з них), тобто політична еліта, 
можливо, включно з парламентською опозицією, мають право ініціювати 

28 Про конфлікт між етнократією і (прямою) демократією у деяких країнах Південно-
Східної Європи див. Herbert Küpper: Einführung in die Verfassungssysteme Südosteuropas, 
Schriften zur Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht Bd. 5, Verlag Österreich / Berliner 
Wissenschaftsverlag : Wien / Berlin 2018. S. 322–364.

29 Косово розглядає себе як національну державу з населенням етнічних албанців.
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проведення референдуму, або народ також може вирішувати, що він хоче 
проголосувати з певного питання.

– Право законодавчої ініціативи народу.
Якщо народ сам може брати участь у «формуванні порядку денного» 

і вимагати проведення референдуму з певного питання, це називається 
«низовою» (англ. grassroot) ініціативою, тобто «формуванням порядку 
денного» знизу. У цьому разі народу не потрібно чекати, поки вищі консти-
туційні органи винесуть на його розгляд певне питання (або і не винесуть). 
Натомість народ може сам проявити ініціативу й ухвалити рішення шляхом 
прямої демократії. Процедура прямої демократії є виправданою тільки 
тоді, коли народ сам може вирішити, що він хоче ухвалити обов’язкове 
до виконання рішення з будь- якого питання, бо лише тоді він має повне 
демократичне право формувати і висловлювати свою власну волю.

Процедура, за допомогою якої народ вимагає проведення референдуму, 
називається «народною законодавчою ініціативою» (нім. Volksbegehren 
або Volksinitiative).

– Право законодавчої ініціативи вищих державних органів.
У всіх державах, де передбачено процедури прямої демократії, вищі 

конституційні органи можуть також вирішувати, коли народ може ухва-
лювати рішення щодо того чи іншого питання.

Якщо потрібно ухвалити рішення щодо питання, яке належить до 
компетенції парламенту, самому парламенту в певних політичних ситу-
аціях може бути вигідно не самостійно ухвалювати рішення, а передати 
це суверену –  народу. Це трапляється, коли незрозумілі настрої серед 
населення щодо певного питання і/або неясно, чи є необхідна більшість 
у парламенті для підтримки рішення, або коли парламент опинився у глу-
хому куті, або коли необхідно ухвалити рішення з контраверсійних питань, 
коли парламент уважає, що яке б рішення він не ухвалив, населення або 
частина населення назве це рішення неправильним. Прикладом може 
бути референдум у федеральній землі Баварія про захист некурців, де 
парламент, а точніше парламентська більшість, зрештою відмовився від 
вирішення цього питання і віддав його на розсуд народу на референдум, 
який проводився на підставі народної законодавчої ініціативи 30.

У деяких державах для проведення референдуму достатньо меншості 
у парламенті. Така правова ситуація дає змогу парламентській опозиції 

30 Докладніше про це див. статтю Ґерріта Манссена «Елементи прямої демократії 
у праві Федеративної Республіки Німеччина» у цій збірці.
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нав’язувати свою волю парламентській більшості та уряду з окремих питань 
за умови, що вона зможе залучити на свій бік народ. Опозиція в Угорщині 
особливо активно користувалася цим правом у каденції 2006–2010 рр. 
і неодноразово зривала окремі фундаментальні плани уряду шляхом вине-
сення на референдум подекуди досить маніпулятивно сформульованих 
питань. Після перемоги на виборах у 2010 р. колишня опозиція одразу 
скасувала право парламентської опозиції на законодавчу ініціативу й обґрун-
тувала це тим, що нинішня опозиція не повинна мати можливості робити 
з нею те, що вона як опозиція раніше робила з тодішнім урядом.

Юридична і політична оцінка права законодавчої ініціативи голови 
держави залежить від його позиції у державі. Якщо голова держави виконує 
переважно представницькі функції і не має власної демократично легітимної 
політичної програми, як це відбувається у парламентських системах, то 
право законодавчої ініціативи голови держави є досить формальним, адже 
він як державний нотаріус лише визначає дату проведення референдуму. 
За допомогою права законодавчої ініціативи президент держави як «ней-
тральний актор» (франц. pouvoir neutre) може через референдум шукати 
вихід із політичного глухого кута. Якщо голова держави є конституцій-
ним органом із політичною владою, як це відбувається у президентській 
і гібридній системах, то можна неодноразово спостерігати, як президент 
використовує своє право законодавчої ініціативи, щоб оминути або обмежити 
права парламенту за допомогою народу. Президент Білорусі, наприклад, 
використав референдум як засіб просування поправок до Конституції, 
щоб послабити роль парламенту і зміцнити свою владу. Подібні спроби 
президентів України і Республіки Молдова не мали успіху.

Право законодавчої ініціативи уряду залежить від його позиції у кон-
ституційній структурі влади. У парламентських системах вона схожа на 
право законодавчої ініціативи парламенту, водночас у президентських 
системах це право зазвичай є не самостійним правом уряду, а додатком 
до права законодавчої ініціативи президента.

Якщо ініціювати референдум можуть лише вищі державні органи, а не 
народ, то референдум виступає інструментом конфліктів за владу всередині 
політичної еліти. Такий акт голосування, ініційований «зверху», називають 
«плебісцитом» (нім. Plebiszit) Це термін із негативною конотацією несе 
в собі ідею маніпулювання народом із боку вищих конституційних орга-
нів. Білоруський референдум про посилення влади президента є типовим 
плебісцитом, як і загальноросійське «голосування» із внесення змін до 
Конституції РФ 2020 р., які дозволять президентові Путіну перебувати на 
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посаді ще протягом багатьох років 31. Найкращий спосіб уникнути пере-
ростання прямої демократії в плебісцитарну демагогію –  це дати народу 
право самому ініціювати референдум.

Проте практика показує, що у тих державах, де право законодавчої 
ініціативи мають як найвищі конституційні органи, так і сам народ, пере-
важна більшість законодавчих ініціатив усе ж таки походить від політичної 
еліти. За ближчого розгляду багато ініціатив, які «народ» подає як народні 
законодавчі ініціативи, виявляються переважно підтриманими і зрежисо-
ваними організованими групами політичних (або економічних) інтересів. 
Асоціація або ініціатива громадян, яка/які просувають певну народну 
законодавчу ініціативу, є продуктом вищезгаданих організованих інтересів. 
За нею/ними стоять політична партія, лобістська асоціація, профспілки чи 
інші формування організованих інтересів. Натомість справжні законодавчі 
ініціативи «знизу» трапляються порівняно рідко, але щонайменше коли їх 
предмет виходить за межі муніципальної чи регіональної сфери. Логістика 
місцевих і регіональних (у Німеччині –  земельних) ініціатив досі доступна 
для низових (англ. grassroot) рухів, водночас питання державного рівня 
є надто масштабними для дрібних суб’єктів. Успіх загальнодержавних 
ініціатив «знизу» зрештою залежить від ступеня самоорганізації грома-
дянського суспільства у відповідній державі.

2. Збір підписів у рамках народної законодавчої ініціативи
Якщо народ має право ініціювати процедуру прямої демократії, то 

рішення народу про проведення референдуму регулярно ухвалюється 
шляхом збору підписів. Якщо певна мінімальна кількість виборців вимагає 
проведення референдуму, то референдум має бути проведений (при цьому 
компетентний конституційний орган може завадити проведенню референ-
думу, вживаючи за власною ініціативи заходів, які він уважає необхідними, 
наприклад парламент приймає потрібний закон). Мінімальна кількість 
виборців для скликання референдуму може бути визначена в абсолютному 
або відносному вираженні.

Суть народної законодавчої ініціативи полягає у зборі визначеної 
кількості підписів протягом установленого законом строку. Існує, по суті, 
дві можливості для збору підписів: збір підписів ініціаторами референ-
думу або збір підписів державою. Обидва варіанти мають свої переваги 
і недоліки.

31 Rainer Wedde (Hrsg.): Die Reform der russischen Verfassung, Schriftenreihe der Deutsch-
Russischen Juristenvereinigung Bd. 3, Berliner Wissenschaftsverlag: Berlin 2020.
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– Збір підписів ініціаторами референдуму.
Збір підписів –  це організаційний і логістичний акт, який потребує 

значних ресурсів у вигляді людей і грошей. Досвід показує, що недостатньо 
просто стояти на головній вулиці і збирати підписи. Потрібно протягом 
тривалого часу проводити масштабну кампанію, що потребує залучення 
більшої кількості помічників та ефективної координації. Це одна з при-
чин, через яку народні ініціативи загальнонаціонального масштабу, які 
підтримуються організованими групами інтересів, мають більше шансів 
бути реалізованими, ніж справжні «низові» ініціативи.

З іншого боку, збір підписів ініціаторами референдуму є достовірнішим. 
Ініціатори референдуму можуть краще за інших донести до електорату, чому 
їхню справу варто підтримати і чому референдум має бути проведений. 
За такого безпосереднього контакту з виборцями ініціатори референдуму 
можуть одночасно провести певну роботу з переконання голосуючих на 
майбутньому референдумі.

– Збір підписів державою.
У багатьох країнах збір підписів у рамках народної законодавчої іні-

ціативи є завданням держави, тобто виборчих органів. У цих державах 
ініціатори референдуму мають самі зібрати лише відносно невелику кіль-
кість підписів, що не є великим тягарем для справжніх «низових» ініці-
атив громадянського суспільства, які не підтримуються організованими 
групами інтересів. Якщо ініціатори підтверджують наявність мінімальної 
підтримки серед населення їхньої ініціативи, законодавець виходить із того, 
що народна законодавча ініціатива відповідає суспільним інтересам, і дер-
жава бере на себе збір підписів. Таким чином, ініціативи груп зі слабкою 
організацією і фінансами також мають шанс бути затвердженими. Окрім 
того, виборчі органи мають доступ до списків виборців тощо і можуть 
у момент підписання петиції перевірити, чи той, хто її підписав, дійсно 
має право голосувати. Особливий мобілізуючий ефект спостерігається 
у випадках, коли держава пише кожному виборцю та інформує його про 
поточну народну законодавчу ініціативу, місце і час збору підписів тощо, 
як це відбувається, наприклад, у Баварії.

Зрештою, збір підписів державою перекладає на неї несення витрат, 
у разі ж якщо ця процедура здійснюється ініціаторами референдуму, 
набагато складніше врегулювати збір підписів за кошти держави. Більше 
того, ймовірно, це можна буде зробити лише ретроспективно шляхом 
відшкодування, тому ініціаторам у будь- якому разі доведеться спочатку 
витратити свої власні кошти на збір підписів, що, своєю чергою, створює 
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майже непереборні перешкоди для невеликих «справжніх» громадянських 
ініціатив, які не підтримуються організованими групами інтересів.

Одним із недоліків збору підписів державою з погляду ініціаторів є те, 
що держава має зберігати нейтралітет щодо змісту народної законодавчої 
ініціативи. Вона може надавати інформацію без оціночних суджень про 
предмет поточної народної законодавчої ініціативи, але не має права діяти 
так, щоб ця інформація сприймалася як реклама. Це дозволено лише іні-
ціаторам та їхнім прибічникам із громадянського суспільства.

Якщо збір підписів здійснюється державою, вона, так би мовити, 
«включається» між ініціаторами і виборцями, перебираючи на себе роль 
посередника і частково позбавляючи справжність народної ініціативи. 
З іншого боку, досвід показує, що логістичні та фінансові вимоги щодо 
збору підписів є непосильними для більшості «реальних» громадянських 
ініціатив, які не підтримуються добре організованими групами інтересів, 
і тому збір підписів державою дає більше гарантій того, що необхідна 
кількість підписів буде зібрана і що питання буде винесено на референдум 
навіть без підтримки організованих груп інтересів.

Альтернативою збору підписів державою може бути знижений поріг 
необхідної кількості підписів для проведення референдуму, а тому навіть 
невеликі «реальні» ініціативи громадян зможуть упоратися з логістикою 
збору підписів. Однак це загрожує тим, що до стадії референдуму можуть 
дійти питання, які не мають навіть найменшої підтримки населення, і на ці 
«екзотичні» маргінальні питання будуть витрачені державні ресурси –  як 
фінансові, так і політичні. З іншого боку, більш високий поріг необхідної 
кількості підписів для ініціювання референдуму гарантує, що на розгляд 
народу будуть винесені лише ті питання, які цікавлять значну частину 
населення.

3. Перевірка на допустимість питання,  
яке виноситься на референдум
У прямій демократії народ діє як «конституйована влада» (франц. pouvoir 

constitué), а не як «влада, яка конституює» (франц. pouvoir constituant). 
Народ як зв’язана державна влада зобов’язаний під час ухвалення рішень 
спиратися на закон і насамперед на конституцію. А тому у випадках, коли 
народ порушує чинне законодавство, наприклад ухвалюючи закон, який 
суперечить конституції, верховенство права повинно вимагати правового 
захисту.



36

Герберт Кюппер (Herbert Küpper)

У прямій демократії рішення ухвалює суверен. Те, що його рішення 
згодом перевіряється судом, повноваження якого є суто технічними, а не 
політико- демократичними 32, викликає не лише тільки принципові питання 
щодо верховенства права, поділу влади і народного суверенітету, а й прак-
тичні політичні питання, як- от легітимність, законність і можливість вико-
нання ухваленого рішення. Ці проблеми можна оминути, якщо перш ніж 
народ ухвалить рішення, перевірити допустимість рішення, ухваленого 
шляхом прямої демократії (превентивна правова перевірка).

Превентивна правова перевірка має ще одну перевагу: не витрача-
ються гроші на референдуми, які згодом виявляються недопустимими 
і неприйнятними.

Така обов’язкова превентивна правова перевірка проводиться, напри-
клад, у деяких федеральних землях Німеччини або в Угорщині. В Угорщині 
питання народної законодавчої ініціативи (а також заплановані листи для 
збору підписів) має бути попередньо подано на розгляд до центральної 
виборчої комісії, яка перевіряє правову прийнятність питання як за зміс-
том, так і за формою. Якщо виборча комісія вважає питання таким, що 
відповідає конституції і чинному законодавству, вона видає дозвіл про 
початок процесу проведення народної законодавчої ініціативи і дозволяє 
збір підписів. Якщо відгук виборчої комісії є негативним, вона не дозво-
ляє питанню бути винесеним на розсуд народу. В обох випадках рішення 
центральної виборчої комісії можна оскаржити через суд.

Превентивна перевірка допустимості питання передбачає кілька сфер 
регулювання:

– Предмет попередньої правової перевірки.
Законодавство Угорщини регулює питання, які походять від народу 

і які є предметом народної законодавчої ініціативи. Попередня правова 
перевірка «низових» ініціатив повинна проводитися у будь- якому разі, 
оскільки не можна очікувати, що суб’єкти громадянського суспільства 
у кожному конкретному випадку будуть проводити достовірну комплексну 
конституційно- законодавчу перевірку питання, яке вони бажають винести 
на референдум.

Необхідно також розглянути питання про те, чи слід проводити попе-
редню перевірку щодо конституційності і законності ініціатив, які вно-
сяться вищими конституційними органами. Справді, парламент, голова 
держави і уряд мають власну правову інфраструктуру, що дає їм можливість 

32 Докладніше про це див. вище пункт IV. 1.
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самостійно проводити обґрунтовану перевірку всіх ініціатив. Проте немає 
жодної шкоди (окрім невеликої тимчасової затримки), якщо питання для 
референдуму, сформульовані вищими конституційними органами, також 
проходитимуть попередню правову перевірку. Таким чином можна уник-
нути ситуації, що рішення народу вже після референдуму буде скасовано 
з юридичних причин.

– Критерії перевірки.
Як ініціатори референдуму, так і орган, який ухвалює рішення, зобов’я-

зані дотримуватися положень конституції. Тому правова перевірка того, 
чи порушує заплановане питання народної законодавчої ініціативи або 
сам референдум конституцію, повинна проводитися у будь- якому разі.

Це включає, наприклад, питання, чи є народ узагалі «компетентним» 
щодо ухвалення рішення стосовно конкретного питання, тобто чи входить 
це питання до сфери компетенцій народу. У цьому контексті слід переві-
рити, наприклад, чи не належить питання до заборонених для винесення 
на референдум тем. У федеративних державах необхідно також визначити, 
чи відповідне питання регулюється на рівні федерації чи на рівні феде-
ративних суб’єктів, хто відповідає за ухвалення рішення шляхом прямої 
демократії –  народ федерації чи народ федеративного суб’єкта. У разі 
муніципального референдуму необхідно також перевірити, чи належить 
питання до нормативної компетенції муніципалітету (а отже, і населення 
муніципалітету).

Окрім того, слід перевірити зміст питання, яке виноситься на референ-
дум. Зокрема, якщо народ має проголосувати за конкретним законопроєк-
том, то є конкретний текст, конституційність якого необхідно комплексно 
вивчити, як і будь- який інший нормативний текст. Нарешті, необхідно 
також з’ясувати, чи порушує цей акт, якщо він буде прийнятий народом, 
конституцію, а у разі підзаконних актів –  закон. Для цього існує процедура 
превентивної перевірки на відповідність чинним нормам.

Таким чином, якщо народ голосуватиме за законопроєктом, слід про-
вести перевірку того, чи не порушить цей законопроєкт –  якщо він стане 
законом –  конституцію. Адже народ не може ухвалити неконституцій-
ний закон, наприклад такий, що непропорційно обмежує основні права 
людини. Якщо народ має проголосувати за внесення змін до конституції, 
то змістовна перевірка на відповідність конституції полягає у вивченні 
того, чи не порушують заплановані зміни до конституції обмеження на 
можливість внесення змін до конституції, як- от «вічні положення» (нім. 
Ewigkeitsklauseln).
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Заплановане для винесення на референдум питання вже на цьому етапі 
може викликати дуже складні конституційні питання. Як приклад можна 
навести референдум у Берліні про націоналізацію великих житлових 
компаній, який відбувся наприкінці вересня 2021 р. Оскільки це був не 
просто консультативний референдум, а референдум, на якому ухвалю-
валося обов’язкове до виконання рішення, необхідно відповісти на такі 
конституційні питання 33:

– Чи виконані конституційні вимоги щодо націоналізації (стаття 15 
Основного Закону Німеччини)? 34

– Чи порушує концентрація на одному секторі (житлове будівництво) 
і на підприємствах певного розміру (тільки «великі підприємства») принцип 
рівності або чи можна ці відмінності пояснити конституцією?

– Чи сумісні компенсаційні виплати, які мають виплачуватися постраж-
далим компаніям відповідно до конституції, із механізмом обмеження 
державної заборгованості, який закріплено у конституції?

Остання цифра вже показує, наскільки хитким є підґрунтя, на якому 
базується превентивна правова перевірка. У Берліні в рамках народної 
законодавчої ініціативи суму, що підлягає виплаті, було оцінено у проміжку 
від 7,3 до 13,7 млрд євро. Сенат у модельних розрахунках оцінив її від  
28,8 до 36 млрд євро, а відповідні компанії називали навіть значно вищі цифри. 
У будь- якому разі, цифри таких розмірів порушують конституційні питання 
для державного бюджету не лише у зв’язку з механізмом обмеження державної 
заборгованості, а й у зв’язку з фундаментальною виключною компетенцією 
парламенту щодо ухвалення державного бюджету. Незважаючи на невизна-
ченість, викликану ранніми строками проведення перевірки на відповідність 
конституції, превентивну перевірку необхідно все одно проводити, оскільки 
вже після того, як народ ухвалив рішення, важко буде апелювати такими аргу-
ментами, як механізм обмеження державної заборгованості, виключна компе-
тенція парламенту щодо ухвалення державного бюджету і принцип рівності.

Якщо голосування проводиться не щодо закону, який має бути прийнято, 
а щодо парламентської резолюції, постанови уряду або будь- якого іншого 
підзаконного акту, також необхідно перевірити, чи вони порушують закон. 
Якщо парламент або уряд у цьому конкретному акті зв’язані положеннями 

33 Окрім того, можуть виникнути прості юридичні питання, наприклад чи допустиме 
формулювання питання у вибраній формі.

34 Тут не розглядатиметься питання про те, чи допускає конституція федеральної землі 
Берлін, яка захищає лише власність, але не містить положення про націоналізацію певної 
економічної власності, тобто передачу її в руки народу. Однак це питання також необхідно 
включити до справжньої превентивної правової перевірки.
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законодавства, то рішення ухвалює народ, а не парламент чи уряд. Зокрема, 
рішення зі сфери відповідальності уряду чи адміністрації також повинні 
бути перевірені на відповідність чинному законодавству, оскільки такі 
рішення мають відповідати не лише конституції, а й законодавству. Рішення 
про те, чи має відповідність чинному законодавству також бути критерієм 
правової перевірки, переважно залежить від характеру пропонованого 
на референдум питання і від того, що конституція і закон визначають як 
допустимий зміст такого питання.

Нарешті, превентивна правова перевірка може включати формальні 
характеристики питання на референдум, наприклад чи воно сформульоване 
позитивно, а не негативно. Коли в 2000-х роках в Угорщині було розпочато 
велику кількість народних законодавчих ініціатив, однією з найчастіше 
застосовуваних причин відмови з боку Національного виборчого відомства 
та Конституційного суду Угорщини було те, що питання не було сформу-
льовано чітко і тому не було прийнятним для ухвалення рішення.

– Компетентний орган перевірки.
Оскільки вся процедура народної законодавчої ініціативи розумно 

здійснюється виборчим органом відповідної територіальної одиниці (загаль-
нонаціональним виборчим органом –  у разі загальнонаціонального рефе-
рендуму, виборчим органом –  у разі місцевого референдуму), має сенс, щоб 
цей самий виборчий орган проводив попередню перевірку відповідності 
питання референдуму конституції і чинному законодавству. Виборчий орган 
як нейтральна інституція може перевірити, чи не порушує пропоноване 
на референдум питання правові норми, і залежно від результатів правової 
експертизи дозволити чи заборонити процедуру прямої демократії. Однак 
можливо також, щоб цю перевірку проводив суд першої інстанції, що веде 
нас до наступного пункту про судовий правовий захист.

– Правовий захист.
У конституційній державі повинен існувати інструмент правового захи-

сту у незалежному суді від рішення виборчих органів щодо схвалення чи 
несхвалення питання на народну законодавчу ініціативу або референдум. 
У правовій державі це може бути реалізовано через   Конституційний суд 
або адміністративні суди (у разі загальнонаціональних народних законо-
давчих ініціатив і референдумів –  можливо, через суди вищих інстанцій). 
Роздільна судова юрисдикція також можлива залежно від того, чи викли-
кає сумнів конституційність або законність питання на референдум, але 
може виявитися непрактичною, якщо ставиться під сумнів дотримання як 
конституції, так і простого закону.
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Необхідно також урегулювати можливий блокуючий ефект превентивної 
правової перевірки на подальші претензії щодо неконституційності чи неза-
конності питання, пропонованого на референдум. Це стає актуальним, коли 
питання референдуму набуває форми конкретного проєкту, наприклад законо-
проєкту. Щоб не занадто затягувати процедуру прямої демократії, превентивна 
перевірка на відповідність проєктом положень конституції і чинного законодав-
ства повинна проводитися з дотриманням жорстких строків як виборчим орга-
ном, так і судом. Якщо на референдум планується винести довгі або складні 
законопроєкти чи пропозиції, які регулюють незвичайний предмет, компетент-
ний орган влади і, у разі потреби, суд зможуть розглянути їх лише поверхово 
і не будуть в змозі проаналізувати всі деталі законопроєкту на відповідність 
ними конституції і чинного законодавства. Цей недолік превентивної перевірки 
норм дуже гостро відчувається у прямій демократії, тому має сенс, щоб пре-
вентивна правова перевірка не завдавала шкоди подальшому аналізу на дотри-
мання конституції і чинного законодавстві і не була res iudicata. Це означає,  
що, наприклад, коли вже закон, прийнятий народом, набуде чіткіших обрисів 
на практиці, може бути проведений повний комплексний його перегляд, при 
цьому конституційний або адміністративний суд не будуть зв’язані резуль-
татами обов’язкової превентивної правової перевірки. В іншому разі може 
статися так, що закон (прийнятий народом), неконституційність якого стає 
очевидною лише згодом, коли його починають імплементувати на практиці, 
вже не може бути оскаржений шляхом поверхової превентивної перевірки, 
у зв’язку з чим неконституційний закон залишається частиною правової 
системи країни. Проте у політичній та правовій культурі має бути визнано, 
що (поверхова) превентивна перевірка і (детальніший) подальший аналіз 
можуть показати різні результати. Те, що суди по- різному відповідають на 
одне і те саме питання, не є чимось незвичайним для правової держави, 
і правова держава зазвичай у змозі впоратися із цією напруженою ситуацією.

4. Превентивна заборона на зміни
Фундаментальний взаємозв’язок між представницькою і прямою демо-

кратією вже був зазначений у пункті III: пряма демократія є точковою, вод-
ночас представницькі органи працюють (можуть працювати) безперервно. 
Із цього взаємозв’язку випливає, що представницькі органи мають «більше 
влади, більше впливу», ніж народ. Тому логічно, що ухвалене народом 
рішення матиме певний блокуючий ефект змін, надміру швидко внесених 
парламентом, урядом або навіть муніципальною радою 35.

35 Докладніше про це див. пункт VI. 3.
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Спірним є також превентивний блокуючий ефект. Як ми бачили, 
ініціювання ухвалення рішення шляхом прямої демократії є тривалим 
процесом, а процедура, що передує актові голосування, регулярно затя-
гується на місяці. У цей час представницький орган має можливість 
створювати необхідні йому факти і цим повпливати на рішення народу 
або навіть провалити його. Для запобігання цьому існує превентивна 
заборона на зміни. Із певного моменту часу державному органу, зі сфери 
компетенції якого має відбутися запланований референдум, забороня-
ється віддавати розпорядження про заходи, які вже включають остаточне 
рішення з питання, яке виноситься на голосування, або створювати 
вирішальні факти, які важко повернути назад, наприклад розпочинати 
будівництво об’єкта, питання про допустимість якого вирішується на 
референдумі. Превентивний блокуючий ефект процесуально можна 
застосовувати вже з моменту, коли відбувся перший контакт ініціативи 
із владою, наприклад коли повідомляється про збір початкової кілько-
сті необхідних підписів і оголошується заплановане для винесення на 
референдум питання. Найпізніше цей блокуючий ефект на зміни можна 
застосувати від моменту визнання питання референдуму допустимим, 
якщо така заборона на внесення змін узагалі передбачається. Протягом 
цього періоду між першим офіційним повідомленням про передбачу-
ване питання і офіційним рішенням про його допустимість будь- який 
момент часу теоретично може бути визначений законодавцем як початок 
дії превентивної заборони на зміни. Тут законодавець, який регулює це 
питання, може зважувати між захистом свободи народу формувати свою 
волю, з одного боку, і здатністю держави діяти –  з іншого, яку ускладнює 
превентивна заборона на зміни.

5. Акт голосування
На референдумі народ висловлює свою волю так само, як і на виборах: 

кожен виборець ставить хрестик у кабіні для голосування або у спеціально 
відведеному для цього місці, або якщо дозволено голосування поштою –  
вдома на бюлетені для голосування, або, якщо голосування проводиться  
онлайн –  в інтерфейсі онлайн- голосування. Отже, кожен виборець висловлює 
свою волю, а сукупність поданих голосів становить волю конституційного 
органу –  народу. Виборчі бюлетені, інтерфейс онлайн- голосування або 
документи для голосування поштою надаються виборчими органами, які 
здійснюють необхідну перевірку особи, що голосує. Тому з технічного 
боку голосування майже не відрізняється від виборів.
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– Одночасне проведення виборів і голосування або їх часове розме-
жування?

У зв’язку з технічною аналогічністю процесу проведення виборів 
і референдуму у деяких державах існує практика призначення референдумів 
у день будь- яких виборів. Таким чином, логістична робота проводиться 
лише один раз, що дає змогу значно заощадити кошти. Є аргументи на 
користь такого поєднання виборів і референдумів, але є й аргументи проти. 
Найважливіший аргумент «за» вже було згадано: підготовка виборів вимагає 
значних організаційних зусиль, а якщо паралельно з виборами провести 
і голосування, це зекономить державні ресурси.

Найважливішим аргументом проти одночасних виборів і голосування, 
а отже, на користь часового проміжку між виборами і референдумом, 
є їх взаємний вплив один на одного. Якщо вибори і референдум від-
буваються в один день, існує велика небезпека, що виборець, який на 
виборах підтримує певну партію, на референдумі проголосує за альтер-
нативу, яку просуває ця партія, або, навпаки, виборець, який підтримує 
певну альтернативу на референдумі, на виборах проголосує за партію, 
яка політично обстоює цю альтернативу. Цей взаємний вплив, який 
притаманний людській психіці і якого важко уникнути, розглядається 
деякими експертами як свого роду «забруднення» «чистої» волі народу 
на виборах, з одного боку, і на референдумі –  з іншого. Насправді, не 
можна виключати, що референдум щодо популярного питання про 
правопорядок принесе консервативним партіям більше голосів на 
виборах того ж дня, ніж вони отримали б без паралельного референ-
думу. Аналогічно популярні соціальні чи екологічні питання, винесені 
на референдум, можуть спрацювати на користь соціал- демократичних 
чи зелених партій. Якщо існує мінімальний часовий проміжок між 
виборами і референдумом, зазвичай чотири тижні/один місяць, небез-
пека взаємного впливу кадрових і предметних питань менш виражена. 
Слід також зазначити, що з погляду теорії демократії деякі експерти 
оцінюють цей взаємний вплив виборів і референдуму, які проводяться 
одночасно, як допустимий.

Для конституційного чи законодавчого органу це означає, що якщо 
передбачається мінімальний часовий інтервал, він має бути чітко рег-
ламентований у конституції або відповідному законодавстві. Якщо це 
не регламентовано, то «мовчання» конституції і законодавства із цього 
питання доведеться інтерпретувати таким чином, що вибори і голосування 
допустимо проводити в один день.
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– Спеціальна форма: голосування за присутності.
У деяких державах є окрема форма голосування, коли виборці збира-

ються й ухвалюють на цих зборах рішення із суттєвих питань (а можливо, 
і кадрових питань). Такі «загальні збори» (нім. Vollversammlung) народу 
на практиці проводяться у невеликих територіальних одиницях із неве-
ликою кількістю жителів, які мають право голосу, наприклад у невеликих 
муніципалітетах. Такі народні збори (нім. Volksversammlung) проводяться, 
наприклад, у менших кантонах Швейцарії. У кантоні Гларус є так звана 
«земельна громада» (нім. Landsgemeinde). Раз на рік у визначений день 
усі жителі кантону Гларус, які мають право голосу, збираються на площі 
в столиці кантону і голосують, зокрема, із законопроєктів і деяких кадро-
вих питань. Деякі закони кантону може приймати лише земельна громада.

Одним із недоліків такого голосування за присутності може бути тиск 
із боку співгромадян свого муніципалітету. Як правило, голосування про-
водиться відкрито шляхом підняття рук, що може призвести до певного 
психологічного бар’єру, якщо особа бажає проголосувати за позицію мен-
шості в присутності сусідів. У політично невільних системах страх перед 
державними репресіями також може завадити людям висловлювати свою 
справжню думку. Цей тиск із боку співгромадян може бути нейтралізо-
вано таємним голосуванням, яке, однак, займає більше часу і позбавляє 
народні збори більшої частини групової динаміки, яка у Швейцарії дуже 
заохочується.

Маніпулювання індивіда групою і маніпулювання групи умілим головою 
зборів неодноразово згадується як ще один недолік рішень, які ухвалю-
ються шляхом прямої демократії на народних зборах. Зрештою це питання 
політичної культури, чи може народ сформувати і висловити свою власну 
оригінальну позицію на народних зборах, чи він є лише плебісцитною 
голосуючою масою в руках умілого керівника зборів.

VI. Результат
На характер прямої демократії у конкретній політичній системі суттєво 

впливає правове регулювання результату референдуму, його дійсності, 
успіху і обов’язковості.

1. Дійсність (мінімальна явка виборців)
Дійсність референдуму –  це питання про те, скільки голосів має бути 

подано, щоб рішення, ухвалене на референдумі, мало обов’язкову силу. 
Можливі дві крайні опції: один дійсний голос (вимога мінімальної явки 
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відсутня) або 100 % електорату. Однак вимога 100 % участі електорату 
є лише теоретичною крайньою величиною. На практиці найвища мінімальна 
явка виборців становить 50 % тих, хто має право голосу.

Питанням про те, чи слід передбачати мінімальний поріг участі вибор-
ців, і якщо так, то який, є проблемою правової політики.

За низького порогу явки референдуму, коли у крайньому випадку 
достатньо одного правильно поданого голосу, доступ до референдуму 
дуже простий. Досвід багатьох країн показує, що мобілізувати людей на 
референдуми порівняно складно. Винятком стали референдуми щодо вступу 
до ЄС у країнах Східної Європи. Інакше рівень участі виборців, які мають 
право голосу, у більшості референдумів значно нижчий за 50 %, а часто 
навіть менший за 25 %. Якщо поріг явки низький, то народ має можливість 
із багатьох питань ухвалити обов’язкові для виконання рішення.

З іншого боку, високий поріг явки часто виправдовується тим, що він 
забезпечує обов’язковість рішення, ухваленого на референдумі, тільки 
в тому разі, якщо референдум є досить «представницьким». Це робиться для 
того, щоб активна меншість на референдумі не мала можливості ухвалити 
рішення, яке не схвалює мовчазна більшість. Такий підхід пояснюється 
соціологічним розумінням того, що люди легше мобілізуються для про-
сування партикулярних інтересів, аніж спільних. Контраргументом цього 
слугує те, що у референдумі може брати участь кожен, тобто «мовчазна 
більшість» також, і тому шляхом самомобілізації необхідно перетворити 
«мовчазну» більшість на «говорячу», щоб запобігти майоризації більшості 
активною і мобілізованою меншістю.

Один з ефектів високого порогу явки є незаперечним: майже жоден дійс-
ний референдум не проводиться, усі вони провалюються через недостатню 
участь осіб, які мають право голосу. Так, наприклад, про це дізнався уряд 
Угорщини, який у 2011 р. підвищив поріг участі для загальнонаціональ-
них референдумів до мінімальної явки в 50 % із чітким наміром запобігти 
обов’язковості більшості голосів. Фактично з того часу в Угорщині не було 
проведено жодного дійсного референдуму. Однак це рішення обернулося 
проти самого уряду. Коли він оголосив про проведення референдуму, щоб 
заручитися підтримкою народу з дуже емоційного питання щодо розподілу 
шукачів притулку в ЄС, він не зміг домогтися участі 50 % виборців, і тому 
референдум 2 жовтня 2016 р. через рівень участі «усього» 44 % голосуючих 
був визнаним недійсним.

Угорський референдум наочно демонструє інший аспект: за високого 
порогу дійсності неучасть у голосуванні діє як голос «проти». Насправді, 
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опозиційні партії закликали не так до голосування проти, як до неучасті 
у референдумі. Якщо, з іншого боку, поріг дійсності низький, то неучасть 
у референдумі фундаментально не має значення, а є нейтральним утри-
манням від голосування, яке не впливає на зміст рішення.

Для порівняння: держави, які вибирають «представницькі» референдуми 
і у зв’язку із цим ризик провалу багатьох референдумів, часто визначають 
поріг дійсності між 25 % та 50 % виборців. Держави, які хочуть надати 
референдуму якомога більшої дійсності й які визнають, що активна мен-
шість ухвалює рішення за більшість, установлюють поріг обов’язкової явки 
значно нижчим. Однак навіть у цих державах зазвичай існує мінімальний 
поріг явки, який має гарантувати, що референдуми, які не отримали міні-
мального відгуку серед населення, будуть визнані недійсними.

Технічно поріг участі виборців може бути визначений як відсоток від 
загальної кількості виборців (унаслідок чого він може збільшуватися або 
зменшуватися внаслідок збільшення чи зменшення цього числа) або як 
фіксоване числове значення.

Якщо референдум визнано недійсним, це не має істотного преюдиці-
ального ефекту. Питання повертається до компетенції фактично відпові-
дального за нього представницького органу (наприклад, парламенту чи 
уряду) і вирішується ним відповідно до його вільного політичного розсуду.

2. Успіх
Референдум зазвичай проходить успішно, якщо питання референдуму 

отримало необхідну більшість голосів. Абсолютна демократична більшість 
становить 50 % плюс один голос. Якщо системою відліку для 50 % (плюс 
один голос) є дійсні голоси «за» або «проти», то голоси осіб, які утрима-
лися, недійсні голоси тощо мають нейтральний ефект і не впливають на 
результат референдуму. Якщо, з іншого боку, 50 % відносяться до поданих 
голосів, то недійсні голоси, голоси осіб, які утрималися, тощо автоматично 
набувають значення «проти». Більш доцільним є, коли голоси осіб, які 
утрималися, недійсні голоси тощо не впливають на результат, тобто не 
мають значення «так» або «ні», а значення «так» і «ні» обмежено дійсними 
голосами «за» і «проти».

Абсолютна більшість, яка також регулярно застосовується в парла-
менті, –  це більшість у 50 % плюс один голос. Однак є рішення, які пар-
ламент може ухвалювати лише за наявності кваліфікованої більшості, 
наприклад трьох п’ятих або двох третин голосів присутніх депутатів або 
навіть усіх депутатів тощо. У парламенті вимога кваліфікованої більшості 
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виконує низку цілей: якщо, наприклад, на карту поставлено фундаментальні 
правила гри, вони можуть бути змінені лише загальним підвищеним кон-
сенсусом (наприклад, внесення змін до конституції); або у зв’язку з тим, 
що певні посадові особи обираються на посади з особливою вимогою 
про нейтралітет, відповідний уряд не повинен ухвалювати таке рішення 
самостійно (наприклад, судді конституційного суду, голова держави, якщо 
застосовно); або парламентарі мають показати свою здатність керувати, 
оскільки в парламентських системах для обрання голови уряду потрібна 
кваліфікована більшість усіх депутатів (наприклад, так звана канцлерська 
більшість (нім. Kanzlermehrheit) у Німеччині); або коли у деяких державах 
кодекси, які є ядром   правового порядку, повинні прийматися кваліфікованою 
більшістю на відміну від простих законів, або якщо їх прийняття вимагає 
широкого суспільного консенсусу (наприклад, основи систем соціальної 
солідарності); або якщо рішення має особливу   важливість і його не можна 
скасувати або не можна скасувати так легко (наприклад, питання війни 
і миру; поступки території).

У разі ухвалення народом таких суттєвих рішень, як- от внесення 
змін до конституції, прийняття нового Цивільного кодексу ФРН (нім. 
Bürgerliches Gesetzbuch) або поступки території сусідній державі, вини-
кає питання, чи вимагають ці рішення кваліфікованої більшості голосів 
також і на референдумі. У випадку з підтверджуючими референдумами, 
на це питання відповісти досить легко: оскільки відповідний акт уже 
пройшов парламент або уряд і був затверджений ним необхідною квалі-
фікованою більшістю, дублювання підвищеного кворуму на референдумі 
не потрібно і достатньо абсолютної більшості в 50 % плюс один голос. 
Ситуація змінюється, коли рішення ухвалює сам народ, а не парламент 
(або інший компетентний конституційний орган). Якщо, наприклад, 
прийняття кримінального кодексу вимагає більшості в три п’ятих голо-
сів депутатів, то ухвалення рішення народом замість парламенту також 
можливе лише кваліфікованою більшістю? На відміну від парламенту, 
де завдяки партійній системі та організації депутатів у фракції можна 
чітко розділити уряд і опозицію, водночас «народ» –  це маса, яка не має 
поділу і в якої немає ні «уряду», ні «опозиції». Тому вважається, що для 
рішень народу 50 % плюс один голос –  це найвищий поріг більшості, 
який можна встановити або принаймні який є розумним, і що вищі 
вимоги до більшості можуть застосовуватися до парламенту, а не до 
народу. З іншого боку, аргумент про те, що рішення має бути ухвалене 
за допомогою широкого консенсусу, можна застосувати і до народу.  
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У цій аргументації можна вважати розумними вищі вимоги до більшості 
голосів голосуючих, аніж проста більшість.

Іншим способом ухвалення особливо важливих державних рішень 
може бути не підвищення вимоги про більшість, а вимоги про мінімальну 
явку на референдумі. Наприклад, обов’язкова явка на референдумі щодо 
внесення змін до конституції у 40 % виборців на відміну від 20 % на зви-
чайних референдумах ілюструє підвищену «серйозність» змісту рішення, 
і воно може бути ухвалено без огляду на принцип «абсолютної» більшості 
голосуючих на референдумі.

Можна також комбінувати обидва варіанти. Наприклад, є держави, 
у яких референдум уважається успішним, якщо за питання референдуму 
проголосувала необхідна більшість (зазвичай 50 % плюс один голос); 
водночас ці голоси «за» повинні становити певний відсоток від загальної 
кількості виборців (наприклад, 25 %). Тут, зокрема, від рівня необхідного 
відсотка від загальної кількості виборців залежить, чи є явка голосуючих 
репрезентативною, чи прирівнюється неучасть у референдумі де- факто до 
голосування «проти» і чи має вона заборонний ефект (що на практиці часто 
відбувається вже за відсотка голосів «за» у 25 % від загальної кількості 
голосуючих), або явка голосуючих перешкоджає розгляду лише абсолютно 
маргінальних питань і дозволяє ухвалення рішень активною меншістю 
над пасивною більшістю. Можливі й інші рішення, коли, наприклад, для 
прийняття простого закону досить простої більшості голосуючих (мож-
ливо, у поєднанні з не надто високим порогом явки), а для прийняття змін 
до конституції більшість голосів «за» має становити певний відсоток від 
загальної кількості голосуючих. Зрештою, від поєднання цих чинників 
залежить, чи буде легко або складно ухвалити на референдумі обов’язкове 
до виконання рішення.

3. Обов’язкова сила
Якщо голосування визнано дійсним, результат референдуму також 

визнається дійсним. Можливі такі результати референдуму: або «за» прого-
лосувала необхідна більшість і рішення ухвалено, або необхідної більшості 
досягнуто не було. Також для того, щоб пряма демократія функціонувала, 
слід ураховувати випадки, коли необхідна більшість вибрала опцію «проти».

Відповідь на питання про те, як воля народу, законно й успішно вира-
жена у голосуванні, зв’язує інші державні органи, випливає насамперед 
зі співвідношення між прямою і представницькою демократією. Волеви-
явлення представницьких органів є постійним, водночас волевиявлення 
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народу –  вибірковим. Відповідно, волевиявлення народу має пріоритет у тих 
питаннях, де воно застосовується 36. Тому положення, які регламентують 
пряму демократію, мають гарантувати, що парламент чи уряд не зберуться 
«наступного дня після голосування» і не ухвалять іншого рішення.

Обов’язкова сила рішення, ухваленого на референдумі, також залежить від 
змісту питання, яке було винесено на референдум. Якщо народ проголосував із 
конкретного питання, то результат голосування може мати таку саму юридичну 
силу, як і відповідний акт парламенту чи уряду. У випадку закону, наприклад, це 
означає, що він набув чинності з дійсним і позитивним результатом голосування 
і може бути оприлюдненим або, можливо, навіть уважається оприлюдненим 
від моменту офіційного оголошення результатів голосування. Однак є випадки, 
коли волевиявлення народу має бути реалізовано конституційним органом, 
у компетенції якого знаходиться вирішуване питання (наприклад, для законо-
давчих рішень –  це парламент), тим що, цей орган ухвалює власне рішення. 
Якщо питання референдуму містить не конкретну пропозицію про ухвалення 
рішення, а досить розпливчасту мету або лише напрям рішення, то подальша 
реалізація результату референдуму компетентним(-и) конституційним(-и) 
органом(-ами) є єдиною можливістю надати волевиявленню народу юридично 
окресленої форми. У такому разі в конституції і відповідному законодавстві 
має бути прописано, до яких подальших кроків щодо реалізації результатів 
референдуму зобов’язані вдатися компетентні конституційні органи, як можна 
контролювати відповідність змісту результату референдуму змісту акта реалі-
зації цього результату і як можна змусити бездіяльний конституційний орган 
реалізувати результат референдуму.

– Блокуючий ефект: заборона змінення результатів референдуму.
Перше питання про обов’язковість результатів референдуму полягає 

у такому: як довго рішення народу не може бути змінено пізнішим рішен-
ням? Наприклад, якщо народ голосує за закон, як довго парламент –  або 
сам народ –  не може вносити змін до цього закону. На користь полегшеної 
можливості внесення змін говорить гнучкість, адже якщо ухвалене на 
референдумі рішення виявиться недоречним, можливо, є сенс внести до 
нього зміни. На користь ускладненої можливості внесення змін говорить 
повага до волевиявлення суверена. Чим більший часовий проміжок між 
референдумом і внесенням змін до ухваленого на ньому рішення, тим менша 
повага до суверена, тому що не можна виключати, що за цей час народ 
може вже мати іншу думку. Те саме стосується і референдуму з негативним 
результатом. Якщо народ висловлюється проти певного питання, необхідно 

36 Докладніше про це див. пункт III.
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регламентувати, як довго й якою мірою це «ні» блокуватиме регулювання 
цього питання. Компромісом між необхідною гнучкістю і вищезгаданою 
повагою до волевиявлення народу може бути загальний обов’язковий строк 
блокування, протягом якого забороняється внесення змін до ухваленого на 
референдумі рішення, наприклад один або два роки. Більш тривалі періоди 
блокування –  п’ять років і більше –  трапляються вкрай рідко.

Щоб мати можливість ураховувати непередбачені зміни, загальний бло-
куючий ефект можна поєднувати зі застереженням про незмінні обставини 
(лат. clausula rebus sic stantibus). Таке застереження дає змогу відступати 
від рішення народу навіть до закінчення строку блокування, якщо після 
референдуму істотні обставини змінилися або про них стало відомо 37. 
Прикладом цього може бути голосування в Дрездені у 2005 р. на тему 
мосту Вальдшльоссхенбрюке (нім. Waldschlößchenbrücke). Тоді більшість 
голосуючих висловилася за будівництво мосту. Унаслідок цього ЮНЕСКО 
зняла титул Всесвітньої спадщини з культурного ландшафту Дрезденської 
долини Ельби. Про те, що ЮНЕСКО відреагує на референдум у такий 
спосіб, не було відомо на момент голосування. Застереження clausula rebus 
sic stantibus дало змогу міській раді скасувати результат муніципального 
референдуму навіть протягом обов’язкового строку блокування, оскільки 
змінилися істотні обставини. Міська рада може знову винести це рішення 
на референдум або ухвалити рішення із цього питання самостійно, за що 
їй доведеться відповідати перед виборцями на наступних муніципальних 
виборах.

Окремим питанням є, чи обов’язковий ефект референдуму повинен 
пов’язувати сам народ, і якщо так, то на який строк? Значно поширена 
думка, що обов’язкова дія референдуму поширюється і на сам народ 38.  
Це пов’язано не так із повагою до суверена, який може в одну ніч законно 
змінити свою думку (так само як і парламент, який може змінити або 
скасувати закон, який він ухвалив лише вчора), як із прагматичними мір-
куваннями і покликано уникнути проведення суперечливих референдумів, 
які пов’язані з великими матеріально- технічними витратами. У правових 

37 Прикладом може бути друге речення ч. 13 ст. 18a Муніципального кодексу Вільної 
держави Баварія: «Рішення громадян може бути змінено протягом одного року лише 
шляхом проведення нового референдуму, якщо тільки фактична чи правова ситуація, на 
якій базувалося рішення громадян, суттєво не змінилися».

38 Іншою є, однак, постанова федеральної землі Баварія, наведена у попередній 
примітці, відрізняється: народ може у будь- який час змінити власне рішення, водночас 
адміністрація може зробити це лише протягом річного періоду блокування, якщо фактична 
правова ситуація, на якій базувалося рішення громадян, суттєво змінилися.



50

Герберт Кюппер (Herbert Küpper)

системах, у яких застосовується згадане вище застереження clausula rebus sic 
stantibus, має сенс дозволити не лише представницькому органу, а й народу 
ухвалювати нове рішення, якщо з’являються нові істотні обставини.

– Змістовна обов’язковість результатів референдуму у разі тлумачень 
і застосування розсуду.

Друге питання про змістовну обов’язковість результатів референдуму 
стосується, перш за все, референдумів про цільові плани і пропоновані 
напрями розвитку. Якщо питання на референдум сформульовано чітко, то 
підтримка цього питання народом робить його формально обов’язковим 
державним рішенням (наприклад, законом), і питань щодо змістовної 
обов’язковості результатів референдуму не виникає, оскільки уряду, пар-
ламенту або іншим державним органам не потрібно робити додаткових 
кроків для реалізації рішення народу. Вони повинні лише дотримуватися 
ухваленого народом рішення, як і будь- якого іншого закону. Якщо питання 
сформульовано нечітко (наприклад, «Чи бажаєте ви, щоб наша країна 
вступила до ЄС?», «Чи бажаєте ви, щоб сільське господарство було більш 
екологічним?», «Чи бажаєте ви, щоб наша країна досягла цілей Паризь-
кої угоди до 2030 року?», «Чи бажаєте ви, щоб збройні сили були краще 
оснащені?»), виникає потреба того, щоб органи представницької демо-
кратії, як- от парламент і уряд, ужили додаткових заходів щодо реалізації 
рішення народу.

Прикладом референдуму з простим питанням про пропонований напрям 
розвитку є референдум про вступ до ЄС задовго до самого вступу. Пози-
тивний результат зобов’язує конституційні органи, насамперед уряд і пар-
ламент, провести з ЄС переговори про вступ, ужити необхідних внутрішніх 
заходів для досягнення цілі вступу і, нарешті, підписати договір про вступ. 
Референдум щодо Брекзиту зобов’язав британський уряд повідомити ЄС 
про вихід із Союзу, а уряд і парламент –  ужити необхідних внутрішніх 
заходів для реалізації виходу з ЄС. Проте британський уряд на свій розсуд 
мав визначити, коли саме він повідомить ЄС і як будуватимуться подальші 
стосунки з ЄС. Запеклі суперечки щодо того, чи результат референдуму 
уповноважує на «м’який» або «жорсткий» Брекзит або навіть зобов’язує до 
нього, показують недоліки референдумів про цільові плани і заплановані 
напрями розвитку, оскільки може статися так, що розпливчасто сформульо-
ване питання, яке було винесено на референдум, не вирішить суперечку, 
а просто перенесе її у царину інтерпретацій результатів референдуму.

Якщо питання референдуму сформульовано настільки нечітко, представ-
ницькі конституційні органи, насамперед парламент і уряд, мають простір 
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для тлумачень і застосування розсуду у двох аспектах: зміст волевиявлення 
народу і заходи, які підходять для його реалізації, включно зі строками реа-
лізації. У рамках повноважень щодо інтерпретації вони можуть і повинні 
самі розтлумачити питання, винесене на референдум, і його зміст. Якщо 
народ відповів «так» на питання референдуму «Чи бажаєте ви всебічного 
захисту некурців у всьому секторі громадського харчування?», парламент 
та уряд повинні, зокрема, розтлумачити, що мається на увазі під «усім сек-
тором громадського харчування». Їдальні? Бари? Пивні кіоски на народних 
гуляннях? Кейтеринг на відкритому повітрі? Клуби для курців з обмеженим 
доступом? Приміщення в готелях, доступні для всіх гостей, наприклад лобі? 
Чим більш розпливчасто сформульовано питання, тим більше можливостей 
для його інтерпретації є у парламенту та уряду. Цього можна уникнути, 
якщо на референдум дозволити виносити лише конкретні проєкти рішень 
(наприклад, законопроєкти) або якщо й виносити на розсуд народу інші 
постанови, то вони повинні мати мінімальну змістовну конкретику, напри-
клад бути зведені до обов’язкової альтернативи «так/ні». Таким чином, 
суперечки і дискусії переносяться на період до референдуму, коли народ 
ще не ухвалив рішення, що дає можливість народу згодом на референдумі 
вирішити суперечку шляхом ухвалення обов’язкового до виконання рішення.

Застосування розсуду парламентом і урядом полягає у виборі і строках 
уживання заходів, за допомогою яких буде реалізовано волевиявлення 
народу. Продовжимо приклад із некурцями. Після референдуму парла-
мент і уряд повинні вирішити, чи хочуть вони домогтися захисту курців 
шляхом повної заборони куріння у відповідних гастрономічних закладах 
або шляхом поділу приміщень на зони для курців і некурців. Окрім того, 
державні органи мають вирішити, чи повинні їхні заходи набути чинності 
через один, два або, можливо, лише через п’ять років, наприклад, щоб дати 
гастрономічному сектору час для структурної перебудови, або вони хочуть 
паралельно зробити куріння непривабливим шляхом суттєвого підвищення 
податку на тютюнові вироби.

Якщо парламент і уряд мають повноваження на інтерпретування і засто-
сування розсуду, завжди існує небезпека, що вони будуть затримувати, спо-
творювати та адаптувати волевиявлення народу, виражене на референдумі, 
до своїх власних уявлень про те, що є політично правильним. Таким чином, 
для референдумів про цільові плани і пропоновані напрями розвитку пови-
нен існувати механізм перевірки того, чи є ті заходи, яких уживають (або не 
вживають) представницькі органи, достатніми та правильними для реалізації 
волевиявлення народу. Найпростіший механізм контролю –  політичний: 
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парламент і уряд мають відповідати перед народом на наступних виборах за 
те, як вони виконали рішення народу протягом своєї попередньої каденції. 
Так, держави Західної та Північної Європи, які ніколи не були диктатурами 
(Велика Британія, Нідерланди, Скандинавські країни, Швейцарія, певною 
мірою і Франція), більше довіряють політичним, аніж правовим, механіз-
мам контролю. В інших країнах, як- от Німеччина або Італія, більше уваги 
приділяється правовому захисту. Задля цього компетентний суд –  консти-
туційний суд або вищий адміністративний суд –  повинен мати у своєму 
арсеналі відповідні інструменти контролю і відповідні процедури включно 
з механізмами примусового виконання. Розглянемо приклад із референдумом 
щодо обмеження швидкості 39. Якщо після того як на референдумі народ 
проголосував «за» на питання: «Чи бажаєте ви встановлення обмежень 
швидкості на автобанах?», державні органи, реалізуючи результат рефе-
рендуму, встановили максимальну дозволену швидкість руху на автобанах 
на рівні 400 км/год, то зазначені вище механізми контролю дадуть змогу 
суду визнати, що формально реалізована воля народу (на автобанах тепер 
є обмеження швидкості) фактично означає невиконання волевиявлення народу 
(на автомагістралях нічого не змінилося). Найпростіше від самого початку 
виносити на референдум лише чітко сформульовані питання, які залиша-
ють мало місця для інтерпретацій і застосування розсуду відповідальними 
державними органами, щоб запобігти виникненню вищезгаданих проблем.

VII. Правовий захист
Останній важливий блок питань стосується правового захисту. Теоре-

тично необхідність правового захисту може виникнути стосовно кожної 
окремої дії держави у зв’язку з організацією, проведенням і реалізацією 
результатів референдуму.

Оскільки організаційно референдум не дуже відрізняється від вибо-
рів, механізми правового захисту виборів можуть застосовуватися також 
і для референдуму. Це стосується таких питань, як реєстрація у реєстрі 
виборців, оповіщення окремих виборців, справжність підписів у збірних 
листах та їх офіційне визнання, а також перевірка оголошеного офіційного 
результату референдуму.

Специфічними для процедур прямої демократії є право народу на 
законодавчу ініціативу (народна законодавча ініціатива), дійсність рефе-
рендуму і формулювання питання референдуму та подальший контроль 

39 Докладніше про це див. вище пункт IV. 2.
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за тим, наскільки правильно та повно представницькі органи державної 
влади реалізують результати референдуму 40.

1. Правовий захист права законодавчої ініціативи
У країнах, де народ має право законодавчої ініціативи, існує небезпека, 

що державні органи намагатимуться запобігти проведенню неугодних їм 
референдумів, забороняючи або перешкоджаючи подання народної законо-
давчої ініціативи, наприклад забороняючи збір підписів у певних місцях, 
оскаржуючи справжність поданих підписів тощо. Проти цього можуть 
бути застосовані звичайні механізми правового захисту проти держави, 
які відкриті для приватних осіб. Наприклад, може бути подано позов до 
адміністративного суду щодо реалізації народної законодавчої ініціативи. 
В ідеалі такий правовий захист надається у стислі строки, які, наприклад, 
передбачено для виборів та демонстрацій.

Чим точніше відповідні закони регулюють процедуру реалізації народної 
законодавчої ініціативи, права ініціаторів і підписантів та обов’язки влади, 
тим більше шансів є отримати правовий захист у разі вчинення владою 
незаконних дій (або бездіяльності). Тому найкращою гарантією прав 
громадянського суспільства, яке ініціює референдум, є точне, всеосяжне 
і практичне правове регулювання процедури у поєднанні зі всебічним 
доступом до правосуддя і короткими процесуальними строками.

2. Правовий захист стосовно дійсності  
і формулювання питання референдуму
Превентивна правова перевірка дійсності і формулювання питання 

референдуму перед власне голосуванням уже розглядалася вище. Обговорю-
вався також правовий захист від превентивного відхилення або погодження 
проведення референдуму державними органами 41.

Якщо допустимість питання референдуму заздалегідь превентивно не 
перевіряється –  органами влади та/або судами, –  виникає питання, що буде, 
якщо народ ухвалив на референдумі рішення, яке є неконституційним або 
незаконним, наприклад якщо він ухвалив рішення про захід, який обмежує 
права національної меншості. Те, що таке положення справ –  не просто 
теорія, показує, наприклад, швейцарський референдум щодо мінаретів, за 
результатами якого можна констатувати, що народ також може порушувати 
конституцію, у цьому разі свободу віросповідання.

40 Zu diesem letzten Aspekt s. zuvor Punkt VI. 3.
41 Докладніше про це див. вище пункт V. 3.
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У принципі, проти незаконного чи неконституційного акту народу 
доступні ті самі механізми правового захисту, що й проти незаконного чи 
неконституційного акта іншого конституційного органу, оскільки народ 
також діє як «конституйована влада» (франц. pouvoir constitué), рішення 
якої є обов’язковими до виконання, а не як «влада, яка конституює» (франц. 
pouvoir constituant), рішення якої не є обов’язковими до виконання і яку не 
можна зобов’язати до вживання яких- небудь заходів. Принципи правової 
держави поширюються і на державний орган –  народ. Тим не менше на 
практиці, ймовірно, буде дуже важко обґрунтувати і змусити суд –  навіть 
якщо це конституційний суд –  скасувати прямий акт народу у зв’язку 
з порушенням ним конституції або чинного законодавства. Суди мають 
лише слабку демократичну легітимність, а їх технічна легітимність часто 
є недостатньою для заперечування актів волі суверена, тобто народу. 
Скасування (конституційним) судом акта, ухваленого шляхом прямої 
демократії, наприклад закону, створить кризову ситуацію як для правової 
держави, так і для демократії.

Тому краще перевіряти відповідність питання референдуму конституції 
і чинному законодавству до того, як народ ухвалить щодо нього рішення. 
У зв’язку з особливим характером державного органу народу, який одно-
часно є і сувереном, і джерелом усієї державної влади, включно із судовою, 
правовий контроль питань допустимості прямих демократичних процедур 
(процедурних кроків) і змісту рішень, винесених на розсуд народу, повинен 
здійснюватися максимально превентивно. Таким чином, можна уникнути 
зіткнення між претензіями на збільшення легітимності прямої демократії 
і законністю правової держави.
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РЕФЕРЕНДУМ У СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ 
ДЕМОКРАТІЇ: PRO VS CONTRA

Вступ
Демократія від часів Античності й донині утвердилася як визначальний 

складник ландшафту європейської політичної та правової культури. Найбільший 
розвиток теорія та практика античного народовладдя, що дійшла до сучасників 
насамперед через твори Аристотеля, отримала в IV ст. до н. е. в Афінах, за 
часів Перикла. Щодо сутності феномену «Афінської демократії» професор 
Харківського університету В. Бузескул понад століття тому писав, що за 
Аристотелем «основним принципом демократичного ладу є свобода; це –  ціль 
будь- якої демократії. Полягає ж свобода в тому, щоб, по- перше, почергово 
і підпорядковуватися владі, й самому володарювати, а по- друге –  жити так, 
як кому хочеться… Переважно дві риси відзначали ще пращурі в афінській 
демократії як основні, як найбільш характерні та дорогі для афінян. Це –  ісоно-
мія та ісегорія, тобто рівність перед законом, рівноправність і рівність голосу, 
рівне право на свободу промови, на участь у політичному житті» 1.

Цінності та принципи Афінської демократії виявилися настільки при-
вабливими для сучасної Європи, що в преамбулі до Конституції Об’єднаної 
Європи, виголошеній у 2003 р. (але так і не ратифікованій усіма держа-
вами –  членами ЄС), слова Перикла у переказі Фукідіда були інтерпретовані 
так: «Наша Конституція утверджує демократію, оскільки влада не зна-
ходиться в руках меншості, а належить усьому народові» 2. У цій формулі 
лаконічно відтворено сутність і зміст категорії «демократія», відродженої 
через два тисячоліття після 30-річного правління легендарного Перикла.

Нині серед учених поширено різні погляди на сутність і зміст категорії 
«демократія» в її політичному та правовому вимірах. Наприклад, ще на 
початку XIX ст. німецький мислитель К. Еккарстгаузен писав, що «у демо-
кратичному, тобто народному, правлінні загальний закон формується 
більшістю голосів» 3. Хоча, безперечно, демократія –  це ще й уміння почути 

1 Бузескул В. История Афинской демократии. Санкт-Петербург : Типогр. М.М. Стасю- 
левича, 1909. С. 184–185.

2 Канфора Л. Демократия. История одной идеологии / пер. с итал. А. Миролюбовой. 
Санкт-Петербург : Александрия, 2012. С. 16.

3 Эккарстгаузен К. Кодекс или Законоположение человеческого разума. Санкт-
Петербург : Типография И. Глазунова, 1817. С. 39.
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і врахувати інтереси тих соціальних груп, що перебувають у меншості. Адже, 
як писав свого часу Дж. Міль у «Роздумах про представницьке правління», 
«влада дістається більшості від більшості, а вона може становити і часто 
становить лише меншість цілого» 4.

Американський учений С. Ліпсет стверджує, що «демократія у розви-
неному суспільстві може бути визначена як державний лад, що забезпечує 
конституційне право зміни керівників, а також як соціальний механізм, 
який дає змогу більшій частині населення впливати на прийняття най-
важливіших рішень шляхом вибору претендентів на політичну владу» 5. 
Існує й безліч інших визначень демократії як системи форм здійснення 
народовладдя, насамперед установчої влади народу, політико- правового 
режиму, який гарантує реалізацію народного суверенітету на конститу-
ційному рівні, тощо.

Узагальнюючи найбільш поширені з них, можна стверджувати, що 
демократія (з грец. Δῆμοςράτία –  «влада народу», «народне управління») –  це 
історично сформований тип політико- правового режиму, за якого єдиним 
джерелом легітимної влади у державі визнається народ, який здійснює її 
безпосередньо або/та через загальнонаціональні й місцеві представницькі 
інституції (парламенти і легіслатури), у передбачених конституцією та зако-
нах способах і формах. Останнє застереження водночас не позбавляє народ 
його природного права на повстання проти тиранії, вищою формою якого 
В. Орландо назвав революцію, яка «може обрушитися на будь- який уряд» 6.

Як відомо, перші європейські та американські конституції та декларації про 
незалежність (США) і про права людини (Франція, США) у кін. XIX ст. –  поч. 
XX ст. остаточно слідом за Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є й іншими фундато-
рами доктрини конституціоналізму легітимізували за наслідками революцій 
і війн за незалежність народ як єдине джерело влади у державі. Тобто визнали 
за народом виняткове право здійснювати свою владу безпосередньо, через 
вибори, референдуми, народні законодавчі ініціативи та ін., через парламенти 
і легіслатури, а також через інші форми представництва.

Окрім представницької та безпосередньої демократії, починаючи з XX ст. 
у системі західної демократії утвердилася і партисипаторна демократія, або 

4 Милль Дж.С. Размышления о представительном правлении / изд. Яковлева. Санкт-
Петербург : Типография Ю.А. Бокрама, 1863. С. 123.

5 Липсет С.М. Политический человек: социальные основы политической жизни. 
Теория и практика демократии. Избранные тексты / пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, 
Б.Г. Капустина. Москва : Ладомир, 2006. С. 46.

6 Орландо В. Принципы конституционного права. Москва : Изд-е В.М. Саблина, 1907. 
С. 295.
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ж «демокоратія участі». Цей тип (вид, форма) демократії органічно доповнює 
попередні та передбачає участь громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики (громадські обговорення проєктів нормативно- правових 
актів, діяльність громадських рад при державних органах тощо), а також участь 
жителів територіальних громад у здійсненні місцевого самоврядування (місцеві 
зібрання, місцеві ініціативи, партисипаторні бюджети та ін.) 7.

Реалізація демократії участі дає змогу громадськості та організаційно 
оформленим інститутам громадянського суспільства (громадським, волон-
терським і благодійним організаціям, профспілкам, організаціям роботодав-
ців etc) постійно впливати на органи державної влади і органи місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб під час прийняття та реалізації ними 
суспільно значущих нормативно- правових актів і рішень. Партисипаторна 
демократія в XXI ст. є важливим чинником демократизації суспільства, 
територіальних громад і держави у міжелекторальний період.

Водночас жоден із типів, видів і форм конституційної демократії не може 
замінити або підмінити собою референдум. Феноменологія референдуму 
в системі конституційної демократії, на нашу думку, полягає у тому, що рефе-
рендум: по- перше, передбачає безпосередню реалізацію народного суверені-
тету або повновладдя територіальної громади під час прийняття/відхилення 
нормативно- правових актів чи інших важливих рішень через їх голосування 
виборцями; по- друге, рішення референдумів, навіть консультативних (їх ура-
хування суб’єктом прийняття кінцевого владного рішення є обов’язковим), 
мають відповідну юридичну силу й правові наслідки; по- третє, референдуми 
стають дієвим інструментом демократії не скрізь у світі, а лише у тих держа-
вах, де вони мають історичні корені та утвердилися як важливий складник 
конституційної демократії. Існує багато демократичних держав світу, зокрема 
країн із потужними традиціями парламентської демократії, де референдуми не 
переросли рівень локальної демократії. Тому інститут референдумів як складова 
частина конституційної демократії має свої «за» і «проти».

Аналіз основних досліджень і публікацій
Проблеми теорії та практики референдумів починаючи із XIX ст. зали-

шаються важливим предметом досліджень правової науки як в Україні, так 
і за кордоном. У цьому сенсі важливими і для сучасних дослідників залиша-
ються роботи Ш. Боржо «Утвердження та перегляд конституцій» 8, В. Вільсона 

7 Див.: Федоренко В.Л. Демократія, демократизація та феномен «електоральної 
революції» 2019 року в Україні. Право України. 2019. № 11. С. 200–224.

8 Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / пер. П. Высоцкого; под ред. 
Ф.Ф. Кокошкина. Москва : Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1918. 288 с.
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«Держава. Минуле і теперішнє конституційних установ» 9, А. Дюнана «Народне 
законодавство в Швейцарії. Історичний огляд» 10, А. Есмена «Основні початки 
державного права» 11, М. Карєєва «Походження сучасної народно- правової дер-
жави» 12, М. Котляревського «Від прямого народоправства до представницького 
та від патріархальної монархії до парламентаризму. Зростання держави і його 
відображення в історії політичних учень» у 3-х томах 13, Т. Курті «Історія народ-
ного законодавства і демократії в Швейцарії» 14, П. Новгордцева «Криза сучасної 
правосвідомості» 15, К. Тахтарєва «Від представництва до народовладдя» 16, 
А. де Токвіль «Демократія в Америці» 17 та ін.

Дослідження референдумів мали місце і за часів колишнього СРСР. 
Тогочасні правознавці (В. Дорогін, В. Кабишев, В. Коток, О. Мурашин, 
Ю. Скуратов, Н. Фарберов та ін.) намагалися вмонтувати референдуми 
в політико- правову доктрину та практику розбудови так званої «соціаліс-
тичної демократії». Серед спеціальних монографічних досліджень, при-
свячених референдумам, можна відзначити роботу Ф. Котока «Референдум 
у системі соціалістичної демократії» 18.

9 Вильсон В. Государство. Прошлое и настоящее конституционных учреждений. 
С приложением текста важнейших конституций / пер. под ред. А.С. Ященко; предисл. 
М.М. Ковалевского. Москва : Изд. В.М. Саблина, 1905. XLVII, 569, 166 с.

10 Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии. Исторический обзор /  
пер. с фр. Г.Ф. Львовича. Санкт-Петербург : Типография Альтшуллера, 1896. 78 с.

11 Эсмен А. Основные начала государственного права / пер. с франц. Н.К., под ред. 
и с пред. М.М. Ковалевского. Т. I. Москва : Типо- литограф. В. Рихтера, 1898. X, 450 с.

12 Кареев Н. Происхождение современного народно- правового государства. 
Исторический очерк конституционных учреждений и учений до середины XIX века. Санкт-
Петербург : Типогр. М.М. Стасюлевича, 1908. 496 с.

13 Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному и от патриархальной 
монархии к парламентаризму. Т. I. : Рост государства и его отражение в истории 
политических учений. Москва : Типогр. И.Д. Сытина, 1906. 520 с.; Ковалевсий М. От прямого 
народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму. 
Т. II. : Рост государства и его отражение в истории политических учений. Москва : Типогр. 
И.Д. Сытина, 1906. 493 с.; Ковалевский М. От прямого народоправства к представительному 
и от патриархальной монархии к парламентаризму. Т. III. : Рост государства и его отражение 
в истории политических учений. Москва : Типогр. И.Д. Сытина, 1906. 293 с.

14 Курти Т. История народного законодательства и демократии в Швейцарии / пер. 
с нем. Г.Ф. Львовича. Санкт-Петербург : Знание, 1900. VIII с., 238 с.

15 Новгородцев П. Кризис современного правосознания. Москва : Типо- литограф.  
Т-ва И.Н. Кушнарева, 1909. 393 с.

16 Тахтарев К. От представительства к народовластию. К изучению новейших 
стремлений политического развития современного общества. Санкт-Петербург : Библиотека 
Обществознания. 228 с.

17 Токвіль А. де. Про демократію в Америці: у двох томах / пер. з фр. Г. Філіпчука та 
М. Москаленка ; передмов. А. Жардена. Київ : Всесвіт, 1999. 590 с.

18 Коток В.Ф. Референдум в системе социалистической демократии. Москва : Наука, 
1964. 189 с.
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Положення про референдуми містилися й у радянських конституціях 
і спеціальних законах. Але на практиці референдуми у колишньому СРСР 
не прижилися: значними були ризики їх використання для виходу республік 
зі складу радянської федерації. Ці застереження не були марними. Перший 
і останній раз інститут всесоюзного референдуму був використаний у 1991 р. 
для збереження самого СРСР у модернізованому вигляді. Але гори літера-
тури і законодавчі хитрощі не дали змоги надовго відтермінувати крах СРСР 
і проголошення незалежності республік, у тому числі й через референдуми.

Всеукраїнський референдум про підтвердження легітимності Акта 
проголошення незалежності України у 1991 р. привернув увагу правників 
до обґрунтування теорії референдного права. Узагальнення та систематиза-
ція робіт сучасних українських правознавців із питань теорії та практики 
референдумів дають змогу виділити їх напрями:

•	 питання народного суверенітету та його реалізації через референдуми 
(С. Білан 19, С. Дерев’янко 20, А. Ставнійчук 21, Л. Кривенко 22, О. Щербанюк 23 
та ін.);

•	 здійснення установчої влади Українським народом (І. Куян 24, Р. Мак-
сакова 25 та ін.);

•	 інститут референдуму в системі демократії (О. Галус 26, А. Колодій 27, 
Л. Кривенко 28, О. Скрипнюк 29, О. Тодика 30 та ін.);

19 Білан С.В. Конституційно- правові засади референдуму як форми прямого наро- 
довладдя : автореф. дис. … к. ю. н. Київ, 2017.

20 Дерев’янко С.М. Референдум як демократичний політичний інститут: проблеми 
інституціоналізації. Гілея. 2012. Вип. 60 (№ 5). С. 689–694.

21 Ставнійчук А.П. Місцевий референдум як форма безпосереднього здійснення 
муніципальної влади територіальною громадою : дис. … к. ю. н. Київ, 2017. 239 с.

22 Кривенко Л. Референдум. Наближення до горизонту. Віче. 2004. № 11. С. 8–11.
23 Щербанюк О.В. Народний суверенітет і реалізація владоспроможності демократичної 

держави. Кн. II / за ред. А.О. Селіванова. Київ : Логос, 2013. 303 с.
24 Куян І.А. Суверенітет: проблеми теорії і практики: конституційно- правовий аспект: 

монографія. Київ : Академія, 2013. 560 с.
25 Максакова Р.М. Конституційно- правові проблеми організації та реалізації установчої 

влади в Україні : монографія. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2012. 436 с.
26 Галус О.О. Форми безпосереднього народовладдя в Україні : монографія / наук. ред. 

Г.О. Мурашин. Хмельницький : Хмельн. ун-т управл. та права, 2013. 212 с.
27 Основи демократії : підручник / за заг. ред. А.Ф. Колодій ; 3-тє вид., оновл. і доп. 

Львів : Астролябія, 2009. 832 с.
28 Конституційно- правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії 

та практики / за ред. проф. В.Ф. Погрілка. Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 
НАНУ, 2001. С. 87–169.

29 Скрипнюк О.В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна 
практика). Київ : Логос, 2006. 368 с.

30 Тодыка О.Ю. Народовластие в условиях глобализации : монография / под ред.  
А.В. Петришина. Харьков : Право, 2005. 335 с.; Тодика О.Ю. Народовладдя на транс- 
формаційному етапі розвитку держави і суспільства : монографія / за ред. О.В. Петришина. 
Харків : Право, 2007. 430 с.
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•	 теорія, історія та конституційні основи всеукраїнського та місцевих 
референдумів (Ю. Барабаш 31, В. Погорілко 32, Т. Слінько 33, М. Ставнійчук 34, 
В. Шаповал 35, В. Федоренко 36 та ін.);

•	 конституційні основи референдної демократії як форми спеціального 
правового режиму (М. Оніщук 37);

•	 референдум як форма безпосередньої правотворчості українського 
народу (Т. Рябченко 38);

•	 процедурно- процесуальні аспекти організації та проведення рефе-
рендумів (А. Янчук 39);

•	 відповідальність за порушення законодавства про референдуми 
(П. Андрушко 40, О. Семенюк 41) та ін.

Окремо слід відзначити цикл робіт, присвячених теорії та історії рефе-
рендумів, а також їхній місії в системі конституційної демократії, підго-
тованих у 2020 р. українськими правознавцями і виданих за редакцією 

31 Конституційне право : підручник / за заг. ред. М.І. Козюбри. Київ : ВАІТЕ, 2021. 
С. 291–306.

32 Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність : 
монографія / за ред. акад. Ю.С. Шемшученка. Київ : Ін-т держави і права НАН України, 
2000. 248 с.; Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдне право України : навчальний 
посібник. Київ : Ліра-К, 2006. 366 с.

33 Слінько Т.М, Дахова І.І. Референдуми в Україні. Конституційне право України : 
підручник / за заг. ред. Т.М. Слінько. Харків : Право, 2020. С. 420–429.

34 Ставнійчук М.І. Референдуми в Україні. Конституційне право України : підручник / 
за ред. проф. В.Ф. Погорілка. Київ : Наукова думка, 1999. С. 343–356.

35 Шаповал В. Феномен конституційного права : монографія. Київ : Інститут 
законодавства Верховної Ради України, 2017. 423 с.

36 Федоренко В.Л. Всеукраїнський референдум: проблеми теорії та практики. Право 
України. 1998. № 11. С. 136–141; Федоренко В.Л. Референдум: те, що має бути повідомлене. 
Віче. 1998. № 11. С. 54–60; Федоренко В.Л. Конституційно- правові основи всеукраїнського 
референдуму: проблеми теорії та практики : автореф. дис. … к. ю. н. Київ, 1999. 18 с.; 
Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність : монографія 
/ за ред. акад. Ю.С. Шемшученка. Київ : Ін-т держави і права НАН України, 2000. 248 с.; 
Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдне право України : навчальний посібник. Київ : 
Ліра-К, 2006. 366 с.; Федоренко В.Л. Сутність, походження і формування конституційних 
основ референдумів та основних моделей референдної демократії. Право України. 2020. 
№ 8. С. 18–52.

37 Оніщук М.В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики : 
монографія. Київ : Європейський університет, 2009. 450 с.

38 Рябченко Т.О. Референдум як форма безпосередньої правотворчості Українського 
народу (теоретичні аспекти) : дис. … к. ю. н.: 12.00.01. Київ, 2015. 222 с.

39 Янчук А.О. Теоретичні засади референдумного процесу в Україні : монографія. 
Київ  : Київський університет, 2010. 207 с.

40 Андрушко А.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь 
у референдумі: кримінально- правова характеристика : монографія. Київ : КНТ, 2007. 328 с.

41 Семенюк О. Кримінально- правова характеристика порушення законодавства про 
референдуми : монографія. Київ : ІНТЕРСЕРВІС, 2012. 212 с.
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Голови Верховної Ради України Р. Стефанчука. Це, зокрема, монографії: 
«Народовладдя в Україні: глобалізаційні виклики» 42; «Всеукраїнський 
референдум у системі референдної демократії» 43; «Концептуальні аспекти 
становлення народовладдя в умовах глобалізації» 44; «Народовладдя та над-
звичайні правові режими (міжнародний досвід та українська модель)» 45; 
«Вплив конституційного судочинства на формування інституту народовладдя 
в умовах глобалізації» 46 та ін.

Для цілей дослідження референдумів у системі конституційної демо-
кратії в Україні також будуть корисними змістовні інформаційно- аналітичні 
видання: «Референдуми в Європейському Союзі» (2007 р.), «Місцеві 
референдуми в Україні: теоретичні та нормопроєктні аспекти» (2009 р.), 
«Сучасна пряма демократія» (2018 р.) і ін 47.

Сьогодні в Україні з’являються й інші наукові дослідження з питань 
референдумів і референдної демократії. Це дає змогу й надалі форму-
вати теоретико- методологічне підґрунтя для позиціювання референдумів 
у системі конституційної демократії, з урахуванням нового Закону України 
«Про всеукраїнський референдум» від 26 січня 2021 р.,48 універсальних 
і спеціальних міжнародних документів, а також позитивних європейських 
практик розбудови референдної демократії.

Так, слід відзначити потенціал універсальних міжнародних доку-
ментів (soft law 49), які узагальнюють та систематизують кращі практики  

42 Народовладдя в Україні: глобалізаційні виклики : монографія / Р.О. Стефанчук, 
С.О. Кузніченко, І.М. Мишак, О.В. Совгиря та ін. Одеса : Гельветика, 2020. 764 с.

43 Стефанчук Р.О., Федоренко В.Л. Всеукраїнський референдум у системі референдної 
демократії : монографія. Одеса : Гельветика, 2020. 162 с.

44 Стефанчук Р., Мищак І., Янчук А. Концептуальні аспекти становлення народовладдя 
в умовах глобалізації : монографія. Одеса : Гельветика, 2020. 168 с.

45 Стефанчук Р.О., Кузніченко С.О., Янчук А.О. Народовладдя та надзвичайні правові 
режими (міжнародний досвід та українська модель). Одеса : Гельветика, 2020. 252 с.

46 Стефанчук Р., Совгиря О., Ремінська Ю. Вплив конституційного судочинства на 
формування інституту народовладдя в умовах глобалізації. Одеса : Гельветика, 2020. 154 с.

47 Чебаненко О.Д., Грищук О.Ю., Колодяжна Н.В., Євгеньєва А. Референдуми 
в Європейському Союзі / за ред. Д.С. Ковриженка. Київ : ФАДА. ЛТД, 2007. 186 с.; Місцеві 
референдуми в Україні: теоретичні та нормопроєктні аспекти : матеріали круглого столу,  
м. Київ, 23 липня 2009 р. Київ : СПД Москаленко О.М., 2009. 60 с.; Кауфман Б. Сучасна 
пряма демократія. Перше видання / Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії 
(EDA), Presence Switzerland. 2018. № 1. 36 с.

48 Про всеукраїнський референдум : Закон України від 26 січня 2021 р. Офіційний 
вісник України. 2021. № 31. Ст. 1762.

49 Fedorenko V., Nesterovych V. «Soft Law» in the Mechanism of the International and 
National Protection of the Constitutional Electoral Rights. Krytyka Prawa. Niezależne studia nad 
prawem, tom 12, nr 3/2020. S. 178–195.
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проведення референдумів. Зокрема, «Кодекс належної практики щодо 
референдумів» (CDL-AD (2007) 008rew) 50, «Керівні принципи для кон-
ституційних референдумів на національному рівні» (CDL-INF (2001)10) 51, 
Рекомендація 459 (2021) Конгресу місцевих та регіональних влад Ради 
Європи «Проведення референдумів на місцевому рівні» 52 та ін.

Окрім того, у зв’язку з підготовкою в Україні в 2020–2022 рр. спеціаль-
них законів про всеукраїнський референдум і про місцевий референдум 
стосовно їхніх проєктів Європейська комісія за демократію через право 
(Венеційська комісія) та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав 
людини (БДІПЛ) двічі підготували термінові спеціальні висновки щодо 
цих законопроєктів. Це: а) Терміновий спеціальний висновок щодо зако-
нопроєкту 3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» 
(CDL-PL(2020)009, Страсбург, Варшава, 21.07.2020) 53 та б) Терміновий 
спеціальний висновок № 1066/2021 щодо проєкту Закону про місцевий 
референдум (CDL-PI(2022)001, Страсбург, 10.02.2022) 54.

Таким чином, можна зробити висновок, що сьогодні в Україні сфор-
мована, з використанням зарубіжних і вітчизняних наукових дже-
рел, міжнародних документів (soft law), чинного законодавства та 
інформаційно- аналітичних видань, належна теоретико- методологічна 
основа для дослідження проблем теорії та практики референдумів, їх 

50 Кодекс належної практики щодо референдумів» (CDL-AD (2007) 008rew). 
Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права : матеріали Венеціанської 
комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних 
влад Ради Європи / пер. з англ. за ред. Ю.Б. Ключковського; вид 2-ге, випр. і доп. Київ : 
Логос, 2009. С. 268–279.

51 Керівні принципи для конституційних референдумів на національному рівні  
(CDL-INF(2001)10). Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: 
матеріали Венеціанської комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу 
місцевих і регіональних влад Ради Європи / пер. з англ. за ред. Ю.Б. Ключковського; вид 
2-ге, випр. і доп. Київ : Логос, 2009. С. 262–267.

52 Проведення референдумів на місцевому рівні: Резолюція 472 (2021) та Рекомен- 
дація 459 (2021) Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи від 18.05.2021. 
URL: https://rm.coe.int/holding- referendums-at- local-level- monitoring-committee- rapporteur-
vla/1680a287be

53 Терміновий спеціальний висновок щодо законопроєкту 3612 «Про народовладдя 
через всеукраїнський референдум» (CDL-PL(2020)009, Страсбург, Варшава, 
21.07.2020) / Європейська комісія за демократію через право (Венеційська клмісія) 
та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ). URL: https:// 
www.coe.int/uk/web/kyiv/-/urgent- joint-opinion- on-draft- law-3612-on- democracy-through- all-
ukraine- referendum

54 Терміновий спеціальний висновок № 1066/2021 щодо проєкту Закону про місцевий 
референдум (CDL-PI(2022)001, Страсбург, 10.02.2022). URL: https://komsamovr.rada.gov.ua/
uploads/documents/43075.pdf
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призначення в системі конституційної демократії, а також для розуміння 
переваг і недоліків цього важливого політико- правового інструменту 
в XXI ст.

Основна частина

I. Походження та зміст референдуму
Інститут референдумів подібно до більшості інших інститутів конституційної 

демократії був невідомим у звичному для нас сенсі за часів Античності та раннього 
Середньовіччя. Згадана нами у вступі Афінська демократія та навіть плебісцити 
Стародавнього Риму мали мало спільного з референдумами 55. Очевидно, що 
референдуми стали результатом генезису перших держав і розвитку місцевого 
самоврядування у Західній Європі ще задовго до утвердження доктрини 
конституціоналізму й прийняття перших конституцій.

Першими референдумами у їх історичному сенсі стали місцеві рефе-
рендуми у швейцарських кантонах, які застосовувалися там паралельно 
з іншими формами локального народовладдя. Це дає змогу називати бага-
тьом ученим і експертам Швейцарію «батьківщиною референдумів». Як 
писав у XIX ст. Ш. Сеньобос, «ця маленька країна займає дуже важливе 
місце в історії сучасних установ Європи. Кожен кантон був батьківщиною 
політичних експериментів, і, оскільки у кожному своєрідно комбінувалися 
умови мови, релігії, простору, політичного життя, ці експерименти були 
доволі різноманітними» 56.

Одним із таких удалих «політичних експериментів», на нашу думку, 
став і швейцарський referendum, який із часом завоював популярність 
у різних державах світу. У Швейцарії й нині регулярно проводяться як 
загальносоюзні, так і місцеві референдуми. Їхні результати залишаються 
далеко неочевидними: швейцарці голосували і проти щеплення від віспи, 
і проти вступу до ЄС (2015 р.). Але швейцарські референдуми вже понад 
п’ять століть залишаються зразком безпосередньої демократії.

Щодо походження та значення категорії «референдум» західноєвро-
пейські та американські вчені притримуються загалом схожих поглядів. 
На  думку правників, «референдум» як політико- правовий феномен форму-
ється ще XV ст. у зв’язку з особливостями становлення представницьких 

55 Федоренко В.Л. Юридична сила референдумів, плебісцитів. Віче. 2000. № 8. С. 57–70.
56 Сеньобос Ш. Политическая история современной Европы. Эволюция партий 

и политических форм (1814–1896) / пер. с франц. В. Поссе. Санкт-Петербург : Знание, 1903. 
Т. I. С. 239.



64

Владислав Федоренко

органів у цій державі. Швейцарський дослідник А. Дюнан так пояснював 
появу цього терміна: «У старій Швейцарії засідання Сейму були нерегуляр-
ними … представники Союзних земель були не депутатами в нинішньому 
розумінні цього слова, а послами, які вели справи від імені своїх урядів. 
Коли з’являлися такі справи, відносно яких у послів (депутатів) не було 
повноважень, то рішення по ним приймалося аd’referendum referendum –  
«для доповіді…», тобто влади земель не були пов’язані рішеннями Сейму» 57.

Схожі погляди на походження категорії висловлював і відомий учений- 
конституціоналіст та 28-й Президент США В. Вільсон. Він, зокрема, 
писав, що «…термін референдум відноситься до XVI століття та нагадує 
про суворо федеральні початки урядування двох теперішніх кантонів 
федерації –  Граубюндена і Валліса… Депутати, делеговані общинами 
на окружні федеральні збори, мали надавати звіт своїм виборцям з усіх 
важливих питань і вимагати інструкцій, як вони мали голосувати. Це був 
першопочатковий референдум» 58.

Французький історик Ш. Сеньобос писав про те, що в старому Швей-
царському Союзі та в кантонах Граубюнден і Валліс делегати, будучи 
простими повіреними, не користувалися законодавчою владою; вони 
обговорювали закони, але не приймали рішення, вони були ad audiendum 
і аd referendum, щоб вислухати рішення і дати про них звіт своїм грома-
дянам. У загальноприйнятому значенні referendum називалося «рішення, 
яке самодержавний народ приймає стосовно пропозицій, повідомлених 
йому посланцями».

Дещо відмінну інтерпретацію походження терміна «референдум» 
подавав французький учений А. Есмен. Він писав, що здавна у швей-
царських кантонах Урі, Швіц, Обервальден, Нідервальден, Герсау, 
Цуг, Гларус і Апенцель «органом верховної влади слугувало загальне 
зібрання повнолітніх громадян, або Landsgemeinde. Це зібрання, що від-
бувалося під відкритим небом у визначені строки, здійснювало прямий 
спосіб правління в усій його ширині; воно ветувало закон, видавало 
постанови з усіх питань, що мали спільний інтерес, і обирало декілька 
посадових осіб… Не підлягає сумніву, що ці ландсгейманди зберегли 
завдяки безперервній традиції суспільний устрій старих германських 

57 Дюнан А. Народное законодательство в Швейцарии. Исторический обзор.  
3-е изд. Санкт-Петербург : Изд. М.М. Стасюлевича, 1896. С. 19.

58 Вильсон В. Государство. Прошлое и настоящее конституционных учреждений / пер. 
под ред. А.С. Ященко ; предисл. М.М. Ковалевского. Москва : Изд. В.М. Саблина, 1905. 
С. 279.
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civitates, як вони описані в Тацита… У XV і XVI століттях у складних 
обставинах Бернська держава зверталася безпосередньо до жителів 
сільських громад, що знаходилися у її підданстві; у XVI столітті Цюріх 
звертався до цього ж способу нарад із ремісничими цехами і сільськими 
громадами… У Вале, що складався з дванадцяти Десятень (Zehnten), 
по суті, самодержавних, загальне зібрання кантону не могло само 
видавати закони; Представники (Boten) різних Десятень повідомляли 
цим останнім аd referendum про попередньо прийняті рішення. Десятні 
висловлювалися за їх прийняття чи відхилення, при цьому кожній 
належав один голос. Практика та назва референдуму була запозичена 
у дипломатів і міжнародного права» 59.

Наведена розлога цитата А. Есмена дає змогу зробити висновок, що 
передумовами референдумів стали давні традиції народоправства герман-
ських народів та автономія швейцарських громад у прийнятті ними рішень 
на рівні кантонів. Добре відомо, що в ранньому Середньовіччі у народів 
Західної Європи, які після руйнування Західної Римської імперії утворили 
«Бургундську, Вест-Гостську, Ост-Готську, Лонгобардську, Вандальську, 
Англо-Саксонську, Франкську й інші держави» 60, народні зібрання були 
найвищим органом публічної влади, що зосереджував у собі правотворчі, 
правозастосовні та правосудні (юрисдикційні) функції. У так званих «вар-
варських правдах» (Lex Burgundiorum, Lex Salica et Ripuariorum, Formulae, 
Capitularia, Assises de Jerusalem, Couyumes, Ordonances, Arrets Repertoires 
etc.) 61 закріплювалися звичаї та традиції германських народів. Зокрема, 
виняткове право народних зібрань на розгляд найбільш важливих публічно- 
правових питань: укладення війни і миру, обрання та повалення королів 
(повалення короля Хільперіха і обрання Сігберта в 580 р.), розгляд скарг на 
королів і королівську родину (народний суд за ініціативи короля Хлотаря II 
над королевою Брунгільдою, яку було страчено), вибори старшин тощо 62.

59 Эсмен А. Основные начала государственного права / пер. с франц. Н.К.; под ред. и с пред. 
М.М. Ковалевского. Москва : Типо- литограф. В. Рихтера, 1898. Т. I. С. 251–252.

60 Крылов Н. Об историческом значении Римского права в области наук юридических. 
Речь, произнесенная в торжественном собрании Императорского Московского Университета 
11 июня 1858 г. Москва : Университетская типография, 1838. С. 14.

61 Див.: Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы 
(Государство древних франков, Англо-Саксонское государство, Англия, Германия, Испания, 
Италия, Франция, Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия, Югославия) / под 
ред. В.М. Корецкого. Москва : Госюриздат, 1961. 950 с.

62 Кольб Г. Фр. История человеческой культуры с очерком форм государственного 
правления, политики, развития свободы и благосостояния народов / пер. с 3-го перераб. 
и знач. доп. нем. изд. под ред. А.А. Рейнгольдта. Кн. вторая. Киев ; Харьков : Юж.-рус. кн- во 
Ф.А. Иогансона, 1896–1899 (Киев). С. 9–11.
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Подібні народні зібрання (сходи) германських народів прижилися 
й у швейцарських кантонах. Найдавніший із відомих дослідникам народ-
них сходів відбувся у швейцарському кантоні Швіц у 1294 р. Основним 
питанням, яке обговорювалося на ньому швейцарцями, стосувалося їх 
захисту від свавілля аристократії та духовенства 63.

Але формалізоване голосування та письмове оформлення результатів 
подібних народних зібрань у германських народів не здійснювалося. 
Хоча з аналізу попередньо наведених поглядів правників також досте-
менно не відомо про факти підрахунку голосів і юридичне оформлення 
результатів referendum у швейцарських кантонах у XV–XVI ст. Тому пер-
винно referendum утвердився у швейцарських кантонах як зручна форма 
узгодження рішень, запозичена з міждержавних відносин, коли посли 
доносили на розгляд суверена проєкти рішень для їх остаточного схва-
лення чи відхилення.

Перший достовірно відомий референдум було проведено в 1439 р. 
у швейцарському кантоні Берн. На ньому вирішувалася проблема фінан-
сового становища цього кантону, а саме: затвердження збору в розмірі  
1 ангетера на тиждень для погашення військових боргів кантону, які виникли 
під час так званої «Цюріхської війни» 64. Надалі позитивний досвід Берна 
було запозичено багатьма іншими швейцарськими кантонами. Так, Т. Курті 
писав, що в XV ст. і надалі через референдум вирішувалися питання від-
носно найманців, союзів з іншими державами, заборони шлюбу священ-
никам, постанови на захист Реформації та про те, якої політики потрібно 
було притримуватися під час селянських воєн 65.

Своєю чергою, швейцарський учений- конституціоналіст Ш. Боржо 
писав про те, що в XV–XVI ст. Берн і Цюрих організовували «опитування 
народу (Volksanfragen), за яких общини висловлювалися з важливих питань: 
про мир чи війну, про прийняття Реформації і т. п. Але ця звичаєвість 
вийшла з ужитку, і окрім того, тут йшлося про корпоративне голосування, 
коли окремі голоси зникали у відповіді цілої общини. Можна сказати, 
таким чином, що якщо плебісцит Французької революції мав здаватися 
більш природним французам, аніж іншим європейським народам, тим 

63 Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність : 
монографія / за ред. акад. Ю.С. Шемшученка. Київ : Ін-т держави і права НАН України, 
2000. С. 19.

64 Там само. С. 20.
65 Курти Т. История народного законодательства и демократии в Швейцарии / пер. 

с нем. Г.Ф. Львовича. Санкт-Петербург : Знание, 1900. С. 19.
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не менше він і для них був новелою» 66. Таким чином, Ш. Боржо, по суті, 
підтверджує той факт, що референдуми, які мали місце у швейцарських 
кантонах у XV–XVI ст., були більш досконалими за предметом, періодич-
ністю проведення та процедурою різновидом народних зібрань (сходів), 
які сформували підвалини референдної демократії.

Але як саме архаїчний аd referendum, який проводився в кантонах 
середньовічної Швейцарії та тяжів швидше до традицій народоправства, 
освячених «Салічною правдою», ніж до сучасних уявлень про демократію, 
трансформувався у зразковий, хоча й не бездоганний інститут конститу-
ційної демократії? На нашу думку, такі трансформації стали можливими 
з привнесенням у конституційну правотворчу та правозастосовну практику 
Європи політичної доктрини суспільного договору Ж.-Ж. Руссо. Її важливим 
суб’єктом був народ, наділений суверенітетом. За народом визнавалося 
природне право на ініціювання загальнонаціональних референдумів із 
політико- правових питань.

Водночас вплив теорії безпосередньої реалізації народного суверені-
тету Ж.-Ж. Руссо на розвиток швейцарської референдної демократії не 
був визначальним, зокрема на місцевому (кантональному) рівні. Щодо 
цього К. Тахтарєв писав про те, що «…політичний розвиток Швейцарії 
не зупинився на тій ступені, на якій його заскочив Руссо, який уважав, 
що розвиток демократії обмежено малими розмірами міських республік. 
Швейцарська демократія давно вже вийшла за межі особливого демокра-
тичного простору, визначеного Руссо. Її розвиток перевершив найсміливіші 
мрії Женевського мрійника» 67.

Референдуми відбулися як політико- правові інститути після їх викори-
стання для творення конституцій та легітимації цих референдумів у текстах 
конституцій Швейцарії, Франції та Північноамериканських колоній –  пізніше 
штатів США. Відповідні процеси трансформаційні процеси підсумувалися 
утвердженням референдумів у системі конституційної демократії. Водночас 
згадані процеси були складними, тривалими, а подекуди й драматичними.

Як відомо, практика проведення перших конституційних референдумів 
у Швейцарії відбулася не завдяки традиціям кантональної референдної 
демократії та оригінальним і популярним ідеям згадуваного Ж.-Ж. Руссо, 
а внаслідок бажання Франції активно втручатися у внутрішню політику 

66 Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / пер. П. Высоцкого ; под ред. 
Ф.Ф. Кокошкина. Москва : Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1918. С. 217.

67 Тахтарев К. От представительства к народовластию. К изучению новейших 
стремлений политического развития современного общества. Санкт-Петербург : Библиотека 
обществознания. С. 99.
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сусідньої держави. Як зазначав у сер. XIX ст. Ф. Шлоссер після повернення 
з Італії, «…Бонапарт, ставши всемогутнім, убачав, що зайняття Швейцарії 
необхідне у військовому сенсі, а повалення аристократії –  в політичному» 68. 
Адже, незважаючи на традиції народовладдя, швейцарські кантони залиша-
лися підвладними багатим родинам подібно містам- республікам Ломбардії.

Перший у світі загальнодержавний референдум було проведено у Швей-
царії під час утвердження Першої Гальветичної Республіки, утворення 
якої поряд Батавською, Римською та Цизальпінською республіками стало 
продовженням зовнішньої політики Франції. У 1798 р. у кантонах Швей-
царії, поєднаних у єдину республіку, упродовж кількох місяців відбулося 
ухвалення як народними зібраннями безпосередньо, так і радами Гальве-
тичної Конституції, зразком якої стала Конституція Франції III року.

Серед множини проєктів перегляду Конституції Гальветичної Респуб-
ліки було вибрано проєкт Мельмозена. Його було покладено в 1801 р. за 
основу проєкту Конституції Другої Гальветичної Республіки, який вино-
ситься 25 травня 1802 р. на всенародне голосування за системою публіч-
них списків, встановленій у Франції після 18 брюмера. Із 332 048 вибор-
ців 72 453 підписалися «за» прийняття конституції, а 92 423 –  «проти».  
Але організатори референдуму порахували виборців, що не брали участь 
у референдумі (167 172 громадянина), як таких, що підтримали конститу-
цію за умовчуванням 69. Прийнята в такий сумнівний спосіб Конституція 
Другої Гальветичної Республіки на певний час дискредитувала інститут 
референдуму на федеральному рівні.

Утім, уже в 1803 р. швейцарські кантони через Акт посередництва 
повернули собі автономію та послабили тиск Наполеонівської Франції на 
свою внутрішню політику. Після завершення Наполеонівських війн у Європі 
та проголошенням під впливом Священного Союзу вічного нейтралітету 
Швейцарії в 1815 р., у швейцарських кантонах починає відроджуватися 
референдна демократія. Так, із 1829 р. у конституціях низки кантонів 
Швейцарії (Берн, Ваадт, Люцерн та ін.) запроваджуються референдуми 
з питань перегляду та доповнення конституції. Зокрема, у кантоні Ваадт 
у 1845 р. за народом було визнано «не лише право затверджувати чи не 
затверджувати пропозиції парламенту, а й здійснювати законотворчість 

68 Шлоссер Ф.К. История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения 
Французской империи. С особенно подробным изложением хода литературы. Том шестой. 
Том I. / пер. с четвертого исправл. изд. Санкт-Петербург : Типограф. Главного штаба Е.И.В. 
по военно- учебным заведениям, 1859. С. 80.

69 Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / пер. П. Высоцкого ; под ред. 
Ф.Ф. Кокошкина. Москва : Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1918. С. 215–218.
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за власної ініціативи, затверджуючи пропозиції, здійснені будь- якими 
восьма тисячами повноправних городян» 70.

Конституція Швейцарії 1848 р. закріплювала подвійний суверені-
тет –  союзу та кантонів. За свідченням Ш. Сеньобоса, вона «поклала 
початок швейцарській нації» та закріпила формулу «народонаселення 
22-х самодержавних кантонів утворює Швейцарський Союз» 71. Ця Кон-
ституція була затверджена більшістю кантонів (15½), які винесла текст 
цієї конституції на референдуми. Із цього часу поправки до Федераль-
ної конституції постійно виносилися у Швейцарії на розгляд народу 
і кантонів. Це сприяло усталенню практики проведення конституційних 
референдумів (термін «плебісцит» був суттєво дискредитованим так 
званими «наполеонівськими плебісцитами» і перестав застосовуватися) 
у Швейцарії на загальнодержавному рівні.

Згадуваний Ш. Сеньобос виокремив у XIX ст. щодо інституту 
referendum’а таку його різновидність, як «санкція». Під санкцією учений 
обґрунтував «народне право ухвалювати і відхиляти через загальне голосу-
вання заходи, прийняті урядом» 72. Прикладом такої «санкції» учений уважав 
положення Конституції Швейцарії 1848 р. про всенародне ухвалення змін 
до Конституції. Відзначимо й той факт, що після прийняття Конституції 
Швейцарії 1848 р. та в силу процвітання цієї федеративної держави після 
проведення в ній залізниці швейцарська референдна демократія стала 
предметом досліджень учених.

Водночас урізноманітнилися і предмети референдумів у кантонах. 
У 1852 р. у Валлісі, у 1858 р. у Невшателі та в 1861 р. у Ваадті були 
запроваджені референдуми з фінансових питань. У 1852 р. у кантонах 
Шаффгаузен і Аргау та в 1869 р. у кантоні Тургау за громадянами закріпили 
право відкликання парламенту 73.

Незважаючи на крах референдуму 1872 р. про зміни до Конституції 
Швейцарії, ініціатори якого передбачили надмірну централізацію влади 

70 Тахтарев К. От представительства к народовластию. К изучению новейших 
стремлений политического развития современного общества. Санкт-Петербург :  
Изд-е «Библиотеки Обществознания». С. 119.

71 Сеньобос Ш. Политическая история современной Европы. Эволюция партий 
и политических форм (1814–1896) / пер. с франц. В. Поссе. Т. I. Санкт-Петербург : Знание, 
1903. С. 254, 252.

72 Там само. С. 255.
73 Тахтарев К. От представительства к народовластию. К изучению новейших 

стремлений политического развития современного общества. Санкт-Петербург : Изд-е 
«Библиотеки Обществознания». С. 123.
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у кантонах, 19 квітня 1874 р. оновлена Конституція Швейцарії була прийнята 
більшістю в 340 199 голосів проти 298 013 і 14 ½ кантонів проти 7 ½ 74. 
Таким чином, практика виважених, не «одноголосних» референдумів була 
привнесена у Швейцарію й на загальнодержавному рівні. Це, на нашу думку, 
дало змогу Швейцарії уникнути другої хвилі буржуазно- демократичних 
революцій 75 у сусідніх європейських державах.

У Конституції Швейцарської Конфедерації 1874 р. положення про вимогу 
громадян щодо перегляду конституції та винесення відповідних поправок на 
референдум (ст. ст. 120 і 121 76) за своїм змістом залишили без змін. Поряд 
із цим у Конституції Швейцарії були закріплені й народні законодавчі іні-
ціативи та місцеві референдуми. Відзначимо, що положення Конституції 
Швейцарії 1874 р. про конституційні референдуми виявилися дієвими і лише 
в XIX ст., із 1874 по 1891 р. до федеральної конституції Швейцарії було 
внесено п’ять поправок, винесених на голосування: 1) про право кантонів 
поновлювати смертну кару (1889 р.); 2) про встановлення союзної монополії 
на вироблення та продаж спирту (1885 р.); 3) про встановлення союзної 
протекції на промислову власність (1887 р.); 4) про встановлення союзної 
монополії на банківські білети (1891 р.); 5) про право громадян у кілько-
сті від 50 тис. осіб вимагати частковий перегляд конституції (1891 р.).77  
Ці зміни, на нашу думку, розкривають сутність і зміст інституту референдуму, 
трансформованого з архаїчного ad’referendum в актуальну та універсальну 
конституційну форму безпосередньої демократії.

Конституції більшості швейцарських кантонів також унормували 
у другій пол. XIX ст. положення про референдуми. До прикладу, Консти-
туція Бернського кантону 1893 року у ст. 1 визначила цей кантон «демо-
кратичною республікою» і у Відділенні II дискретно визначила предмет 
референдумів і порядок їх проведення (Глава I. Референдум), а також 
предмет і порядок реалізації народної ініціативи (Глава II. Ініціатива) 78. 
Ш. Боржо пише, що на кінець XIX ст. положення про референдуми 

74 Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / пер. П. Высоцкого ; под ред. 
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75 Федоренко В.Л. Конституціоналізм і революції. Право України. 2018. № 4. С. 74–75.
76 Конституция Швейцарии от 29 мая 1874 г. Дурденевский В.Н. Иностранное 

конституционное право в избранных образцах. Ленинград : Госиздат, 1925. С. 205–206.
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Федерации и Республики / пер. под ред. и со вступительными очерками В.М. Гессена и Б.Э. Нольде. 
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були закріплені в конституціях більшості кантонів Швейцарії: Люцерні, 
Швіці, обох Унтервальденах, Цуге, Фрайбурзі, Базелі Міському, Базелі 
Сільському, Сен-Гелені, Граубюндені, Аргау, Тургау, Ваадті, Валлісі, 
Нейенбурзі та ін., але предмет, суб’єкти ініціювання та процедура про-
ведення референдумів у них різнилися 79.

У подальшому швейцарська модель референдної держави отримала свій 
системний розвиток у конституційному полі як на місцевому (кантональ-
ному), так і на загальнодержавному (федеральному) рівні. У період із 1848 р. 
по 2004 р. у Швейцарії було проведено 517 референдумів 80. Із них 183 –  це 
референдуми щодо прийнятих парламентом законів 81. Місцеві швейцарські 
референдуми XV–XVIII ст. стали джерелом і прикладом референдної демо-
кратії не лише для Ж.-Ж. Руссо та інших французьких мислителів, а й для 
конституційної теорії та практики більшості держав Європи.

Отже, після розвитку положень доктрини про народний суверенітет 
і народоправство (Ж.-Ж. Руссо, А. де Токвіль та ін.) і появи перших кон-
ституцій у кінці XVIII–XIX ст., які закріпили демократію як визначальну 
політико- правову цінність, референдуми стали важливим складником 
конституційної демократії держав Заходу (Швейцарія, США, Франція), 
а надалі й багатьох інших держав світу. Уже з кінця XVIII ст. перші кон-
ституції не лише визнають за народом право на референдум, а й гаран-
тують усім громадянам- виборцям можливість ініціювати і проводити 
такі референдуми.

Разом із тим демократичні принципи та інститути, включаючи рефе-
рендуми, нерідко використовувалися з поч. XIX ст. –  у пер. пол. XX ст. 
недемократичними режимами для ухвалення нелегітимних рішень. Це, 
зокрема, нав’язаний Швейцарській Республіці французами перший у цій 
державі загальнонаціональний «конституційний референдум» 1802 р. 
Загальновідомими є й три так звані «плебісцити» А. Гітлера, на яких 
він легалізував зосередження всієї повноти влади у Німеччині у своїх 
роках і анексував Австрію. Цей приклад є непоодиноким, йому слідували 
й інші диктатори. Як писав Б. Вишеславцев, «…демократія» має шалену 
популярність, майже загальне визнання. Ось чому тоталітарні диктатури 
уподобають ховатися під псевдонімом народної демократії».

79 Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / пер. П. Высоцкого; под ред. 
Ф.Ф. Кокошкина. Москва : Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1918. С. 229–237.
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Тріумфальне зміцнення рефрендумів у системі конституційної демо-
кратії відбулося після Другої світової війни і триває до кінця XX ст., коли 
на референдумах пострадянські та постсоціалістичні республіки, включа-
ючи Україну, проголошують незалежність і приймають нові конституції. 
Добрим прикладом застосування референдуму в системі конституційної 
демократії стало «оксамитове розлучення» в 1993 р. Чехії та Словаччини, 
легітимізація якого була здійснена через всенародне голосування.

Разом із тим подальший розвиток демократії в XXI ст. довів, що оста-
точна перемога лібералізму у світі є бажаним, але сьогодні складно досяж-
ним ідеалом. Як писав С. Хантінгтон, «момент ейфорії після закінчення 
«холодної війни» породив ілюзію гармонії, і швидко з’ясувалося, що це 
була саме ілюзія». Процеси демократизації виявилися динамічними, але 
не всеохоплюючими. Світ, як і раніше, демонстрував різноманітні підходи 
до сприйняття та реалізації ідей, цінностей і принципів демократії, вклю-
чаючи референдну демократію.

II. Розвиток референдумів сьогодні
В одних державах світу референдуми сьогодні утвердились як традиційна 

форма безпосередньої демократії на загальнодержавному та місцевому 
рівнях (Швейцарія, Франція), в інших проведення референдумів стало 
унікальною історичною подією (Велика Британія), а в третіх референдуми 
залишаються важливим складником місцевої демократії (Німеччина, США) 
й ніколи не проводяться на загальнонаціональному рівні. У низці держав, 
у тому числі й пострадянських, за відсутності демократичних традицій та 
в умовах беззмінності авторитарних режимів референдуми не стали повсяк-
денним інструментарієм для легітимації демократичних трансформацій.

До того ж у XXI ст. небезпечним суперником конституційної демократії 
став популізм. Апологети популізму нерідко згадують слова Ж.-Ж. Руссо про 
те, що демократія більш властива богам, аніж людям, і істинної демократії 
ніколи не було і не буде. Плюралізм уявлень про демократію та її типів та 
видів має вплив і на інститут референдуму в правових реаліях сьогодення.

Уже хрестоматійними прикладами «демократичного несмаку» стали 
референдуми про продовження повноважень колишнього президента 
Єгипту Х. Мубарака (1985, 1993 рр.), президента Узбекистану І. Керімова 
(1995 р.), президента Іраку С. Хусейна (2002 р.), президентів Пакистану 
Зія- уль-Хака (1985 р.) і П. Мушарафа (2002 р.) та інших авторитарних 
можновладців, які намагалися у такий спосіб узурпувати владу 82.

82 Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдне право України : навчальний посібник. 
Київ : Ліра-К, 2006. С. 344–364.
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Але таке використання інституту референдумів і нині не втратило 
свою популярність в окремих регіонах світу, зокрема в пострадянських 
республіках Середньої Азії. До прикладу, 22 травня 2016 р. два з трьох 
питань референдуму стосувалися посади президента Таджикистану. За 
результатами референдуму президент цієї республіки Е. Рахмонов, що 
перебував при владі з 1994 р., отримав право балотуватися на посаду глави 
держави необмежену кількість разів. Інше питання цього референдуму 
передбачило внесення змін до Конституції про зниження вікового цензу 
для кандидата у президенти Таджикистану з 35 до 30 років, що давало 
змогу балотуватися синові президента –  Рустаму 83.

Феноменальним, не стільки за змістом, скільки за формою, виявився 
й референдум РФ про внесення змін до Конституції. У найкращих радян-
ських традиціях цей референдум був названий «загальнонародним голо-
суванням із питань ухвалення змін до Конституції РФ». Він проводився 
з 25 червня по 01 липня 2020 р., при цьому застосовувалися всі можливі 
форми голосування. На цьому «референдумі- опитуванні», серед іншого, 
було підтримано зміни до Конституції РФ щодо порядку утворення та 
ліквідації суб’єктів федерації.

«Далекосяжність» цього референдуму стала зрозумілою після початку 
24 лютого 2022 р. військової агресії РФ в Україну 84. Усупереч міжна-
родному праву та чинному законодавству України з метою легаліза-
ції окупаційних режимів РФ здійснює спроби проведення так званих 
«референдумів» на зразок сфальшованого нею в 2014 р. «Кримського 
референдуму» 85.

Відзначимо, що проведення референдумів в умовах воєнного стану не 
відповідає демократичним практикам реалізації цієї форми безпосередньої 
демократії. До того ж, відповідно до частини третьої ст. 140 Конституції 
України, місцеві референдуми можуть проводитися виключно територі-
альними громадами у межах їхньої компетенції та на підставі спеціального 
закону про місцевий референдум, який сьогодні в Україні не прийнятий. 
Тому для проведення референдумів в окупованій області чи частині області 

83 Конституційне право : підручник / за заг. ред. М.І. Козюбри. Київ : ВАІТЕ, 2021. 
С. 291–292.

84 Fedorenko V., Fedorenko M. Russia’s Military Invasion of Ukraine in 2022: Aim, Reasons, 
and Implications. Krytyka Prawa, Niezależne studia nad prawem. Т. 14, nr 1/2022. S. 7–42.

85 Федоренко В.Л. Референдум Автономної Республіки Крим 2014: питання 
правотворчої та правозастосовної практики. Сучасні тенденції розбудови правової держави 
в Україні та світі : зб. наук. ст. за матер. II Міжнар. науково- практ. конф., м. Житомир, 
10 квітня 2014 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2014. С. 21–24.
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легітимні підстави відсутні. Проведення такого референдуму окупаційною 
владою РФ на території України є не чим іншим, як спробою всупереч 
вимогам ст. 45 Гаазької конференції, по суті, привести населення цих 
областей «під присягу» державі- агресору 86.

Не завжди однозначною виявилася і практика проведення референдумів 
у XXI ст. у Європі. Так, український правознавець Ю. Барабаш наводить 
неоднозначний приклад розв’язання конституційної кризи у 40-тисяч-
ному Князівстві Ліхтенштейн у 2002 р. Виборцям було запропоновано дві 
альтернативні моделі конституційної реформи: «Князівські ініціативи» 
і «Конституційні мирні ініціативи». Модель, запропонована главою дер-
жави, передбачала зміцнення його повноважень (право відставки уряду, 
ветування законів тощо) та отримала негативну оцінку Венеціанської 
комісії. Водночас це не завадило проведенню референдуму та голосуванню 
підданих Князівства Ліхтенштейн за «Князівські ініціативи» 87.

Сучасний болгарський дослідник І. Крастєв у роботі «Після Європи» 
(2017 р.) пише про інші референдуми, які відбулися 2016 р. у Європі. На 
зразок відомого вестерну С. Леоне він називає їх Сміливий, Злий, Бридкий. 
«Сміливий –  це грудневий референдум колишнього італійського прем’єр- 
міністра Маттео Ренці в Італії, Злий –  голландський референдум про 
асоціацію між Європейським Союзом і Україною, що відбувся в квітні, 
і Бридкий –  жовтневий референдум Віктора Орбана проти політики ЄС 
щодо біженців. Ці три референдуми краще за інші відображують ризик 
розпаду ЄС…». До того ж сьогодні в багатьох державах Європи на перше 
місце вийшли референдуми з міжнародних питань про вступ до ЄС або 
вихід з нього (Brexit-2016) та ін.

У 2022 р. інститут референдуму, з одного боку, квітне у державах західної 
демократії, що мають давні традиції конституційної демократії, а з іншого –  
продовжує безперешкодно використовуватися як легальний інструмент для 
прийняття антинародних і нелегітимних рішень у державах з авторитарними 
режими. До прикладу, 15 травня 2022 р. у Швейцарії відбувся федеральний 
референдум, на якому швейцарці підтримали три важливих рішення: 1) про 
внесення змін до Закону про трансплантацію людських органів і донорство, 
що передбачають перехід від дозвільної юридичної моделі донорства до 

86 Федоренко В.Л., Юхимюк О.М., Адлер О.Г. Порушення основоположних прав 
людини внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України у 2022 року та 
механізми притягнення військових злочинців до юридичної відповідальності. Експерт: 
парадигми юридичних наук і державного управління. 2022. № 2(20). С. 47.

87 Конституційне право : підручник / за заг. ред. М.І. Козюбри. Київ : ВАІТЕ, 2021. 
С. 292.
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моделі, коли донором не може бути людина, яка за життя уклала заборону 
на донорство (60 %); 2) про оподаткування у Швейцарії діяльності Netflix 
і інших потокових сервісів (58,4 %); 3) про грошову підтримку європейського 
прикордонного сервісу Frontex, який забезпечує захист державних кордонів 
країн –  членів Шенгенської угоди (71,5 %) 88.

Натомість на загальнодержавному референдумі 27 лютого 2022 р. 
у Білорусі 82,8 % виборців підтримали зміни до конституції цієї рес-
публіки, якими впроваджується положення про абсолютний імунітет 
президента Білорусі після завершення ним своєї каденції та резервування 
за експрезидентом довічного членства в уряді –  Раді Республіки; про 
обмеження права однієї особи балотуватися на посаду глави держави 
більш ніж на два терміни підряд; про найвищий представницький орган 
«Всебілоруські народні збори»; про збільшення терміну повноважень 
постійно діючого парламенту Національних зборів із чотирьох до п’яти 
років; про запровадження інституту омбудсмена; про обмеження законо-
давчих функцій президента, який міг до цього видавати декрети з юри-
дичною силою закону; положення про те, що «шлюб –  це союз жінки 
і чоловіка» тощо.

Хоча на пострадянському просторі є надія на відродження референдумів 
і референдної демократії. Зокрема, 5 травня 2022 р. має бути проведено 
референдум у Республіці Казахстан, предметом якого буде комплексна 
конституційна реформа, яка започаткує демократичний транзит від супер-
президентської республіки до розвитку та зміцнення парламентаризму, 
конституційного обмеження повноважень глави держави і розбудови силь-
ного уряду. Очевидно, що демократичний характер такого референдуму 
сприятиме сприйняттю конституційної реформи як усередині Республіки 
Казахстан, так і за кордоном.

Таким чином, демократичні практики другої половини XX ст. –  XXI ст. 
переконливо доводять, що саме закріплення в конституції та/або спеціаль-
ному законі інституту референдуму як на загальнодержавному, так і на 
місцевому рівні не гарантує: а) демократизму політико- правових режимів; 
б) ефективності референдумів у системі конституційної демократії; в) діє-
вого режиму референдної демократії як усталеної традиції конструктивного 
вирішення глобальних і повсякденних питань життя людини, територіальної 
громади і держави у цілому.

88 Результаты референдума 15 мая 2022 г. в Швейцарии / SWI. Swissinfo.ch. URL: 
https://www.swissinfo.ch/rus/politics/результаты-референдума-15-мая-2022-года-в-
швейцарии/47564462
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III. Феноменологія та типологія референдної демократії
Сучасний розвиток референдної демократії у Швейцарії, державах –  

членах ЄС, США та інших країнах світу, з одного боку, сприяв відро-
дженню доктрини народовладдя в її первинному вигляді, як volonte generale, 
а з іншого –  виявив непередбачуваність реалізації «спільної волі» для 
національних урядів. Очевидним є й висновок про подальшу диверси-
фікацію типів і моделей референдної демократії у сучасному світі. Тому 
сучасні референдуми будуть демократичними і ефективними за умов 
конституційного режиму референдної демократії.

Феномен «референдної демократії» з’являється пізніше самих 
референдумів у Швейцарії, Північноамериканських колоніях (із кінця  
XVIII ст. США) та Франції, а з розвитком конституціоналізму та цінностей 
демократії й у інших державах світу. Попередньо наводилася історія ста-
новлення референдумів як складової частини конституційної демократії 
у Швейцарії. Але починаючи із XVII ст. референдуми пройшли схожий 
шлях на місцевому рівні й у США.

Як відомо, громади і народні зібрання жителів цих громад відіграли 
у колоніях Північної Америки функцію установчої влади. Як писав  
А. де Токвіль, «громади були тим місцем, яке об’єднувало й міцно зв’язувало 
людей і де вони могли виявити свої інтереси та пристрасті, здійснити 
свої права й виконати обов’язки. Усередині громади кипіло справжнє 
й активне політичне життя, цілком демократичне й республіканське за 
своєю суттю… Будь- які громадські справи, що зачіпали інтереси всіх 
жителів громади, обговорювалися, як в Африці, на центральному майдані 
або на загальних зборах» 89.

Починаючи з XVII ст. Північноамериканські колонії (Коннектикут, 
Массачусетс, Вірджинія та ін.) активно розробляли власні конституції та 
конституційні акти, які приймалися безпосередньо народними зібраннями, 
що проводилися подібно референдумам у швейцарських кантонах. Так, 
Конституція Массачусетса 1780 р., яка залишається однією з найдавніших 
із діючих конституцій світу, отримала всенародну підтримку в колонії, 
яка прагнула свободи. За свідченням Ш. Боржо, її проєкт «…був пред-
ставлений народові на сільських сходах (town meetings) і точно так само 
підтриманий народом. Водночас йшлося, незважаючи на буквальний 
сенс тексту, не про дійсний договір між окремими особами, а скоріше 
про основний закон, виданий народом і покладений ним за основу свого 

89 Токвіль А. де. Про демократію в Америці : у двох томах / пер. з франц. Г. Філіпчука 
та М. Москаленка ; передмов. А. Жардена. Київ : Всесвіт, 1999. С. 48.
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правління як вищої норми для трьох влад: законодавчої, яка витлумачує 
закони, і виконуючої їх» 90.

Разом із тим на відміну від Франції американські референдуми не мали 
потужного наукового обґрунтування та законодавчого забезпечення на 
конституційному рівні як форма народовладдя. В їх основу було покладено 
ідею свободи і демократичного врядування. Ба більше, американський 
законодавець усіляко як міг уникав слова «референдум». У правовій літе-
ратурі частіше щодо безпосередньої демократії у США частіше згадується 
категорія «плебісцит» у її широкому значенні. Більше того, американський 
учений Дж. Брайс, як писав Ш. Боржо, «…дуже здивував читачів Нового 
Світу, коли повідомив їм, що вони мають установи, подібні знаменитому 
«референдум» у Швейцарії» 91.

Сьогодні американські дослідники у роботі «Важким шляхом демократії» 
(2004 р.) визначають референдум як «пряме голосування народу по зако-
нопроєкту чи по поправці до конституції штату. Питання, що виносяться 
на всенародне голосування, називаються пропозиціями. Двадцять чотири 
штати дозволяють всенародний референдум по законах, і всі штати, окрім 
Алабами, вимагають проведення референдуму по поправці до конституції. 
Більшість референдумів виносяться на голосування не виборцями, а законо-
давчими зібраннями» 92. Таким чином, місцеві референдуми із визначеного 
кола питань нині стали важливим складником конституційного ландшафту 
більшості штатів у США.

Окрім швейцарської та американської моделей, референдна демократія 
мала успіх і у Франції. При цьому суперечки між США і Францією про 
«запозичення» певних принципів, методів і інститутів демократії трива-
ють донині. Так, щодо впливу америаканської революції на революцію 
у Франції учені писали, що «політична думка французів випробувала на 
собі вплив багатьох американських принципів і зразків» 93. Очевидно, що 
й у Північноамериканських колоніях, і у Франції напередодні революцій 
існувала певна спорідненість політико- правових цінностей і ідей, хоча їх 
конотація різнилася. Хоча «спорідненість» не означає «тотожність».

90 Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / пер. П. Высоцкого ; под ред. 
Ф.Ф. Кокошкина. Москва : Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1918. С. 23.

91 Там само. С. 161.
92 Джанда К., Берри Д.М., Голдман Д., Хула К.В. Трудным путем демократии: Процесс 

государственного управления в США / пер. с англ. Москва : РОССПЭН, 2006. С. 217.
93 Кареев Н. Происхождение современного народно- правового государства. Историчес- 

кий очерк конституционных учреждений и учений до середины XIX века. Санкт-Петербург : 
Типогр. М.М. Стасюлевича, 1908. С. 146.
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Як відомо, у Франції інститут референдуму почав застосовуватися під 
впливом теорії народного суверенітету, розробленої Ж.-Ж. Руссо. У відомій 
роботі «Про суспільний договір» Ж.-Ж. Руссо висловив положення про 
народний суверенітет і його невідчужуваність, що започаткувало основи 
ідеології буржуазно- демократичних революцій кінця XVIII ст. у Франції 
та інших державах. Зміст теорії «спільної волі» (volonte generale) та вер-
ховенства закону Ж.-Ж. Руссо був виражений формулою: «Народ, який 
підкоряється законам, має бути їх творцем» 94.

Доктрина Ж.-Ж. Руссо була покладена в основу перших конституційних актів 
Франції, передусім у Декларації прав людини і громадянина 1789 р. і Конституції 
Франції 1791 р. Як відомо, проголошена 26 серпня 1789 р. Мірабо в Національ-
ній Асамблеї «Декларація прав людини і громадянина» закріпила сентенцію 
вчення Ж.-Ж. Руссо, визначивши у ст. III, що «джерело будь- якого суверенітету 
міститься, головним чином, у Нації. Жодна сукупність осіб, жоден індивід не 
може здійснювати владу, яка явно не походить від цього джерела» 95. А вже 
21 вересня 1971 р. Конвент, за свідченням К. Тахтарєва, проголосив народовладдя 
в галузі утвердження основних законів, визначивши, що «…конституція може 
існувати лише в тому разі, якщо вона прийнята народом» 96.

Шляхетні цінності та принципи народного суверенітету та заклики 
Ж.-Ж. Руссо щодо його безпосередньої реалізації на референдумах подібно 
швейцарським кантонам упиралися у відсутність у Франції досвіду про-
ведення референдумів. Ба більше, на час прийняття Конституції Франції 
1791 р. досвід проведення загальнонаціональних референдумів був відсутній 
у всьому світі, а Французька революція була у самому розпалі. Легітимація 
цієї Конституції була покладена на Національні установчі збори, оскільки 
винесення її на розгляд народу мало непередбачувані наслідки для ліде-
рів революції. Уже в 1792 р. Конституція Франції 1791 р. була «знесена 
одним махом –  першим декретом Конвента: «Національний конвент оголо-
шує, що не може існувати конституція, яка не була прийнята народом».  
Ця декларація була вотована одноголосно і без дебатів» 97.

94 Руссо Ж.-Ж. Трактаты / изд. подгот. В.С. Алексеев-Попов, Ю.М. Лотман, 
В.А. Полторацкий, Л.Д. Хаютин. Москва : Наука, 1969. С. 178.

95 Конституції зарубіжних країн : навчальний посібник / авт.-упоряд.: В.О. Серьогін, 
Ю.М. Коломієць, О.М. Марцеляк та ін. ; за заг. ред. В.О. Серьогіна. Харків : ФІНН, 2009. 
С. 69.

96 Тахтарев К. От представительства к народовластию. К изучению новейших 
стремлений политического развития современного общества. Санкт-Петербург : Изд-е 
«Библиотеки Обществознания». С. 91.

97 Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / пер. П. Высоцкого ; под ред. 
Ф.Ф. Кокошкина. Москва : Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1918. С. 172.
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Доля Конституції Франції 1793 р., проєкт якої розроблявся такими видат-
ними мислителями, як Ж. Кондорсе, Т. Пен, А Сійес та ін., з урахуванням 
принципів розбудови демократичного врядування в Новій Англії, виявилася 
ще більш драматичною. Після численних скорочень в угоду «політичній 
доцільності» (цей термін з’явився саме під час Французької революції) 
проєкт Конституції 1793 р. було винесено на політичний плебісцит, на 
якому 1 801 918 голосами виборців проти 11 610 його було ухвалено. Після 
двох місяців очікування видання своїх органічних законів дія Конституції 
1793 р. була зупинена. Хоча саме у цей час Франція отримала досвід все-
народного затвердження конституції на плебісциті. На нашу думку, термін 
«референдум» не вживався через його іноземне походження, а поняття 
«плебісцит» (з лат. plebiscitum –  «рішення народу») 98 було популярним 
на той час запозиченням із римського права, яким позначалося рішення 
плебейських народних зборів. Урешті, плебісцит 1793 р. визначив харак-
тер всенародного схвалення політико- правових рішень, які поширилися 
у Франції, а також інших державах світу в XIX–XX ст.

Найбільш неоднозначними виявилися французькі «наполеонівські пле-
бісцити». Із приходом до влади Наполеона Бонапарта перший же плебісцит 
VIII року (1799–1800 рр.) утвердив Конституцію Першої Французької Рес-
публіки (99 %). У 1802 р. «всенародною підтримкою» завершилося визнання 
за Наполеоном пожиттєвої посади «першого консула», а в 1804 р. народ 
«одноголосно» (99 % голосів) ухвалив проголошення Першої Французької 
імперії та визнання Наполеона пожиттєвим імператором. У 1814 р., за часів 
втечі Наполеона з о. Ельби, ним було проведено плебісцит про відновлення 
Французької імперії додатковим актом. Питання Наполеона підтримали 
99,6 % французів 99, але на сьомий день Наполеон вдруге зрікся престолу, 
усвідомивши відсутність реальної підтримки французів. У 1852 р. плебіс-
цит задля продовження свого правління проводив Луї Наполеон Бонапарт, 
якого підтримало 80 % виборців. Подібні плебісцити, або так звані «плебіс-
цитарні референдуми», у Франції стали демократичним інструментарієм 
прийняття антинародних за своєю сутністю рішень.

При цьому вони набули неабиякої популярності у XX ст. для багатьох 
держав світу з авторитарними режимами, де слугували засобом легітима-
ції забаганок диктаторів подібно до плебісцитів нацистської Німеччини  

98 Словник іншомовних слів / уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. Київ : Наукова 
думка, 2000. С. 445.

99 Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций / пер. П. Высоцкого ; под ред. 
Ф.Ф. Кокошкина. Москва : Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1918. С. 186.
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в 40-х роках минулого століття. Хоча не можна спростовувати і того факту, 
що французька модель установчих референдумів стала важливим дорого-
вказом для установчих референдумів, на яких проголошувалася незалеж-
ність держав Європи, Латинської Америки, Азії та Африки (проведено 
понад 50 референдумів про незалежність держав), а після «оксамитових 
революцій» у 90-х роках XX ст. і пострадянських та постсоціалістичних 
республік, включаючи й Україну.

Таким чином, на кінець XIX ст. у Швейцарії, США та Франції на рівні 
доктрини, конституції та правозастосовної практики сформували три 
основні моделі референдної демократії, що отримали свій подальший 
розвиток у світі в наступні сто двадцять років. Вони вже визначалися нами 
у попередніх дослідженнях 100.

Перша, швейцарська, модель референдної демократії є найбільш 
давньою, а її зміст полягає у всебічному використанні різних видів 
референдумів на рівні кантонів і федерації для обов’язкового розгляду 
конституційних поправок (пропозицій), питань входження та виходу 
Швейцарії до міжнародних угод і союзів, а також інших питань, які 
громадяни вважають такими, що за дотримання процедури ініціювання 
голосування підлягають вирішенню на референдумі. Ця модель, з одного 
боку, надихнула Ж.-Ж. Руссо на написання ним «Суспільного договору», 
а з іншого –  отримала від цього франко- швейцарського мислителя свою 
доктринальну основу.

При цьому референдуми у Швейцарії, навіть із політико- правових 
питань, позбавлені надмірної політизованості: їх результати, навіть най-
непередбачуваніші, ніколи не тягнуть за собою дострокових виборів чи 
політичних відставок. Швейцарська модель референдної демократії –  це 
насамперед повна свобода вибору громадян та їх відповідальність за 
рішення референдумів. Тому референдуми у Швейцарії –  це барометр 
реальних настроїв швейцарців на рівні кантонів і федерації.

Друга, американська, модель референдної демократії отримала свій 
розвиток у США під впливом розвитку традицій самоврядності пуритан-
ських громад, які стали першими осередками публічної влади у Північно-
американських колоніях із XVII ст., та застосовувалася виключно на рівні 
штатів для безпосереднього вирішення важливих для цих громад питань. 
Починаючи з XVIII ст. референдна демократія у США стає складовою 

100 Федоренко В.Л. Сутність, походження і формування конституційних основ 
референдумів та основних моделей референдної демократії. Право України. 2020. № 8. 
С. 45–49.
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частиною політичних процесів і застосовується до легітимізації кон-
ституцій штатів і поправок до них. Хоча громади окремих штатів і нині 
залишаються байдужими до потенціалу референдумів, покладаючи свої 
надії на легіслатури штатів.

Третя, французька, модель референдної демократії була заснована на 
теоріях і доктринах мислителів XVII–XVIII ст., насамперед Ж.-Ж. Руссо, 
про народний суверенітет і його безпосередню реалізацію, а також на супе-
речливому досвіді їх здійснення в процесі конституційного державотворення 
за часів Великої французької революції та Наполеонівських воєн у Європі. 
Так звані «плебісцитарні референдуми», які утвердилися у Франції з початку 
XIX ст., отримали свій розвиток насамперед як політико- правовий інстру-
ментарій використання потенціалу народного суверенітету та поширилися 
разом із теорією та практикою конституціоналізму в наступне століття 
в багатьох державах світу. У самій Франції референдна демократія має два 
«поверхи»: на загальнонаціональному рівні –  це механізм зміни політико- 
правового ландшафту республіки; на місцевому –  буденний перевірений 
інструмент місцевого самоврядування.

Виокремлені та досліджені моделі референдної демократії сьогодні 
приросли багатьма іншими, новими моделями (скандинавська, латино-
американська, іберійська, пострадянська та постсоціалістична, ісламська 
etc. 101). Їх типологія, по суті, залежить від типів правових систем, державно- 
політичного устрою та історично сформованих і утверджених традиціях 
конституційної демократії. Разом із тим саме швейцарська, американська 
та французька моделі референдної демократії в їх комбінуванні визначають 
роль і місце референдумів у сучасних системах конституційної демократії.

Отже, під референдною демократією слід розуміти самостійний кон-
ституційний режим, невід’ємний складник сучасних систем конституційної 
демократії, зміст якої визначається насамперед безперешкодними і сприятли-
вими умовами реалізації народного суверенітету через загальнонаціональні 
референдуми, а публічної влади територіальних громад –  через місцеві 
референдуми на підставі конституцій і спеціальних законів про референдуми.

Інакше кажучи, референдна демократія –  це конституційний режим 
сприяння виборців, інститутів громадянського суспільства, територіаль-
них громад і держави проведенню референдумів для вирішення питань 
загальнодержавного та/або місцевого значення.

101 Оніщук М.В., Федоренко В.Л. Проблеми генезису і типології референдної демократії: 
світовий конституційний досвід. Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми 
теорії і практики реалізації / за заг. ред. В.М. Кампа, М.В. Савчина. Київ, 2008. С. 267.
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Висновок
Референдна демократія та її майбутнє в Україні
Україна має давні традиції «вічевої демократії», демократичні традиції 

Козацької держави, але референдуми почали проводитися в Україні лише 
з 1991 р. Досвід їх проведення, як і формування в Україні референдної 
демократії, має неоднозначний характер.

Згадуваний попередньо І. Крастєв назвав підрозділ своєї праці «Знищені 
референдумами». Він може бути застосований і до референдної демократії 
в Україні, яка почала занепадати через десять років після свого тріумфу 
в 1991 р., коли 93 % виборців підтримали незалежність України. Так, 
а) всеукраїнський референдум 2000 р., результати якого виявилися нереалі-
зованими; б) прийняття Закону України «Про всеукраїнський референдум» 
2012 р., перехідні положення якого скасували законодавчі підстави для 
проведення місцевих референдумів (із 1991 по 2012 р. проведено лише 
близько 200 місцевих референдумів); в) нав’язаний РФ нелегітимний 
«кримський референдум» 2014 р., що став підставою для окупації Криму; 
ґ) визнання неконституційним і втрата чинності в 2018 р. згаданого Закону 
України «Про всеукраїнський референдум» 2012 р. стали тими чинниками, 
які фактично знищили паростки референдної демократії в Україні.

Верховна Рада України 26 січня 2021 р. прийняла новий Закон України 
«Про всеукраїнський референдум». Парламентом також підготовлено проєкт 
нового спеціального Закону «Про місцеві референдуми», який напередодні 
військової агресії РФ до України отримав Терміновий спеціальний висновок 
№ 1066/2021 щодо проєкту Закону про місцевий референдум (CDL-PI(2022)001, 
Страсбург, 10.02.2022) 102. Зазначені обставини дають надію на відродження 
конституційного режиму референдної демократії в Україні.

Разом із тим триваюча військова агресія РФ в Україні знову ставить на 
паузу проведення всеукраїнського референдуму та відсуває перспективи 
прийняття Закону про місцеві референдуми. Можемо лише прогнозувати, 
що після війни всеукраїнський і місцеві референдуми стануть важливим 
інструментом для консолідації українців у відбудові власної держави. Але 
основи української моделі референдної демократії мають розвиватися та 
обґрунтовуватися шляхом відкритих наукових дискусій із зарубіжними 
партнерами уже сьогодні. Нові закони про референдуми, а також практики 
їх проведення в Україні повинні утвердитися як важливий і науково обґрун-
тований складник конституційної демократії, а не залишатися політичними 
рефлексіями на поточні ситуації.

102 Терміновий спеціальний висновок № 1066/2021 щодо проєкту Закону про місцевий 
референдум (CDL-PI(2022)001, Страсбург, 10.02.2022). URL: https://komsamovr.rada.gov.ua/
uploads/documents/43075.pdf
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ЕЛЕМЕНТИ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ У ПРАВІ 
ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА

I. Пряма демократія в Основному законі ФРН

1. Прихильність Основного закону  
до представницької демократії
Відповідно до першого речення ч. 2 ст. 20 Основного закону ФРН, 

державна влада походить від народу. Згідно з другим реченням ч. 2 ст. 20 
Основного закону ФРН, вона здійснюється народом шляхом «виборів 
і голосувань, а також через спеціальні органи законодавчої, виконавчої 
і судової влади». На відміну від «виборів» (нім. Wahlen) «голосування» 
(нім. Abstimmungen) передбачають ухвалення суттєвих рішень народом. 
Це також можна назвати «прямою демократією» (нім. sachunmittelbare 
Demokratie) 1. Те, що в Основному законі ФРН згадуються голосування, 
говорить про те, що Конституція Німеччини не повністю відкидає або 
виключає «безпосередню демократію» (нім. unmittelbare Demokratie) 2. 
Проте якщо проаналізувати положення Конституції загалом, можна зробити 
висновок, що Основний закон ФРН чітко прихильний до представницької 
демократії 3. Через «невдалий досвід у минулому» явним наміром укладачів 
Конституції було передбачити, щоб жодні суттєві державні рішення не 
ухвалювалися безпосередньо народом 4. Відповідно до правил, викладених 
в Основному законі, закони в Німеччині приймаються визначеними для 
цього органами законодавчої влади, тобто Бундестагом (парламентом) 

1 Про тонкощі термінології див. Neumann, Peter, Sachunmittelbare Demokratie im Bundes- 
und Landesverfassungsrecht unter besonderer Berücksichtigung der neuen Länder, 2006. S. 147 ff.

2 Neumann, Peter, див. нижче.
3 Див. також Sommermann, Karl-Peter, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar zum 

Grundgesetz, Band 2, 7. Aufl. 2018, Art. 20 Abs. 2 Rn. 157.
4 Див. докладніше Rux, Johannes, Direkte Demokratie in Deutschland, Rechtsgrundlagen 

und Rechtswirklichkeit der unmittelbaren Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland und 
ihren Ländern, 2008, S. 206. Про законодавчий розвиток цього положення див. також Meyer-
Teschendorf, Klaus-Georg, in: Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar zum Grundgesetz, Band 2, 
7. Aufl. 2018, Art. 29 Rn. 4 ff.
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і Бундесратом (представництвом федеральних земель). Докладніше це 
описано у ст. 76 і далі Розділу «VII. Законодавство Федерації» Основного 
закону. Слово «народ» (нім. Volk) там ніде не фігурує. «Голосування» щодо 
загальних суттєвих питань не передбачено.

Окрім виборів, Основний закон дозволяє безпосередню участь народу 
в ухваленні державних рішень лише в особливих випадках. Наприклад, 
можна згадати ст. 29 Основного закону ФРН про реорганізацію феде-
ральної території. Востаннє це положення було переглянуто у 1976 р.5. 
З огляду на федеративний устрій Федеративної Республіки Німеччина, 
реорганізація федеральної території є надзвичайно «делікатним» процесом. 
Конституція ставить досить високі перешкоди для реорганізації земель. 
Із погляду процесуального права крім досить м’яких матеріально- правових 
передумов (урахування зв’язків між землями, історичного і культурного 
контексту, економічних показників і вимог територіального планування), 
реорганізація земель також вимагає участі населення. Якщо не особливо 
вдаватися в подробиці, то в Основному законі ФРН участь населення 
можлива через референдуми (нім. Volksentscheide) (ч. 3 ст. 29 Основного 
закону), народні законодавчі ініціативи (нім. Volksbegehren) (ч. 4 ст. 29 
Основного закону) і всенародні опитування (нім. Volksbefragungen) 
(ч. 5 ст. 29 Основного закону). Особливо важливою є ч. 2 ст. 29 Основ-
ного закону: Реорганізація федеральної території, насамперед злиття 
федеральних земель, можлива, лише якщо на референдумі народ дасть 
на це схвальну відповідь.

Нинішнє розташування федеральних земель засноване на історичних 
збігах періоду окупації 6. Федеральні землі у Західній Німеччині були 
утворені західними союзниками вздовж створених ними окупаційних зон, 
проте здебільшого територіальні одиниці були утворені без наявних на це 
історичних передумов (за винятком Баварії, Бремена, Гамбурга). У радян-
ській окупаційній зоні федеральні землі були створені після війни, також 
значною мірою без історичних передумов. У 1952 р. Народна палата НДР 
(нім. DDR-Volkskammer) знову скасувала поділ на землі. Після падіння 
комуністичного режиму 22 липня 1990 р. Народна палата НДР прийняла 
«Конституційний закон про утворення земель у Німецькій Демократичній 
Республіці» (нім. Ländereinführungsgesetz), який остаточно набув чинності 
3 жовтня 1990 р. у день возз’єднання Німеччини і яким був відновлений 
поділ на землі, скасований у 1952 р.

5 Див. Rux, Johannes (див. вище прим. 4). S. 229.
6 Там само. S. 225.
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Таким чином, як у Східній, так і у Західній Німеччині була відсутня 
концепція того, як мають бути впорядковані землі з погляду розселення 
і економіки. Тому постала необхідність подолати історичні непередбачувані 
обставини і реорганізувати землі (деякі землі, як, наприклад, Бремен і Саар, 
не мають відповідного розміру і фінансової спроможності для виконання 
своїх завдань). Тим не менше лише в 1951 р. вдалося реорганізувати одну 
федеральну землю (було створено федеральну землю Баден-Вюртемберг, 
хоча і відповідно до спеціального положення ст. 118 Основного закону за 
спрощеною процедурою, для якої потрібно тільки проведення всенарод-
ного опитування). Для злиття земель Берлін і Бранденбург, яке також було 
вкрай необхідним, ст. 118а Основного закону ФРН передбачає спрощену 
процедуру порівняно зі ст. 29 Основного закону 7. Однак необхідні референ-
думи в 1995 р. не мали успіху (відмова від злиття у землю Бранденбург). 
У найближчому майбутньому не відбудеться також розумна реорганізація 
земель на півночі (об’єднання Бремена і Нижньої Саксонії або створення 
північної землі з Гамбургом і Шлезвіг-Гольштейном), оскільки не очіку-
ється, що під час необхідних референдумів народ схвалить таке рішення 
(див. ч. 3 ст. 29 Основного закону).

Окрім того, ст. 146 Основного закону згадується як елемент прямої 
демократії в Основному законі 8. Відповідно до цього положення, Основний 
закон утрачає свою силу в день набуття чинності конституцією, «яку 
вільно прийняв німецький народ». Спочатку це положення було виразом 
«тимчасовості» Основного закону ФРН 9. Оскільки у тодішній радянській 
окупаційній зоні самостійне ухвалення рішення щодо Основного закону 
було неможливим, німецька державність була відновлена   лише на території, 
підконтрольній західним країнам, і керівним принципом у цій новоствореній 
державі став саме Основний закон, але залишалися сподівання й очікування 
створення нової німецької конституції для возз’єднаної Німеччини. Тим 
часом успішна модель Основного закону вже давно втратила свій тим-
часовий характер. Нині залишається теоретичним питанням, чи вимагає 
ст. 146 Основного закону проведення референдуму для набуття чинності 
новою конституцією 10. Серйозних зусиль щодо створення нової конституції 
в Німеччині не робиться.

7 Про зміни, внесені до положення в процесі об’єднання Німеччини, див. Meyer-
Teschendorf, Klaus-Georg (див. вище прим. 4). Rn. 10 ff.

8 Докладніше про це див. Rux, Johannes (див. вище прим. 4). S. 233 ff.
9 Див. Unruh, Peter, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz Kommentar, Band 3, 

7. Aufl. 2018, Art. 146 Rn. 4.
10 Див. Rux, Johannes (див. вище прим. 4). S. 233 ff.
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2. Прагнення реформ
Стан «прямої демократії» de constitutione lata на федеральному рівні 

Німеччини гнітючий, принаймні цієї думки дотримуються прихильники 
прямої демократії. Тому протягом десятиліть висувалися вимоги вклю-
чити до Основного закону більше елементів прямої демократії 11. Протя-
гом тривалого часу партія, яка після об’єднання Німеччини називає себе 
«Союз 90/Зелені» (нім. Bündnis 90/Die Grünen) (у 1993 р. західнонімецька 
партія «Зелені» (нім. Die Grünen) об’єдналася зі східнонімецькою партією 
«Союз  90» (нім. Bündnis 90)) 12, особливо наполегливо вимагала вве-
дення процедури референдумів. У Західній Німеччині зелений рух виник 
у 1980-х роках із кількох політичних течій, насамперед із представників 
антиядерного руху і противників так званого подвійного рішення НАТО 
(нім. NATO-Doppelbeschluss) про розміщення ядерних ракет середньої 
дальності у Німеччині. На той час партія була переконана, що більшість 
населення виступає проти переозброєння, тому, проігнорувавши волю 
народу, федеральний уряд під керівництвом канцлера Гельмута Коля 
(Helmut Kohl) і консервативно- ліберальна більшість у Бундестазі (партії 
ХДС/ХСС (нім. CDU/CSU) і ВДП (нім. FDP)) схвалили переозброєння 
і продовжили керувати країною, так би мовити, усупереч волі народу (що, 
однак, не позначилося на рейтингах партії на чергових виборах, оскільки 
Гельмут Коль і його правляча коаліція перемогли на виборах до Бундестагу 
у 1983, 1986, 1990 і 1994 рр., і лише у 1998 р. його на посаді канцлера змі-
нив Герхард Шредер (Gerhard Schröder) із СДПН, який прийшов до влади 
у результаті утворення нової більшості між СДПН і Союзом 90/Зелені).

Тим часом Союз 90/Зелені висувають інші вимоги. Вони вимагають 
«участі громадян» (нім. Bürger*innenbeteiligung) через інституціоналізова-
ний орган, у якому представники громадянського суспільства обрані, яких, 
можливо, обирають за принципом випадковості, повинні брати участь 
у розробленні законодавства 13. Упевненість «зелених» у тому, що більшість 
людей згодна з їхньою політичною метою, схоже, значно зменшилася, особ-
ливо після європейської боргової і міграційної кризи. Вимога щодо прове-
дення загальнонаціональних референдумів, яка була прописана в основній 

11 Докладніше про це див. Rux, Johannes (див. вище прим. 4). S. 211 ff.
12 Про історію «зелених» див. URL: https://www.gruene.de/unsere- gruene-geschichte 

(дата перегляду: 06.01.2022).
13 Див. URL: https://www.gruene.de/artikel/auf- dem-weg- zu-einer- partizipativen-demo 

kratie (дата перегляду: 03.12.2021). Про концепт громадянських рад див. також Pfeffer, 
Janosch/Sahl, Jan Christian, Bürgerräte und die parlamentarische Demokratie, ZRP 2021, 153 ff.
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політичній програмі «зелених» 2020 р., була виключена з передвиборчої 
програми партії до виборів у Бундестаг у 2021 р.14 Сьогодні партія «зелених» 
уже не так прагне реалізувати пункти, які мають підтримку більшості насе-
лення, а, навпаки, готова голосувати за, на її думку, правильні закони, навіть 
якщо ті суперечать волі більшості. Натомість нова права партія, так звана 
«Альтернатива для Німеччини» (АНД, нім. AfD), виступає за проведення 
референдумів. У 2021 р. вона внесла до німецького Бундестагу власний 
законопроєкт щодо можливості проведення референдумів шляхом внесення 
відповідних змін до Конституції 15. Як і очікувалося, пропозиція АНД була 
відхилена всіма іншими парламентськими фракціями в Бундестазі, хоча 
всі партії, крім ХДС, загалом виступають за впровадження в Німеччині 
елементів прямої демократії 16. Пропозиції АНД прийнято вважати пога-
ними, антидемократичними і лицемірними, тому з погляду інших партій усі 
пропозиції АНД слід відкидати без розгляду їхнього змісту, який подекуди 
може навіть співпадати з ідеями та ініціативами інших партій 17. Ймовірно, 
що проєкт прямої демократії на федеральному рівні на довгі роки потонув 
у болоті суперечок політичних партій.

Отже, політичний ландшафт у Німеччині виглядає так. Партії, які 
в найближчому майбутньому не мають шансів увійти до уряду (раніше 
«зелені», сьогодні АНД), вимагають проведення референдумів, щоб мати 
змогу довести, що їхні політичні вимоги відображають реальну волю народу 
принаймні щодо певних сфер політики, як- от ядерна політика раніше або 
політика щодо іноземців і біженців сьогодні. Інші партії (СДПН, ВДП, 
«Ліві» (нім. Die Linke)) у цілому закликають до впровадження елементів 
прямої демократії, але ухиляються від здійснення конкретних кроків щодо 
реалізації цих намірів. Найбільш чесною є позиція ХДС, який завжди 
виступав і продовжує виступати проти запровадження прямої демократії на 
федеральному рівні 18. ХДС дотримується думки, що Федеративна Респуб-
ліка Німеччина має переважно гарний досвід із системою представницької 

14 URL: https://www.mehr- demokratie.de/themen/bundesweite- volksabstimmung/positio nen-  
der-parteien/ (дата перегляду: 06.01.2022 із посиланням на виборчу програму 2021, с. 148).

15 Друковане видання німецького Бундестагу (Bundestags-Drucksache) № 19/26906 від 
24.02.2021.

16 Див. URL: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw08-de- direkte-
demokratie-821786 (дата перегляду: 03.12.2021).

17 Предметно- критичну оцінку проєкту АНД можна знайти у матеріалі від Beck, Ralf-
Uwe, und Weber, Tim. URL: https://www.mehr- demokratie.de/fileadmin/pdf/2021/2021-03-01_
MD_AfD_Unterschiede_3.pdf (дата перегляду: 06.01.2022).

18 Докладніше про це і загалом про позиції партій, представлених у Бундестазі, див. 
URL: https://www.mehr- demokratie.de/themen/bundesweite- volksabstimmung/positionen- der-
parteien/ (дата перегляду: 06.01.2022).
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демократії і що ухвалення рішень у німецькому Бундестазі відображає волю 
народу. Ба більше, багато рішень парламенту, які у зв’язку з їх сумнівні-
стю пропонувалося винести на розсуд народу, у ретроспективі виявилися 
правильними (наприклад, ремілітаризація, переозброєння НАТО у формі 
розміщення ракет середньої дальності як реакція на переозброєння СРСР, 
розширення ЄС, запровадження євро, фінансовий «порятунок» Греції тощо). 
На противагу своїй сестринській партії ХСС виступає за запровадження 
референдумів «щодо важливих політичних питань» 19.

Внесення змін до Основного закону щодо запровадження референду-
мів із суттєвих питань вимагає згоди 2/3 членів Бундестагу і Бундесрату 
(ч. 2 ст. 79 Основного закону [прим. пер.: помилка в статті –  в оригі-
налі ч. 3 ст. 79]). Ч. 3 ст. 79 Основного закону (про так звані «вічні поло-
ження» (нім. Ewigkeitsklausel)) не є перешкодою для внесення змін до 
Основного закону. Згадка про «голосування» у другому реченні ч. 2 ст. 20 
Основного закону говорить про те, що включення елементів прямої демо-
кратії до Основного закону ФРН не порушить гарантію вічності (нім. 
Ewigkeitsgarantie), прописану у ч. 3 ст. 79 Основного закону 20.

Окрім багатьох інших питань, які слід регулювати, коли йдеться про 
референдуми (насамперед, право законодавчої ініціативи та кворуми на 
голосуваннях), існує також специфічно німецька проблема, яка робить 
проблематичним запровадження референдумів на федеральному рівні навіть 
шляхом внесення змін до конституції: принцип федералізму 21. Згідно з чинним 
конституційним правом, Бундесрат як представницький орган федеральних 
земель повинен на федеральному рівні брати участь у кожній законодавчій 
процедурі. У деяких сферах державного управління закон приймається лише 
за наявності згоди Бундесрату (так звані «закони, які вимагають схвалення 
Бундесрату» (нім. Zustimmungsgesetze)). Відповідно до ч. 3 ст. 79 Основного 
закону ФРН, участь земель у федеральній законодавчій діяльності повинна 
зберігатися навіть у разі внесення змін до Конституції. Тоді виникає питання: 
якщо на федеральному рівні закон «прийматиметься» шляхом референдуму, 
якою має бути участь в цьому Бундесрату? У рамках звичайної процедури, 

19 URL: https://www.csu.de/common/download/Beschluss_Bayernplan.pdf. S. 2 (дата 
перегляду: 06.01.2022).

20 Rux, Johannes (див. вище прим. 4). S. 209.
21 Див. Engelken, Klaas, Volksgesetzgebung auf Bundesebene und die unantastbare 

Ländermitwirkung nach Art. 79 Abs. 3 GG, Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) 2006, 550 ff.; 
Kühling, Jürgen, Volksgesetzgebung und Grundgesetz –  «Mehr direkte Demokratie wagen»?, 
in: Juristische Schulung (JuS) 2009, 777 (778). Зокрема, про так звані нові федеральні землі 
див. Obermann, Holger, Entwicklung direkter Demokratie im Ländervergleich, Landes- und 
Kommunalverwaltung (LKV) 2012, 241 ff.
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де Бундесрат мав би можливість зупинити прийняття закону, який підтри-
мала більшість голосуючих? Із демократичного погляду такий підхід вида-
ється досить дивним. Тому необхідно створити нову модель участі народу 
в ухваленні суттєвих рішень, що значно ускладнює впровадження прямої 
демократії на федеральному рівні.

3. Історичні причини стриманого ставлення  
Основного закону ФРН до прямої демократії
Історичний досвід Німеччини часто наводиться як виправдання того, 

чому батьки і матері Основного закону відмовилися від прямої демократії. 
У цьому історичному контексті згадуються референдуми часів Веймар-
ської Республіки (1919–1933 рр.) і так званого Третього рейху. Перший 
федеральний президент Німеччини Теодор Гойсс (Theodor Heuss) називав 
референдуми «ігровим майданчиком для демагогів» особливо у зв’язку 
з Веймарським періодом 22. На відміну від Основного закону елементи 
прямої демократії прописані у конституціях деяких федеральних земель 23. 
Так, можна згадати, наприклад, Конституцію Баварії 1946 р., яку ми далі 
розглянемо докладніше. Деякі визначальні батьки Конституції Баварії 
провели період із 1933 по 1945 р. у вигнанні у Швейцарії і мали гарну 
можливість споглядати реалізацію прямої демократії, що ставить під 
питання те, чи дійсно досвід періоду до 1945 р. в Німеччині був вагомим 
аргументом для ухвалення рішення проти запровадження «голосувань».

У Веймарській Республіці референдуми дозволялися лише щодо законо-
проєктів 24. Відповідно до ч. 3 ст. 73 Веймарської конституції (нім. Weimarer 
Verfassung, WRV), народні законодавчі ініціативи мали бути підтримані 10 % осіб, 
які мали право голосу 25. У конституційній практиці відповідно до ст. 75 Веймар-
ської конституції народна законодавча ініціатива вважалася успішною, якщо 
законопроєкт був підтриманий більшістю осіб, які мали право голосу, навіть 
якщо Рейхстаг не ставив на голосування на противагу народній ініціативі свій 
власний законопроєкт, а просто відхилив цю народну законодавчу ініціативу 26.

22 Див. приклади Rux, Johannes (див. вище прим. 4). S. 206.
23 Там само. S. 259 ff.
24 Там само. S. 118.
25 Згідно з простим правом (ч. 1 § 27 Закону Веймарської Республіки про референдуми 

(нім. Gesetz über den Volksentscheid, VEG)), цьому передувала так звана народна петиція, яка 
мала бути підтримана 5 тис. виборців, див. Rux, Johannes (див. вище прим. 4). S. 119.

26 Про дискусію щодо правильного тлумачення ст. 75 Веймарської конституції 
у випадках, коли законопроєкт був відхилений Рейхстагом без внесення зустрічної 
пропозиції, див. Rux, Johannes (див. вище прим. 4). S. 125 f. Можливо, краще було б вважати, 
що у цих випадках досить простої більшості голосуючих.
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У реальності цей «кворум» виявився недосяжним. У період Веймар-
ської Республіки жоден закон не був прийнятий на референдумі. Зрештою, 
референдуми практично не мали значення для законодавства Веймарської 
Республіки 27.

Однак це не означає, що з політичного погляду референдуми були 
неактуальними. Народні ініціативи щодо так званої експропріації князів 
(нім. Fürstenenteignung), заборони на будівництво «панцерних крейсерів» 
(нім. Panzerkreuzern) і плану Юнга (нім. Young-Plan) спричинили запеклі 
політичні дебати напередодні відповідних голосувань (усі ці ініціативи, 
як уже згадувалося, не мали успіху) 28. Якщо ближче придивитися до тих 
політичних дискусій, то небажання членів Парламентської ради (наприклад, 
першого федерального президента Теодора Гойсса) впроваджувати пряму 
демократію із суттєвих питань є певним чином зрозумілим. У питанні 
«експропріації князів» КПН (нім. Kommunistische Partei Deutschlands, 
KPD) політично відмежувалася від СДПН («пропагандистський мате-
ріал КПН») 29. У випадку з «панцерними крейсерами» 30 і «планом Юнга» 
головною метою КПН було зімкнути власні політичні лави з партіями, 
які підтримували їхні ініціативи 31. Голосування за «планом Юнга» також 
призвело до підвищення рейтингу НСДАП, яка, відкинувши його, змогла 
створити союз з іншими партіями 32.

Проте «провал» Веймарської Республіки був спричинений не референ-
думами. Популізм, демагогія і політико- тактичні маніпуляції щодо питань, 
винесених на голосування, були не причиною, а симптомом кризи 33. Респуб-
ліка була демократично незрілою, багато громадян мріяли про повернення 
кайзера, КПН прагнула створити соціалістичну республіку за радянським 
зразком, СДПН металася між бажанням змін і відповідальною співучастю, 
а НСДАП хотіла за будь- яких обставин «відправити демократичну систему 
під три чорти», що їм, на жаль, удалося у 1933 р.

Можливо, невдовзі після війни ці зв’язки ще не були доведені до відома 
громадськості. Проте залишається відкритим питання, чому такою явною 
була відмова від прямої демократії у цілому, тоді як елементи прямої 
демократії були включені до конституцій окремих земель. Зрештою, можна 

27 Див. також Rux, Johannes (див. вище прим. 4). S. 189.
28 Докладніше про це див. Rux, Johannes (див. вище прим. 4). S. 148 ff.
29 Див. Di Fabio, Udo, Die Weimarer Verfassung, Aufbruch und Scheitern, 2018. S. 152.
30 Докладніше про це див. також Di Fabio, Udo, див. вище. S. 155.
31 Rux, Johannes (див. вище прим. 4). S. 190.
32 Там само. S. 153.
33 Там само. S. 191.
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тільки будувати здогади щодо того, чи виникли причини такого неоднознач-
ного ставлення до прямої демократії лише між 1946 і 1948 рр.? 34 Чи було, 
наприклад, побоювання, що референдум щодо «інтеграції із Заходом або 
возз’єднання Німеччини» (нім. Westbindung oder Wiedervereinigung), який, 
можливо, ініціювала б КПН, закінчився би проти інтеграції із Заходом? 
Або чи було побоювання, що голосування зі сфери норм, які регулюють 
відносини між державою і Церквою, знову поставило б під сумнів фунда-
ментальний поділ держави і Церкви у Федеративній Республіці Німеччина?

У будь- якому разі сьогодні слід погодитися з твердженням, що «рефе-
рендуми», які проводилися в епоху нацизму з 1933 по 1945 р., не є аргу-
ментом проти прямої демократії. Державні заходи примусу, які фактично не 
давали людям жодної реальної свободи рішення і які політично наказували 
і пропагували, як потрібно «правильно» голосувати, не можуть називатися 
«голосуваннями». Це були лише «фіктивні плебісцити» 35.

II. Непряма демократія у федеральних землях (насамперед у Баварії)

1. Загальні положення
16 федеральних земель Німеччини мають власні конституції, і багато 

з них містять елементи прямої демократії 36. Особливий інтерес представляє 
Конституція Вільної держави Баварія, яка набула чинності за два з полови-
ною роки до ухвалення Основного закону 37. Деякі з «батьків» цієї Консти-
туції після завершення війни повернулися до Німеччини зі швейцарського 
вигнання. Вони знали про позитивний досвід Швейцарії у сфері прямої 
демократії і підтримали введення елементів прямої демократії у Баварії. 
Загалом у Баварії порівняно невеликими є «перепони», які необхідно 
подолати в рамках процедур прямої демократії, як- от підписи і кворуми 
для голосування, хоча в основі Конституції Баварії, як і Основного закону, 
лежить принцип представницької демократії 38.

34 Див. також Rux, Johannes (див. вище прим. 4). S. 208.
35 Такі фіктивні плебісцити проводилися також і у НДР, див. siehe Neumann, Peter (див. 

вище прим. 1). S. 204.
36 Див. Jung, Otmar, Aktuelle Probleme der direkten Demokratie in Deutschland, Zeitschrift 

für Rechtspolitik (ZRP) 2000, 440 ff.; Montag, Tobias, «Direkte Demokratie» in der Praxis, in: 
Konrad-Adenauer-Stiftung (Hrsg.), Analysen & Argumente, Ausgabe 96, September 2011.

37 Див. також Rux, Johannes (див. вище прим. 4), S. 393, де зазначено, що процедури 
прямої демократії насправді змогли досягти значного практичного значення лише у Баварії.

38 Див. Möstl, Markus, in: Lindner/Möstl/Wolff (Hrsg.), Verfassung des Freistaates Bayern, 
Kommentar, 2. Aufl. 2016, Art. 74 Rn. 2.
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2. Народні законодавчі ініціативи і референдуми у Баварії –  
Загальні положення
Відповідно до ч. 1 ст. 74 Конституції Баварії (нім. Bayerische Verfassung), 

одна десята частина громадян, які мають право голосу, може вимагати затвер-
дження певного закону. Тому кожна народна законодавча ініціатива повинна 
базуватися на розробленому і юридично аргументованому законопроєкті 
(ч. 2 ст. 74 Конституції Баварії). Потім вона подається прем’єр- міністром землі 
до ландтагу, який може прийняти або відхилити законопроєкт (ч. 3 і 4 ст. 74 
Конституції Баварії). Якщо ландтаг відхиляє пропонований народом законо-
проєкт, він може протягом трьох місяців представити на розсуд народу свій 
власний законопроєкт (ч. 4 ст. 74 Конституції Баварії). Протягом наступних 
трьох місяців законопроєкт або законопроєкти повинні бути представлені 
народу для ухвалення (ч. 4 ст. 74 Конституції Баварії).

Право законодавчої ініціативи шляхом народного голосування обмежу-
ється сферами, які знаходяться у законодавчій компетенції Вільної держави 
Баварія. У випадках, коли закон, прийнятий ландтагом або народом, є несу-
місним із федеральним законодавством, народні законодавчі ініціативи 
також є неприпустимими. Це рішення ухвалив Конституційний суд Баварії 
у 2020 р. щодо референдуму про запровадження «граничної орендної плати» 
(нім. Mietendeckel) 39. Хоча загалом в компетенцію Конституційного суду 
Баварії не входить розгляд питання сумісності законів федеральної землі 
Баварія з федеральним законодавством. Однак доцільно забезпечити, щоб 
референдуми не проводилися за законопроєктами, які явно і без жодних 
сумнівів є несумісними із федеральним законодавством 40.

3. Народні законодавчі ініціативи у Баварії: фактичне значення
У Баварії було проведено кілька народних законодавчих ініціатив. Напри-

клад, на муніципальному рівні пряма демократія була впроваджена шляхом 
народної законодавчої ініціативи (1995) 41. У цей же час було внесено зміни 
до Конституції Баварії. Відповідно до ч. 3 ст. 12 Конституції Баварії (нім. 
Bayerische Verfassung), громадяни федеральної землі мають право шляхом 
подання громадянських ініціатив (нім. Bürgerbegehren) і громадянських 
рішень (нім. Bürgerentscheid) регулювати питання власної сфери діяльності 

39 BayVerfGH, NZM 2020, 649 ff.
40 Там само. Rn. 43.
41 Про впровадження див. Suerbaum, Joachim/Retzmann, David, in: BeckOK, Kommu- 

nalrecht Bayern, 12. Ed. 1.11.2021, GO Art. 18a Rn. 1. Про досвід роботи з громадянськими 
ініціативами у Баварії див., наприклад, Thum, Cornelius, 20 Jahre Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid in Bayern, BayVBl. 2015, 653 ff.
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муніципалітетів і округів. Детальніше це прописано у відповідному законі. 
Упровадження прямої демократії на муніципальному рівні в Баварії від-
булося проти волі ХСС, який тоді мав абсолютну більшість у ландтазі 42. 
Законопроєкт, який спочатку був прийнятий народом, був визнаний Кон-
ституційним судом Баварії у його окремих частинах неконституційним. Суд 
постановив, що деякі положення законопроєкту порушують основну сферу 
муніципальної гарантії самоврядування (нім. Selbstverwaltungsgarantie), яка 
прописана у Конституції Баварії. Наприклад, не можна повністю відмови-
тися від вимоги щодо необхідного кворуму для участі й ухвалення рішень. 
Окрім того, трирічний обов’язковий строк дії зобов’язань за народними 
законодавчими ініціативами для муніципальних органів є дуже довгим 43. 
Однак після того як законодавчі органи виправили ці недоліки, шлях до 
прямої демократії на муніципальному рівні було відкрито, і згодом вона 
перетворилася на справжню історію успіху. Тільки за перші 15 років, із 
1995 до 2010 р., на муніципальному рівні в Баварії було проведено понад  
1700 процедур у рамках прямої демократії! Не всі народні законодавчі 
ініціативи були прийнятними і, звичайно, не всі мали успіх. Однак демо-
кратичне життя на муніципальному рівні пережило величезний підйом 
у результаті внесення цієї поправки до муніципального законодавства, 
яка була прийнята народом усупереч волі політичної більшості у ландтазі.

Загальна заборона куріння у ресторанах Баварії також стала резуль-
татом народної законодавчої ініціативи. У зв’язку зі зростаючим тиском 
громадськості, яка вимагала більш ефективного захисту некурців, ландтаг 
Баварії у 2007 р. ухвалив на той момент особливо жорсткий закон про захист 
некурців (нім. Nichtraucherschutzgesetz) за абсолютної більшості ХСС. Після 
того як у 2008 р. ХСС програв вибори до ландтагу (ХСС утратив абсолютну 
більшість і був змушений вступити до коаліції з ВДП), почався пошук при-
чин цієї поразки. Новий прем’єр- міністр Баварії Зеєгофер (Seehofer) заявив, 
що заборона куріння стала основною причиною поразки ХСС на виборах, 
що заборона куріння –  це «обмеження душі баварського народу» 44. Тому 
ландтаг Баварії знову вніс зміни до цього закону і пом’якшив заборону на 
паління. Згодом була подана нова народна законодавча ініціатива, і рішен-
ням народу на референдумі було знову введено сувору заборону куріння. 
У 2010 р. відповідна народна законодавча ініціатива отримала схвалення 

42 Докладніше про це див. Neumann, Peter (o. Fußn. 1). S. 120.
43 BayVerfGH, BayVBl. 1997, 622 ff.
44 URL: https://www.br.de/nachrichten/bayern/zehn- jahre-rauchverbot- in-bayern, QdW 

gPZY (дата перегляду: 03.01.2022).
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близько 60 % осіб, які брали участь у голосуванні. Оскарження заборони 
у конституційному суді успіху не мало 45. Приклад із забороною куріння 
показує, що урядовці часто просто неправильно оцінюють реальну волю 
народу. Публічні заяви лобістів (як, наприклад, «Асоціація зі збереження 
баварської трактирної культури» (нім. Verein zum Erhalt der bayerischen 
Wirtshauskultur), Баварська асоціація готелів і ресторанів тощо), які зрештою 
виступили проти суворої заборони куріння із суто комерційних причин, не 
відображали справжньої волі народу. Положення про народні законодавчі 
ініціативи в Баварії відкривають можливість усупереч політичній більшості 
в ландтазі просувати постанови, які з погляду політики охорони здоров’я 
очевидно є розумними.

Насамперед, народні законодавчі ініціативи про пряму демократію на 
муніципальному рівні і про заборону куріння в ресторанах призвели до 
підвищення обізнаності парламентської більшості про «волю народу», яка 
має бути визначена будь- яким відповідним способом. Були навіть зроблені 
зусилля щодо створення в майбутньому «коаліції з народом», що, ймовірно, 
означало серйозне ставлення до думки народу, а не як це було раніше у ХСС, 
коли думка партії сприймалася за думку народу 46. Народна законодавча 
ініціатива «Ні платі за навчання в Баварії» (нім. Nein zu Studiengebühren 
in Bayern), яка набрала необхідний кворум підписів у 2013 р., була при-
йнята баварським ландтагом (усупереч коаліційній угоді, укладеній ХСС 
із ВДП) 47. Із погляду ХСС потрібно було за будь- яку ціну уникнути ще 
одного «удару», подібного до заборони куріння, тому «коаліція з народом» 
була важливішою, ніж коаліція з коаліційним партнером ВДП у парламенті 
(яка в результаті погодилася скасувати плату за навчання).

4. Окремі правові проблеми, пов’язані з народними законодавчими 
ініціативами і референдумами у Баварії
a) Внесення змін до Конституції як предмет народних законодавчих 

ініціатив і референдумів
У Баварії народні законодавчі ініціативи і референдуми можуть прово-

дитися для внесення змін до Конституції, однак правове регулювання цих 
питань не є досить чітким. Відповідно до ст. 75 Конституції Баварії, рішення 
ландтага про внесення змін до Конституції вимагають двох третин голосів 

45 Див. BayVerfGH, Entscheidung vom 14.4.2011 –  Vf. 13-VII/08, BeckRS2011, 50220.
46 Ідея виникла в основному завдяки колишньому прем’єр- міністру Горсту Зеєгоферу 

(Horst Seehofer), див. URL: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-03/kommunalwahlen- 
bayern-seehofer- csu (дата перегляду: 06.01.2022).

47 Докладніше про процедуру URL: https://de.wikipedia.org/wiki/ unter «Volksbegehren 
«Nein zu Studiengebühren in Bayern» (дата перегляду: 04.01.2022).
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від загального складу депутатів ландтага і мають бути винесені на розсуд 
народу для затвердження (ч. 2 ст. 75 Конституції Баварії). Про внесення змін 
до Конституції народним законодавством (нім. Volksgesetzgebung), коли народ 
сам пропонує зміни до Конституції, не згадується. Однак у своїй ухвалі про 
скасування Сенату Баварії Конституційний суд Баварії чітко постановив, 
що Конституція Баварії також може бути змінена за допомогою народного 
законодавства 48. Проте є проблема: не передбачено кворуму для затвердження 
народом внесення змін до Конституції! 49 Рішення не вимагати кворуму має 
бути прийнято як воля конституційного законодавця для «нормального» 
народного законодавства. Якщо, однак, дозволити вносити зміни до Кон-
ституції шляхом ухвалення рішень народом, доведеться припустити, що 
текст Конституції має несумісні прогалини. Адже за загальними правилами 
демократії і верховенства закону конституції претендують на більш високий 
ступінь захисту свого існування, ніж простий закон 50. Виявлену, таким чином, 
«прогалину» усунув Конституційний суд Баварії шляхом сміливого подаль-
шого розвитку законодавства 51. Внесення змін до Конституції можливе лише 
в тому разі, якщо запит на внесення змін є досить демократично легітимним. 
Однак, з іншого боку, не слід запроваджувати такі перешкоди для народ-
ного законодавства, що змінює Конституцію, які б мали заборонний ефект 
і які на практиці не можна було би подолати 52. Конституційні судді Баварії 
доповнили Конституцію Баварії прецедентним правом (нім. Richterrecht). 
Для затвердження цієї зміни потрібний кворум. Доки такого кворуму немає, 
схвалення від понад 25 % тих, хто має право голосу, було б достатньо для 
надання зміні до Конституції необхідної демократичної легітимності 53. 
Однак бажано було б прояснити це важливе питання у самій Конституції.

b) Заборона на поєднання питань
Конституція також не містить прямої заборони на поєднання питань, 

які не належать до однієї сфери. Проте ця заборона виводиться із загаль-
них засад судової практики Конституційного суду 54. Воля народу має бути 
встановлена, а не спотворена довільним складанням «каталогу бажань» 55.

48 BayVerfGH, Entscheidung vom 17.9.1999 –  Vf. 12-III-98 u. a., GVBl. S. 442, Leitsatz 2.
49 Детальніше про цю проблематику див. Engelken, Klaas, Demokratische Legitimation 

bei Plebisziten auf staatlicher und kommunaler Ebene, Die Öffentliche Verwaltung (DÖV) 2000, 
881 ff.

50 Там само. Leitsatz 5.
51 Там само. Leitsätze 3–7.
52 Там само. Leitsatz 5.
53 Там само. Leitsatz 7.
54 Brechmann, Winfried, in: Meder/Brechmann, Die Verfassung des Freistaates Bayern, 

Kommentar, 6. Aufl. 2020, Art. 74 Rn. 5.
55 Brechmann, Winfried (див. вище прим. 54).
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c) Фінансове табу
Конституційне право Баварії пропонує багатий ілюстративний матеріал, 

який є цінним для загальної дискусії щодо впровадження і організації прямої 
демократії. Тому на цьому етапі слід порушити дуже фундаментальне питання, 
а саме про взаємозв’язок між бюджетним суверенітетом парламенту і прямою 
демократією. У Конституції Баварії це регулюється ст. 73: «Референдуми 
щодо державного бюджету не проводяться». Із цього положення випливає, 
що закон про бюджет не може бути предметом народної законодавчої ініціа-
тиви чи референдуму 56. Для народного законодавства накладено «фінансове 
табу» 57. Таким чином, у рамках народної законодавчої ініціативи неможливо 
ухвалити рішення щодо окремих бюджетних асигнувань (наприклад, щодо 
питання, чи варто виділяти бюджетні кошти на будівництво магнітоплана) 58.

Але чи стосується це «табу» лише самого закону про бюджет чи всіх 
фінансових законів? 59 Генезис цього положення припускає, що мався на 
увазі лише закон про бюджет 60. У зв’язку із цим також можна говорити про 
«вузьке» або «формальне» тлумачення цього положення 61. Однак, ймовірно, 
правильно шукати певний серединний варіант, оскільки в іншому разі бюджет-
ний суверенітет парламенту може бути ліквідований обхідними шляхами 
через прийняття законів, які впливають на витрати або доходи й які потім 
повинні бути відображені у проєкті державного бюджету і законі про бюджет. 
Рішення про те, що потребуватиме або, навпаки, що може зекономити багато 
грошей, має бути ухвалено парламентом і, якщо потрібно, профінансовано. 
З іншого боку, народне законодавство було б марним, якби фінансове табу 
вже поширювалося б на будь- який фінансовий вплив на доходи або витрати. 
Багато законів, наприклад, потребують витрат на їх реалізацію. Якщо ж щось 
скасувати (наприклад, сенат Баварії), то кошти можна зекономити (навіть 
якщо в конкретному випадку йдеться лише про тисячну частку).

Тому все залежить від того, чи порушить фінансовий закон, ухвалення 
якого вимагає народна законодавча ініціатива, баланс бюджету. Зрештою, це 
питання оцінки, де мають бути враховані всі обставини конкретної справи. 
Це включає, наприклад, відношення фінансових тягарів або полегшень, які 
будуть спричинені відповідним законом, до загальних доходів чи витрат, 

56 Не має значення, що у положенні йдеться лише про референдум, див. Brechmann, 
Winfried (див. вище прим. 54), Art. 73 Rn. 1.

57 Möstl, Markus (див. вище прим. 38), Art. 73 Rn. 1.
58 Про неприйнятність народної законодавчої ініціативи див. BayVerfGH, Entscheidung 

vom 4.4.2008 –  Vf. 8-IX-08, NVwZ-RR2008, 719 ff.
59 Докладніше про це див. Möstl, Markus (див. вище прим. 38), Art. 73 Rn. 4.
60 Див. Brechmann, Winfried (див. вище прим. 54), Art. 73 Rn. 2.
61 Brechmann, Winfried (див. вище прим. 54), Art. 73 Rn. 2.
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а також тимчасовий аспект закону 62. Це відповідає лінії, якої дотримується 
Конституційний суд Баварії 63. Приклади: Народну законодавчу ініціативу 
щодо забезпечення шкіл безкоштовними підручниками і навчальними 
посібниками було визнано прийнятною, оскільки це рішення збільшує 
навантаження на бюджет лише на 0,06 % 64. З іншого боку, обмеження 
кількості учнів у класах державних шкіл у розрахунку на рік вимагало би 
«дорогого» збільшення навантаження на бюджет, тому воно було визнано 
неприйнятним через порушення ст. 73 Конституції Баварії, оскільки таке 
рішення мало би довгострокові наслідки для кадрового плану (довелося б 
наймати нових учителів) 65.

Заборона ст. 73 Конституції Баварії не поширюється на бюджети за 
межами вузького державного управління (приклад: скасування плати за 
навчання торкнулося лише корпоративних бюджетів університетів) 66.

5. Без консультативних всенародних опитувань у Баварії
Нещодавно більшість у баварському ландтазі зробила спробу роз-

ширити канон елементів прямої демократії шляхом запровадження 
«консультативних всенародних опитувань», тим що депутати прийняли 
простий закон без внесення змін до Конституції. Відповідно до поло-
ження Закону про земельні вибори (нім. Landeswahlgesetz), проведення 
всенародного опитування можливе «за проєктами загальноземельного 
значення», «якщо ландтаг і уряд землі ухвалять таке рішення на основі 
консенсусу» 67. За законопроєктами проводити всенародні опитування 
не дозволяється 68.

Цей законопроєкт зазнав жорсткої критики. Претензія полягала в тому, 
що уряд землі хотів надати собі можливість радитися з народом за узгоджен-
ням зі «своєю» більшістю в ландтазі, якщо йому це здається політично 
доцільним («плебісцит зверху») 69. І навпаки, опозиція в ландтазі не мала 
би можливості ініціювати всенародні опитування.

62 Möstl, Markus (див. вище прим. 38), Art. 73 Rn. 4.
63 Докладніше про це див. Möstl, Markus (див. вище прим. 38), Art. 73 Rn. 4 mit Fußn. 14.
64 BayVerfGHE29, 244/265.
65 BayVerfGHE47, 278/307 f. Див. також Brechmann, Winfried (див. вище прим. 54), 

Art. 73 Rn. 9.
66 BayVerfGHE65, 226/239 ff.
67 Änderung des Landeswahlgesetzes vom 23.2.2015, GVBl. 2015, 18, neu eingefügter 

Art. 88a LWG.
68 Art. 88a Abs. 1 S. 2 der neu eingefügten Bestimmung.
69 Див. URL: https://www.sueddeutsche.de/bayern/kritik- an-volksbefragungen- ein-zusaetzli 

ches- instrument-des- machterhalts-1.1971108 (дата перегляду: 06.01.2022).
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Конституційний суд Баварії цілком слушно визнав цю зміну до закону 
неконституційною 70. Такий новий елемент прямої демократії міг бути 
запроваджений лише за допомогою внесення змін до Конституції 71.

III. Висновок
Основний закон ФРН являє собою похмуру картину для прямої демократії. 

Для реальної законотворчої діяльності прямої участі народу не передбачено. 
Коли йдеться про складну проблему реорганізації земель, передбачена участь 
народу скоріше перешкоджає ухваленню розумних рішень, аніж сприяє їм.

Пряма демократія успішно реалізується насамперед у Баварії. Тут 
також очевидна важливість прямої демократії як рушійної сили інновацій. 
Попри попередні очікування, що плебісцити мають тенденцію зміцнювати 
статус- кво, ця федеральна земля показує, що пряма демократія може бути 
важливим інструментом руйнування парламентської закостенілості і про-
сування живої демократії. Положення, які регулюють пряму демократію, 
далекі від досконалості і містять певні прогалини і двозначності. Однак 
у поєднанні з прецедентним правом Конституційного суду Баварії у цій 
федеральній землі виникла змістовна мережа, яка зміцнює демократію 
й яку можна рекомендувати як приклад іншим федеральним землям.

70 BayVerfGH, NVwZ 2017, 319 ff.
71 Там само. 319 ff., Leitsatz 2.
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ФАКУЛЬТАТИВНИЙ РЕФЕРЕНДУМ  
І ЙОГО СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК У НІМЕЧЧИНІ

I. Вступ
Права народу (нім. Volksrechte) обговорюються у Німеччині ще з часів 

Веймарської Республіки. У 1920-х роках відбувалися дискусії щодо теорій 
переваги (нім. Vorrangtheorien) 1, відповідно до яких між народним законо-
давством і парламентським законодавством перевага мала віддаватися народ-
ному законодавству. Однак ці теорії зазнали невдачі, оскільки у ті роки суд 
установив рівність обох законодавств 2, що залишається чинним і сьогодні 3.

Державна практика проведення народних законодавчих ініціатив (нім. 
Volksbegehren) у Веймарській Республіці була досить стриманою, оскільки 
було проведено лише три всенародні голосування на рівні держави, водно-
час у федеральних землях всенародні голосування відбувалися частіше 4. 
З огляду на те, що два всенародні голосування (нім. Volksentscheid) на рівні 
держави не мали успіху, важко аргументувати, що падіння Веймарської 
Республіки було спровоковано саме народними правами 5. У всіх цих 
випадках застосовувалося лише право ініціативи (нім. Initiativrecht), а не 
право референдуму (нім. Referendumsrecht).

У часи націонал- соціалізму прямої демократії не було. Улаштовува-
лися лише фіктивні плебісцити (нім. Scheinplebiszite), які не відповідали 
навіть мінімальним вимогам серйозних принципів голосування і мали 

1 Абсолютна перевага: Heyen, Das höchste Reichsorgan, 1930, S. 59 ff.; Відносна перевага: 
Hartwig, Volksbegehren und Volksentscheid, 1930, S. 58 ff. (S. 61). Thoma, in: Anschütz/Thoma 
[Hrsg.], Handbuch des Deutschen Staatsrechts, Band II, 1. Aufl. Tübingen 1932, unveränderter 
Nachdruck Tübingen 1998, S. 108 ff. (S. 116); Jellinek, Walter, in: Anschütz/Thoma [Hrsg.], 
Handbuch des Deutschen Staatsrechts, Band II, 1. Aufl. Tübingen 1932, (a. a.O.). Огляд див.  
у: Neumann, Sachunmittelbare Demokratie, 2009, Kap 6, § 2.

2 Hensel, in: Anschütz/Thoma [Hrsg.], Handbuch des Deutschen Staatsrechts, Band II, 1. 
Aufl. Tübingen 1932.

3 Напр.: SaarlVerfGH, NVwZ 1988, S. 245 ff. (S. 249); SächsVerfGH, LKV 1998,  
S. 443 f. (S. 443); SächsVerfGH, Az.: Vf. 91-VI-01, Entscheidung vom 11. Juli 2002, = LKV 
2003, S. 327 ff. = SächsVBl. 2003, S. 2002, S. 236 ff.; HVerfG –  HVerfG 6/04 = DÖV 2005,  
S. 252 ff. = DVBl 2005, S. 439 ff. = NordÖR2005, S. 109 ff.

4 Schiffers, Reinhard, Elemente direkter Demokratie im Weimarer Regierungssystem, 1971.
5 Фактично обрані представники передали владу до рук Адольфа Гітлера (вибори –  це 

кадрова пряма демократія, а не пряма демократія із суттєвих питань).
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лише схвальний або агітаційний характер 6. І досі противники прямої 
демократії згадують ці фіктивні плебісцити для дискредитації прямої 
демократії.

Після Другої світової війни і Східна, і Західна Німеччина керувалися 
старим конституційним порядком Веймарської Республіки, тому і на Сході, 
і на Заході –  як і до цього у Веймарській Республіці –  насамперед засто-
совувалося право ініціативи у формі народного законодавства. У Західній 
Німеччині це не змінювалося до мирної революції. Натомість у Східній 
Німеччині права народу поступово дискредитувалися і знищувалися.  
На зміну їм прийшли ізольовані інструменти схвального та агітацій-
ного характеру, як- от всенародне анкетування (нім. Volksenquete), все-
народне опитування (нім. Volksbefragung), всенародне обговорення (нім. 
Volksaussprache) 7 та всенародна дискусія (нім. Volksdiskussion) 8. Ці «всена-
родні дискусії» та «всенародні обговорення» не можна охарактеризувати 
як пряму демократію хоча б через обране коло учасників 9.

Після мирної революції право ініціативи знову опинилося у центрі 
уваги. Референдум, регулювання і використання якого у конституційній 
історії Німеччини і до того було досить рудиментарним, опинився у тіні 
ініціативи. Так воно і залишалося до певного часу 10.

Незважаючи на те що більшість федеральних земель в утвореній ними 
Комісії з конституційної реформи 11 висловилася за включення до Основного 
закону ФРН (нім. Grundgesetz, GG) форм участі прямої демократії, вони 
мали на увазі перш за все право ініціативи 12.

6 Neumann, Peter, Sachunmittelbare Demokratie, 2009, Rdnrn.: 201 ff., S. 161 ff. (S. 162).
7 Neumann, Peter, Sachunmittelbare Demokratie, 2009, 3. Kap. § 3.
8 Neumann, a. a.O., 4. Kap, § 3.
9 Правовий інститут, відомий як «всенародна дискусії», у конституції НДР передбачав 

винесення основних законопроєктів на обговорення населення. Законопроєкти можуть бути 
роз’яснені на зборах населення, комітетах функціонерів, робочих нарадах і на зустрічах 
експертів. Однак це не означає, що поданий на обговорення законопроєкт у принципі міг 
бути відхилений. Народ міг висловлювати свої коментарі, які не мали обов’язкової сили, 
тільки щодо другорядних питань. Mampel, Die sozialistische Verfassung der DDR, 1982,  
Art. 65, Rdnr. 15 (S. 994); Hufschlag, Einfügung plebiszitärer Komponenten in das Grundgesetz?, 
1998, S. 194. Neumann, Sachunmittelbare Demokratie, 2009, 4. Kap. § 3.

10 Neumann, Peter, 60 Jahre Debatte um Direkte Demokratie in Deutschland: Das 
Referendum, in der Schweiz bewährt, in Deutschland nicht diskutiert –  seit Stuttgart 21 zumindest 
beachtet, in: Neumann/Renger [Hrsg.], Sachunmittelbare Demokratie im interdisziplinären und 
internationalen Kontext 2011/2012 –  Mittel- und Osteuropa/Deutschland nach Stuttgart 21, 2014, 
S. 208 ff. (S. 226).

11 BR-Drs. 103/91.
12 Bundesrat [Hrsg.], Dokumentation. Stärkung des Föderalismus in Deutschland und 

Europa sowie weitere Vorschläge zur Änderung des Grundgesetzes, Bericht der Kommission 
Verfassungsreform des Bundesrates, 1992.
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Спільна конституційна комісія Бундестагу і Бундесрату, створена на 
підставі ст. 5 Договору про об’єднання Німеччини (нім. Einigungsvertrag), 
дуже інтенсивно займалася питанням включення елементів прямої демо-
кратії до Основного закону. Більшість пропозицій населення про інстру-
менти безпосередньої демократії також були взяті до уваги. У засобах 
масової інформації та у фаховій літературі найбільшу увагу привернула 
вимога щодо запровадження процедури народного законодавства. Робота 
Спільної конституційної комісії також супроводжувалася різними кон-
гресами і спеціалізованими конференціями з конституційного права 
і конституційної політики. Проте, незважаючи на розлоге формулювання 
заголовка на таких конференціях («Елементи/інструменти прямої демо-
кратії»), питання референдуму ніколи серйозно не обговорювалося. Уся 
увага приділялася питанню ініціативи як інструменту, який може бути 
серйозно впроваджено.

Конституційна комісія просто більшістю голосів проголосувала за 
введення трирівневої процедури народного законодавства, яка вклю-
чала народну ініціативу (нім. Volksinitiative), законодавчу ініціативу  
(нім. Volksbegehren) і всенародне голосування (нім. Volksentscheid) 13. Запро-
вадження факультативного референдуму на запит народу на порядку 
денному не стояв.

Тому уявлення про залежність від шляху (нім. Pfadabhängigkeit) роз-
витку німецької Конституції не є надуманим 14. Вибравши шлях ініціативи, 
Німеччина, схоже, хоче і надалі слідувати цим шляхом.

У дебатах про реформу прав народу у федеральних землях Німеччини 
після 1990 р. неодноразово згадувалося право ініціативи у формі гро-
мадянських ініціатив (нім. Bürgerbegehren) і громадянських голосувань 
(нім. Bürgerentscheid) у муніципалітетах та у формі народних ініціатив 
(народних петицій (нім. Volksantrag)), законодавчих ініціатив та всена-
родних голосувань на рівні федеральних земель. Особлива увага у цих 
дебатах приділялася зміні необхідного кворуму, тобто порогу необхідної 
кількості підписів, для подання громадянських ініціатив/голосувань та 
народних/законодавчих ініціатив (зазвичай обговорювалося зниження 
цього кворуму) або розширення сфери дії інструментів прямої демократії. 
Часто звучали також вимоги стосовно реформи пропозицій щодо покриття  
(нім. Deckungsvorschläge) і фінансових застережень (нім. Finanzvorbehalte). 

13 Необхідну більшість у дві третини голосів набрано не було.
14 Hsu, Yu-Fang, Die Pfadabhängigkeit direkter Demokratie, Eine Untersuchung zu den 

ideen- und realgeschichtlichen Ursprüngen der Volksgesetzgebung, 2014.
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Питання референдуму незалежно від його форми на цих дебатах з прямої 
демократії не піднімалося.

Однак останнім часом проглядаються певні «позитивні зрушення». 
Референдум, а точніше факультативний референдум на запит народу, 
усе більше викликає інтерес серед експертів і все частіше виноситься на 
обговорення у конституційних дебатах у Німеччині.

Саме цим змінам і присвячується наступна частина цієї статті.

II. Основи/визначення термінів

1. Безпосередня, або пряма, демократія
«Пряма демократія» (нім. direkte Demokratie) та «безпосередня демо-

кратія» (нім. unmittelbare Demokratie) –  це терміни з однаковим змістом, 
і вони є взаємозамінними.

Усі німецькі конституції згадують про безпосередню демократію або 
безпосередні вибори та народні голосування (нім. Volksabstimmungen) 15.

«Пряма» демократія згадується лише у Конституції федеральної землі 
Берлін. Там же говориться про «прямі» вибори 16. Тому досить дивно, 
що у німецькій конституційній дискусії не послуговуються термінами 

15 Art. 38 Abs. 1 GG: «Die Abgeordneten … werden in …unmittelbarer Wahl … gewählt»; 
Art.  26 Abs. 3 BaWüVerf.: «Alle Wahlen und Abstimmungen sind …unmittelbar…»; Art. 4 BayVerf.: 
«mittelbar oder unmittelbar … ausgeübt»; Art. 14 BayVerf. «unmittelbarer… Wahl»; Art. 22 Abs. 3 
Art. 2 Abs. 1 BerlVerf. «unmittelbar durch Wahlen»; BrbgVerf.: «Wahlen und Volksabstimmungen 
sind …unmittelbar…»; Art. 66 BremVerf.: Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird … ausgeübt: 
a) unmittelbar durch die Gesamtheit der stimmberechtigten Bewohner des bremischen Staatsgebietes, 
die ihren Willen durch Abstimmung (Volksentscheid) und durch Wahl zur Volksvertretung (Landtag) 
äußert. b) mittelbar durch den Landtag (Bürgerschaft) und die Landesregierung (Senat); Art. 69 Abs. 2 
BemVerf. «Die Abstimmung ist … unmittelbar…»; Art. 75 Abs. 1 BremVerf.: «unmittelbarer Wahl»; 
Art. 6 Abs. 2 HambVerf.: «in unmittelbarer, … Wahl gewählt»; Art. 71 HessVerf. (Unmittelbare 
und mittelbare Demokratie): «Das Volk handelt … unmittelbar durch Volksabstimmung»; Art. 73 
Abs. 2 HessVerf.: «Das Stimmrecht ist … unmittelbar»; Art. 3 Abs. 1 MVVerf.: «Die Wahlen …sind 
unmittelbar…»; Art. 20 Abs. 2 Satz 2: «werden in …unmittelbarer Wahl … gewählt»; Art. 8 Abs. 1 
NdsVerf.: «Die Mitglieder des Landtags werden in … unmittelbarer … Wahl gewählt»; Art. 31 Abs. 1 
NRWVerf.: «Die Abgeordneten werden in… unmittelbarer …Wahl gewählt»; Art. 75 RhlPfVerf. 
(Unmittelbare und mittelbare Demokratie; Staatsbürger); Art. 76 Abs. 1 RhPfVerf.: «Wahlen und 
Volksentscheide… sind unmittelbar…»; Art. 63 Abs. 1 SaarlVerf. «Wahlen und Volksentscheide 
sind … unmittelbar …»; Art. 65 Abs. 2 SaarlVerf. «…dem Volk unmittelbar vorbehalten ist»; Art. 4 
Abs.  1 SächsVerf.: «…Wahlen und Abstimmungen sind … unmittelbar…»; Art. 70 Abs. 2 SächsVerf. 
«Die Gesetze werden … unmittelbar vom Volk durch Volksentscheid beschlossen»; Art. 77 Abs. 1 
SAVerf.: «…soweit nicht das Volk unmittelbar durch Volksentscheid handelt»; Art. 3 Abs. 1 SHVerf. 
«Die Wahlen … und die Abstimmungen … sind unmittelbar…»; Art. 45 ThVerf. (Unmittelbare 
und mittelbare Demokratie); Art. 46 Abs.1 ThVerf.: «Wahlen … und Abstimmungen … sind … 
unmittelbar…».

16 Art. 39 Abs. 1: «in …direkter Wahl».
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німецького конституційного порядку. Здається, доречніше було би вико-
ристовувати термін «безпосередня демократія».

Про «пряме» чи «безпосереднє» голосування говорять тоді, коли між 
голосуванням громадянина і результатом цього голосування не має жод-
ної іншої інстанції 17. Після того як був відданий голос і минув період 
голосування, результат –  незалежно від того, чи був він підрахований чи 
ні –  є встановленим. Ніхто не втручається у процес між голосуванням 
і підбиттям підсумків 18.

2. Кадрова пряма демократія та пряма демократія  
із суттєвих питань
Існує дві форми прямої/безпосередньої демократії: вибори (нім. Wahlen) 

і голосування (нім. Abstimmungen), див. друге речення ч. 2 ст. 20 Основного 
закону ФРН.

Поняття «вибори» чітко визначено як в Основному законі, так і в консти-
туціях усіх федеральних земель. Одним із п’яти принципів виборчого права 
є принцип «безпосередніх» виборів, див. ч. 1 ст. 38 Основного закону ФРН.

В Основному законі принципи голосування нормативно не врегульовані. 
Відсутнє формулювання принципів голосування, оскільки важлива мож-
ливість конституційного регулювання рішень із суттєвих питань шляхом 
безпосередньої демократії хоча і мала бути визначена конституційним 
законодавцем Основного закону на майбутнє 19, але він не захотів урегу-
лювати ці інструменти на рівні Федерації, принаймні в історичній ситуації 
1949 р.20 Утім, варто додати, що в Основному законі не заперечується, що 
голосування є виявом прямої демократії. Натомість конституції федеральних 
земель чітко визначають голосування як інструмент прямої демократії. Так 
само чітко у цих конституціях сформульовані й принципи голосування 21.

Ми стверджуємо, що вибори –  це кадрові рішення народу шляхом 
прямої демократії, голосування –  це рішення народу із суттєвих питань 
шляхом прямої демократії.

Таким чином, можна говорити про кадрову пряму демократію (нім. 
personalunmittelbare Demokratie) (вибори) і про пряму демократію із сут-
тєвих питань (нім. sachunmittelbare Demokratie) (голосування) 22.

17 Degenhardt; Christoph; Staatsrecht I, Staatsorganisationsrecht, 2020, § 2, Rdnr. 87 (S. 35).
18 Ipsen, Jörn, Staatsrecht I, 2020, Rdnr. 80 (S. 28); Katz, Alfred/Sander, Gerald, Staatsrecht, 

2019, Rdnr. 330 (S. 180).
19 Jung, Grundgesetz und Volksentscheid, 1994.
20 Hufschlag, Hans-Peter, Einfügung plebiszitärer Elemente in das Grundgesetz, 1999, S. 91 ff.
21 Див. вище прим. 15.
22 Neumann, Peter, Sachunmittelbare Demokratie, 2009.
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3. Розбіжності у фаховій літературі
У фаховій літературі вибори інколи класифікуються як непряма демокра-

тія. Це неправильно. Вибори –  це пряма демократія. Інакше не існувало б 
демократичної системи. Необхідність того, щоб усі державні рішення ґрун-
тувалися на прямому акті волевиявлення народу держави, є обов’язковою 
ознакою демократії, див. речення перше ч. 2 ст. 20 Основного закону ФРН 23.

Розбіжності у фаховій літературі базуються на простій помилці у мір-
куванні. Призначення представницького органу та ухвалення рішень 
представницьким органом слід чітко відрізняти одне від одного. У демо-
кратичній державі представницький орган (парламент) немислимий без 
виборів. Вибори є необхідною умовою функціонування представницького 
органу, проте це не робить їх інструментом непрямої демократії.

Кадрове рішення або рішення із суттєвого питання, ухвалене парламен-
том, є непрямою демократією. Вибори президента ландтагу парламентом –  
це непряме кадрове рішення народу, тобто кадрова непряма демократія. 
Прийняття шкільного закону парламентом –  це непряме рішення народу 
із суттєвого питання, тобто непряма демократія із суттєвих питань.

Щоб було зрозуміліше, розрізняють пряму демократію із суттєвих питань 
(нім. direkte Demokratie in Sachfragen, sachdirekte Demokratie, unmittelbare 
Demokratie in Sachfragen, sachunmittelbare Demokratie) (голосування) 
і кадрову пряму демократію (нім. direkte Demokratie in Personalfragen, 
personaldirekte Demokratie, unmittelbare Demokratie in Personalfragen, 
personalunmittelbare Demokratie) (вибори).

4. Ініціатива/референдум
Існує ще одне фундаментальне і набагато важливіше розмежування 

понять у межах категорії прямої демократії. Виділяють дві форми прямої 
демократії з суттєвих питань: ініціатива та референдум.

Існує багато інструментів прямої/безпосередньої демократії. Усі ці інстру-
менти можна об’єднати двома термінами: «ініціатива» та «референдум».

Проте конституційне право федеральних земель Німеччини, на жаль, 
не відрізняється одноманітністю у конкретному оформленні інструментів 
прямої демократії.

Під час кваліфікації інструменту прямої демократії завжди слід чітко 
визначати чи охарактеризувати, якою в кожному конкретному випадку 
є правова природа інструменту (залежно від норми відповідного земель-
ного права та її тлумачення).

23 Jarass/Pieroth, GG, 2020, Art. 20 Rdnr. 1 (S. 537); Degenhart, Staatsrecht I; 2020, § 2, 
Rdnr. 23.
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4.1. Ініціатива
Якщо говорити про ініціативу, то тут пропозиція, щодо якої має 

бути ухвалено рішення, походить від громадян населеного пункту (нім. 
Bürgerschaft) (громадянська ініціатива –  муніципальний рівень) або народу 
держави (нім. Staatsvolk) (народна ініціатива, народна петиція, законодавча 
ініціатива –  державний рівень).

Це не означає, що кожен громадянин чи весь народ держави розробив 
законопроєкт. Як правило, у процес розроблення законопроєекту залучається 
лише невелика група: уповноважений юрист, правління асоціації, призначена 
робоча група партії, яка стоїть за ініціативою, тощо. Ідеологічне перебіль-
шення поняття «народ» тут недоречне. Тим не менше в усіх цих випадках 
пропозиція походить від народу держави або громадян населеного пункту.

На муніципальному рівні в Німеччині говорять про громадянські іні-
ціативи та громадянські голосування (ініціатива).

На державному рівні, тобто у федеральних землях (у Федерації, якщо 
це регулюється там), говорять про народні ініціативи, народні петиції, 
законодавчі ініціативи та всенародні голосування (ініціатива).

4.2. Референдум
У разі референдуму законопроєкт походить від представницького органу 

або частини представницького органу.
На рівні федерації та рівні федеральних земель це може бути урядовий 

законопроєкт федерального уряду чи уряду федеральної землі, законопро-
єкт парламентської фракції Бундестагу чи ландтагу федеральної землі або 
законопроєкт Бундесрату. На муніципальному рівні це може бути адміні-
стративний законопроєкт мерії або фракції мерії.

a) Обов’язковий референдум
Обов’язковий референдум проводиться, коли відповідний закон прямо 

передбачає, що якщо представницький орган розробляє законопроєкт 
щодо визначеного кола питань, то цей законопроєкт має бути винесено 
на розсуд народу.

Якщо законопроєкт стосується внесення змін до Конституції, такий 
референдум називається обов’язковим конституційним референдумом. 
У всіх інших випадках говорять про обов’язкові законодавчі референдуми.

Відповідні норми можуть вимагати, з одного боку, що законопроєкт 
виноситься на обов’язковий референдум у разі провалу його затвердження 
у парламенті, з іншого –  може вимагатися прийняття законопроєкту в пар-
ламенті і його подальше затвердження народом на референдумі.
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b) Факультативний референдум
У разі факультативного референдуму голосування проводиться лише 

на підставі відповідного запиту.
Залежно від того, хто подає запит, розрізняють різні типи факульта-

тивних референдумів. Можна виділити такі конфігурації:
aa) Факультативний референдум на запит уряду
Уряд може подати запит на проведення референдуму (факультативний 

референдум на запит уряду). Загалом тут можна провести різницю залежно 
від того, провалився закон у парламенті чи ні.

Народне голосування, тобто факультативний референдум, проводиться 
на основі законопроєкту, який подається представницьким органом.

Також тут відповідні норми можуть вимагати, з одного боку, що законо-
проєкт виноситься на обов’язковий референдум у разі провалу його затвер-
дження у парламенті, з іншого –  може вимагатися прийняття законопроєкту 
в парламенті і його подальше затвердження народом на референдумі.

bb) Факультативний референдум на запит іншого державного органу/
відомства

У Федерації Бундесрат, у колишній Веймарській Республіці, це, напри-
клад, була Економічна рада (нім. Wirtschaftsrat), а також федеральне відом-
ство, якщо це визначено Конституцією, потенційно може мати або може 
отримати право подавати запит про проведення факультативного рефе-
рендуму (факультативного референдуму на запит державного органу). 
У федеральних землях це може бути верховний адміністративний орган 
землі. У минулому таке право мав Баварський сенат, який, однак, у Баварії 
було ліквідовано.

Народне голосування, тобто факультативний референдум, проводиться 
на основі законопроєкту, який подається представницьким органом.

Також тут відповідні норми можуть вимагати, з одного боку, що законо-
проєкт виноситься на обов’язковий референдум у разі провалу його затвер-
дження у парламенті, з іншого –  може вимагатися прийняття законопроєкту 
у парламенті і його подальше затвердження народом на референдумі.

cc) Факультативний референдум на запит парламенту
Визначена кількість парламентаріїв має право подавати запит про про-

ведення референдуму (факультативний референдум на запит парламенту). 
При цьому слід розрізняти такі дві конфігурації. Право подавати запит про 
проведення факультативного референдуму може бути надане як меншості 
в парламенті, так і більшості. Також тут відповідні норми можуть вимагати, 
з одного боку, що законопроєкт виноситься на обов’язковий референдум 



107

Факультативний референдум і його сучасний розвиток у Німеччині

у разі провалу його затвердження у парламенті, з іншого –  може вимага-
тися прийняття законопроєкту у парламенті і його подальше затвердження 
народом на референдумі.

Народне голосування, тобто факультативний референдум, проводиться 
на основі законопроєкту, який подається представницьким органом.

dd) Факультативний референдум на запит народу
Народ також має право подати запит на проведення факультативного 

референдуму (факультативний референдум на запит народу). Хоча для цього 
і потрібен кворум, тобто необхідно зібрати визначену мінімальну кількість 
підписів на підтримку законопроєкту, факультативний референдум на запит 
народу не вважається ініціативою, оскільки формально законопроєкт, який 
буде винесений на голосування, не походить від народу.

Факультативний референдум на запит народу у фаховій літературі 
іноді також називають вето- ініціативою (нім. Veto-Initiative) (народним 
вето, нім. Volksveto), референдумом, який припиняє дію закону (нім. 
gesetzesaufhebendes Referendum), або народним запереченням (нім. 
Volkseinwand). Запит народу про проведення факультативного референдуму 
точніше називати ініціативою про референдум (нім. Referendumsinitiative) 
чи петицією про референдум (нім. Referendumsbegehren).

Але факт лишається фактом: йдеться саме про референдум.
Загальний факультативний референдум у Німеччині ще не кодифіко-

ваний. Проте спеціальні регулювання можна знайти у конституційному 
законодавстві федеральних земель Гамбург, Бремен і Рейнланд-Пфальц. 
Якщо у Бремені факультативний референдум обмежений випадками при-
ватизації, тобто обмежений визначеним колом питань, то у федеральних 
землях Гамбург і Рейнланд-Пфальц проведення факультативного рефе-
рендуму можливе у разі певної процедурної констеляції. Спеціальне поло-
ження ст. 50 Конституції федеральної землі Гамбург (нім. HambVerf.) не 
є положенням про загальний факультативний референдум на запит народу. 
Референдум проводиться лише в тому разі, якщо до закону, ухваленого 
народом, парламент хоче внести зміни. Те саме стосується і федеральної 
землі Рейнланд-Пфальц, де одна третина членів ландтагу має ухвалити 
рішення про припинення законодавчої процедури, перш ніж народ зможе 
подати запит про проведення референдуму.

У Швейцарії, навпаки, цей інструмент є частиною загальнонаціональ-
ного зводу норм.

Зовсім недавно у федеральних землях Тюрингія та Саксонія обговорю-
валося питання про включення до конституцій цих земель положення про 
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загальний факультативний референдум на запит народу. У федеральній 
землі Саксонія прем’єр- міністр Кречмер (Kretschmer) створив концепцію 
народного заперечення 24.

Народне голосування, тобто факультативний референдум, проводиться 
на основі законопроєкту, який подається представницьким органом.

c) Особливі форми референдуму
Вищезгадані конфігурації є «класичними» формами референдуму. 

Особливі форми референдуму у Федеративній Республіці Німеччина не 
кодифіковано або кодифіковано лише частково, але для повноти картини 
їх усе ж таки слід коротко згадати.

Консультативний референдум (нім. konsultatives Referendum) має лише 
характер «опитування». Рішення, ухвалене на голосуванні, не є обов’яз-
ковим до виконання. В історії ФРН консультативний референдум прово-
дився у зв’язку з ремілітаризацією Німеччини. У 1958 р. федеральні землі 
Бремен і Гамбург прийняли так звані закони про ядерні опитування (нім. 
Atombefragungsgesetze). Окрім того, подібні консультативні опитування 
проводилися у муніципалітетах федеральної землі Гессен.

Фінансовий референдум (нім. Finanzreferendum) у Німеччині не 
кодифікований, але у кантонах і муніципалітетах Швейцарії він часто 
унормований і проводиться постійно. Предметом фінансового рефе-
рендуму є частина державного бюджету кантону (федеральної землі, 
федерації) чи муніципалітету. За окремою статтею відповідного бюджету 
проводиться всенародне голосування (федеральний, земельний чи кан-
тональний фінансовий референдум) або голосування громадян окремого 
муніципалітету (муніципальний фінансовий референдум). У більшості 
кантонів і муніципалітетів не проводиться ні факультативний фінансо-
вий референдум, ні обов’язковий фінансовий референдум, але у кількох 
кантонах обидві форми референдуму існують поруч. Критерієм для 
проведення обов’язкового референдуму зазвичай є перевищення певної 
суми видатків та їх тривалості від закладеного у статті бюджету зна-
чення, яке варіюється від кантону до кантону або від муніципалітету 
до муніципалітету. Розрізняють такі форми фінансового референдуму: 
«референдум щодо витрат» (нім. Ausgabereferendum), «референдум щодо 
бюджету» (нім. Budgetreferendum), «референдум щодо муніципального 
коефіцієнта» (нім. Steuerfussreferendum), «бухгалтерський референ-
дум» (нім. Rechnungsreferendum), «референдум щодо облігацій» (нім. 
Anleihereferendum).

24 Див. нижче пункт III.
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У Федеративній Республіці Німеччина фінансовий референдум ще не 
проводився. Проте у Веймарській Республіці фінансовий референдум міг 
проводитися на запит рейхспрезидента відповідно до ч. 4 ст. 73 Конституції 
Веймарської Республіки (нім. Weimarer Verfassung): «Лише рейхспрезидент 
може ініціювати референдум щодо питань бюджету, податкового законо-
давства та положень про заробітну плату».

Адміністративні рішення можуть бути предметом голосування із 
суттєвих питань –  референдуму щодо адміністративного акта (нім. 
Verwaltungsaktsreferendum). У Німеччині вже були пропозиції щодо 
проведення такого типу референдумів, і, можливо, у майбутньому такі 
референдуми будуть актуальними для розгляду реформ законодавства 
про планування. У Швейцарії та Австрії референдуми щодо адміні-
стративних рішень уже проводяться. Звісно,   вищезгадані фінансові 
референдуми є особливою групою у межах адміністративних рефе-
рендумів. Адміністративний референдум, окрім фінансових рефе-
рендумів, дає виборцям право проголосувати за адміністративним 
чи урядовим рішенням парламенту/муніципальної ради. До адміні-
стративних референдумів відносяться «референдуми з планування» 
(нім. Planungsreferenden), «референдуми з фундаментальних рішень» 
(нім. Referenden über Grundsatzbeschlüsse), «референдуми щодо прав 
на воду» (нім. Wasserrechtsreferenden), «референдуми з концесій» 
(нім. Konzessionsreferenden), «референдуми щодо купівлі землі» (нім. 
Grundstückskaufreferenden), «референдуми щодо побудови нових буді-
вель лікарень» (нім. Spitalneubaureferenden) тощо.

III. Звід норм/державна практика
Державну практику з проведення референдумів можна простежити 

у тих федеральних землях, у яких процес проведення обов’язкових рефе-
рендумів урегульовано на нормативному рівні. Це стосується винятково 
федеральних земель Баварія і Гессен, у яких положення про обов’язкові 
конституційні референдуми закріплені у відповідних конституціях, 
а тому у цих федеральних землях обов’язкові референдуми проводяться 
регулярно 25.

У федеральній землі Берлін обов’язковий конституційний референдум 
проводиться у випадках, коли необхідно внести зміни до положень про 
права народу 26.

25 Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayVerf; Art. 123 Abs. 2 HessVerf.
26 Art. 100 Satz 2 BerlVerf.
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У федеральній землі Рейнланд-Пфальц обов’язковий референдум 
може бути проведений на вимогу меншості, що саме із цієї причини не 
є повсюдною державною практикою 27.

З іншого боку, в Основному законі ФРН не прописані ні обов’язкові 
конституційні референдуми, ні обов’язкові законодавчі референдуми.

Трохи повніше кодифіковані факультативні референдуми, хоча лише 
рудиментарно. Там, де референдуми нормативно врегульовані, вони доз-
волені або на запит уряду, або на запит парламенту. В Основному законі 
ФРН факультативний референдум як щодо внесення змін до Конституції, 
так і щодо інших питань не регламентовано.

Положення про факультативні конституційні референдуми містяться 
у конституціях федеральних земель Баден-Вюртемберг 28, Бремен 29,  
Північний Рейн-Вестфалія 30 та Саксонія 31.

Положення про факультативні законодавчі референдуми містяться 
у конституціях федеральних земель Баден-Вюртемберг 32, Бремен 33,  
Північний Рейн-Вестфалія 34 та Рейнланд-Пфальц 35.

Загалом у вищезазначених землях, де проведення факультативного 
референдуму регульовано на рівні їхніх конституцій, дотепер був прове-
дений лише один факультативний референдум. Це був референдум щодо 
будівельного проєкту «Штутгарт 21» (нім. Stuttgart 21) у федеральній 
землі Баден-Вюртемберг. Натомість у федеральних землях Баварія, Гессен 
чи Берліні загалом відбулися 40 обов’язкових референдумів, проведення 
яких було передбачено конституціями відповідних федеральних земель. 
Оскільки лише представницькі органи мають право подавати ці запити, 
не дивно, що частота подання запитів щодо організації факультативних 
референдумів є низькою.

Наведені вище факти підтверджують зроблене вище спостереження. 
У дискусіях про пряму демократію у Німеччині ініціатива згадується 
регулярно. На противагу цьому референдуму приділяється надзвичайно 
мало уваги з нормативного і практичного боків.

27 Art. 129 Abs. 1 RhlPfVerf. (sehr str.). Вимога меншості має бути схвалена.
28 Art. 64 Abs. 3 Satz 1 BaWüVerf.
29 Art. 70 Abs. 1 lit. a) BremVerf.
30 Art. 69 Abs. 3 i. V. m. 69 Abs. 2 NRWVerf.
31 Art. 74 Abs. 3 Satz 1 SächsVerf.
32 Art. 60 Abs. 2 BaWüVerf. und Art. 60 Abs. 3 BaWüVerf.
33 Art. 70 Abs. 1 lit. b) BremVerf.
34 Art. 68 Abs. 3 Satz 1 NRWVerf.
35 Art. 114,115 RhlPFVerf.
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У конституціях федеральних земель Бремен, Гамбург і Рейнланд-Пфальц 
загальні факультативні референдуми на запит народу не прописані, але 
діють такі спеціальні положення:

ч. 1 літ. b) ст. 70 Конституції федеральної землі Бремен (нім. BremVerf.): 
тут є обмеження щодо предмета такого референдуму (згідно з ч. 4 ст. 42 
Конституції федеральної землі Бремен, факультативні референдуми мож-
ливі тільки щодо питань приватизації);

ч. 4 ст. 50 Конституції федеральної землі Гамбург (нім. HambVerf.): тут 
є обмеження щодо процедури (факультативні референдуми можливі лише 
у разі, якщо парламент федеральної землі Гамбург (нім. Hamburgische 
Bürgerschaft) скасовує закон, ухвалений народом);

ч. 1 ст. 115 Конституції федеральної землі Рейнланд-Пфальц (нім. 
RhlPfVerf.) у поєднанні з реченням першим ст. 114 Конституції федеральної 
землі Рейнланд-Пфальц: тут існує обмеження щодо процедури (факуль-
тативні референдуми можливі лише у разі, якщо одна третина ландтагу 
призупинила дію певного закону).

IV. Останні тенденції розвитку
Із початку 2010-х років дискусія про референдум, який до цього пере-

важно залишався поза увагою, активізувалася.
У 2008–2009 рр. автор цієї статті опублікував інструкції щодо зако-

нодавчої техніки народних прав, які також передбачали факультатив-
ний референдум на запит народу 36. Франк Декер (Frank Decker) як член 
правління Німецького інституту безпосередньої демократії з предметних 
питань (DISUD) неодноразово вказував на те, що питанню референдуму 
не приділяється достатньо уваги. Дискусії навколо будівельного проєкту 
«Штутгарт 21» спонукали DISUD винести проблему факультативного 
референдуму на обговорення на конференції «Безпосередня демократія 
у міждисциплінарному та міжнародному контекстах 2011/2012» у Дрездені 
на додаток до теми «Центральна та Східна Європа».

У своєму матеріалі автор виступає за включення факультативного 
референдуму на запит народу до конституційного права Німеччини 37. Він 
рекомендував розпрощатися із залежністю від шляху (нім. Pfadabhängigkeit). 
Регулярні навчальні візити DISUD до університетів Швейцарії дали змогу 

36 Neumann, Peter, Sachunmittelbare Demokratie, 2009.
37 Neumann, Peter, 60 Jahre Debatte um Direkte Demokratie in Deutschland: Das Referendum, 

in der Schweiz bewährt, in Deutschland nicht diskutiert –  seit Stuttgart 21 zumindest beachtet, in: 
Neumann/Renger [Hrsg.], Sachunmittelbare Demokratie im interdisziplinären und internationalen 
Kontext 2011/2012 –  Mittel- und Osteuropa/Deutschland nach Stuttgart 21, 2014, S. 208 ff.
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напряму ознайомитися із цим інструментом прямої демократії, який у Швей-
царії застосовується на постійній основі.

Законопроєкт щодо факультативних референдумів у федеральній землі 
Саксонія вперше був поданий у 2012 р. фракцією «Ліві» (нім. Die Linke). 
Однак цим законопроєктом референдум передбачався на запит меншості 
в парламенті, а не на запит народу. У 2014 р. Молодіжний союз (нім. Junge 
Union) Саксонії вирішив провести кампанію за факультативний референ-
дум. «Молодіжний союз Саксонії і Нижньої Сілезії прямо виступає за 
включення «факультативного законодавчого референдуму» до Конституції 
федеральної землі Саксонія» 38. У 2014 р. фракція «Ліві» в Берліні обго-
ворювала запровадження факультативного референдуму на запит 50 тис. 
підписантів. На крок далі йде законопроєкт ще досить помірної фракції 
«Альтернатива для Німеччини» (АДН, нім. Alternative für Deutschland) 
у ландтазі федеральної землі Саксонія під керівництвом Фрауке Петрі 
(Frauke Petry). Окрім звичайних вимог щодо зниження перешкод для 
народного законодавства, які також можна знайти в законопроєкті «Лівих» 
та у законопроєктах про реформу прямої демократії, поданих усіма парті-
ями у ландтагах Німеччини, у земельному конституційному праві вперше 
з’являється положення про факультативний референдум на запит народу.

На тлі росту популізму, «Брекзиту» (англ. Brexit), виборів Дональда 
Трампа, демонстрацій по понеділках руху «Патріотичних європейців проти 
ісламізації Заходу» (нім. Pegida) і появи партії АДН соціал- демократи (нім. 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands) стали сумніватися в тому, що фун-
даментальна позиція прямої демократії у Федерації може бути збережена.

Тим не менше на федеральній конференції Асоціації соціал- 
демократичних юристів (нім. Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer 
Juristen) у 2015 р., на якій автор цієї статті виступив із увідною допо-
віддю про факультативний референдум на запит народу, СДПН уперше 
включила факультативний референдум на запит народу до своєї програми 
в присутності тодішнього федерального міністра внутрішніх справ Гайко 
Мааса (Heiko Maas) на додаток до вже передбаченої процедури народного 
законодавства.

Об’єднання «Більше демократії» (нім. Mehr Demokratie) змінило свій 
базовий проєкт всенародного референдуму, який протягом багатьох років не 

38 «На такому референдумі на вимогу певної кількості осіб, які мають право голосу, 
можна більшістю голосів відхилити або підтвердити закон, прийнятий ландтагом». JU 
Sachsen & Niederschlesien, «Politik nach Maß: Bildung, Finanzen und Teilhabe-Prioritäten 
für Sachsens Zukunft», beschlossen auf dem 37. Landestag der Jungen Union Sachsen & 
Niederschlesien vom 1.2.2014–2.0.2014 in Chemnitz, S. 8.
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включав факультативний референдум, а містив лише процедуру народного 
законодавства, і включило до цього проєкту факультативний референдум на 
запит народу. У федеральній землі Тюрингія у 2016 р. фракція ХДС (нім. 
Christlich Demokratische Union Deutschlands) з ініціативи лідера фракції 
Міке Морінґа (Mike Mohring) також подала законопроєкт про запровадження 
факультативного референдуму.

На кожній із наступних конференцій DISUD до 2019 р. факультативний 
референдум на запит народу був предметом інтенсивних і пристрасних 
наукових дебатів в академічному колі та під час різних панельних дискусій.

Під час виборчої кампанії у федеральній землі Саксонія ХДС виступав 
за запровадження факультативного референдуму на запит народу. Поряд із 
керівником партії ХДС у Саксонії Александером Дірксом (Alexander Dierks) 
співголовою програмної комісії з розроблення урядової програми партії ХДС 
у Саксонії до виборів до ландтагу 2019 р. був призначений Вернер Й. Патцельт 
(Werner J. Patzelt). Ця комісія, до якої входили 48 осіб, за участю Патцельта 
спочатку включила до проєкту урядової програми референдум, який припиняє 
дію закону (нім. gesetzesaufhebendes Referendum), після чого прем’єр- міністр 
Міхаель Кречмер (нім. Michael Kretschmer) використав термін «народне запе-
речення», який потім також був відображений в урядовій програмі.

Насправді, немає необхідності ще в одному новому терміні на позна-
чення того, що вже давно відомо. Плутанина термінів в інструментах 
прямої демократії і так досить велика.

На 34-й партійному з’їзді партія ХДС в Саксонії прийняла урядову про-
граму «Із Саксонії. Для Саксонії» (нім. Von Sachsen. Für Sachsen). У проєкті 
не згадуються ні терміни «референдум, який припиняє дію закону», ні 
«факультативний референдум на запит народу», ні інші подібні терміни, 
які використовуються у фаховій літературі, наприклад «народне вето».

Програмній комісії не сподобалася контрапозиція, закладена у словах 
«який припиняє дію закону» або «вето». Так у професійному світі з’явився 
новий термін, який фактично був придуманий прем’єр- міністром Міхаелем 
Кречмером, – «народне заперечення». Таким чином, світ прямої демократії 
із суттєвих питань збагатився ще одним терміном, але потреби у цьому не 
було. Зокрема, із цього нового формулювання можна зробити висновок про 
наявне протиставлення парламентському закону, хоча й виражене у більш 
дипломатичній формі. Припущення про протиставлення парламентському 
закону загалом не вітається.

Проведення факультативного референдуму може також вітатися тими, 
хто виступає за парламентський законопроєкт, проте вважає за необхідне, 
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щоб народ висловив свою думку щодо нього на голосуванні 39. Ба більше, 
практика показує, що здебільшого парламентський законопроєкт на факуль-
тативному референдумі отримує підтримку народу.

Практика Швейцарії показує таку картину на федеральному рівні: лише 
7 % усіх федеральних законів узагалі виносяться на факультативний рефе-
рендум. Із них лише у 43 % випадків було ухвалено рішення про відхилення 
парламентського законопроєкту. Це означає, що лише 3,01 % усіх законів, 
ухвалених парламентом, було відхилено народом. Якщо подивитися на 
проведені факультативні референдуми у Швейцарії з моменту закінчення 
Другої світової війни, то кількість відхилених законів скорочується до 
34 %. Таким чином, лише 2,38 % усіх законів, ухвалених парламентом, 
було відхилено народом. Від моменту прийняття Конституції федеральної 
землі Саксонія у 1993 р. лише 28 % референдумів призвели до відхилення 
парламентських законопроєктів. Це означає, що лише 1,96 % законів, 
ухвалених парламентом, було відхилено народом 40.

І ці результати засновані на тому, що необхідний кворум для подачі 
запиту становить лише один відсоток. Такий низький кворум ніколи сер-
йозно не обговорювався в жодному парламенті Німеччини.

За такого висновку припущення про блокаду парламентського зако-
нодавства, як пропонують деякі терміни, не виправдане. Тому терміни 
«народне вето», «референдум, який припиняє дію закону» або «народне 
заперечення» мають бути відкинуті. Більш нейтральним і переконливим 
є термін «факультативний референдум на запит народу».

На 34-му з’їзді партії ХДС у м. Хемніц 29 червня 2019 р., де було при-
йнято урядову програму для виборів до ландтагу у 2019 р., положення про 
«народне заперечення» було одноголосно схвалено делегатами.

Прем’єр- міністр Міхаель Кречмер відповідав на запитання під час 
круглого столу DISUD8 серпня 2019 р. на віллі Лінґнер. Після виборів до 
ландтагу у рамках коаліційних переговорів було ухвалено рішення про 
реформу народного законодавства і включено тестове запровадження 
«народного заперечення». На спеціальному партійному з’їзді 11 грудня 
2019 р. у м. Радебойль, де ХДС затвердила коаліційну угоду, Кречмер 
ще раз прямо послався на роботу автора цієї статті у дебатах про тестове 
запровадження «народного заперечення».

Герман Гойсснер (Hermann Heussner) та Арне Паутцш (Arne Pautzsch) 
викликали здивування, заявивши у двох своїх статтях, що факультатив-
ний референдум суперечить як Основному закону ФРН, так і конституціям 

39 Молодіжний союз Саксонії і Нижньої Сілезії це вже визнав, див. вище.
40 Власні розрахунки.
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федеральних земель 41. Ця позиція, яку важко відстоювати в межах консти-
туційного права, безсумнівно, тільки загострила дебати про референдум, 
у зв’язку з чим була опублікована ціла низка тематичних публікацій 42. Питання 
конституційності референдуму також вплинуло на коаліційні переговори 
у федеральній землі Саксонії. Партнери по коаліції у Саксонії запросили 
на внутрішню нараду експертів (Деккер (Decker), Деґенгарт (Degenhart), 
Фассбендер (Faßbender), Нойманн (Neumann), Шмідт (Schmidt), Форлендер 
(Vorländer)), які за винятком Гойсснера одноголосно підтримали конституцій-
ність факультативного референдуму на запит народу як у федеральній землі 
Саксонія, так і у Федерації. Руперт Шольц (Rupert Scholz) раніше висловив 
цю позицію у своїй заяві про ініціативу ХДС у ландтазі Тюрингії.

V. Перспективи
8 і 9 жовтня 2021 р. на віллі Лінґнер у м. Дрезден в одинадцяте пройшла 

наукова конференція «Безпосередня демократія у міждисциплінарному та 
міжнародному контекстах 2020/2021 –  Факультативний референдум на 
запит народу». Організатором конференції був DISUD під керівництвом 
автора цієї статті. Партнером конференції виступило Посольство Швей-
царії у Берліні. Центральною темою конференції був «Факультативний 
референдум на запит народу» 43.

Конституційні дебати у федеральній землі Саксонія ще не закінчені, 
і поки незрозуміло, як вони завершаться. Проте, ураховуючи чинне зако-
нодавство у федеральній землі Тюрингія і вимоги проведення факульта-
тивного референдуму на запит народу в інших федеральних землях, можна 
припустити, що ця дискусія не завершиться у найближчій перспективі.

Факультативний референдум нарешті вийшов на передній план деба-
тів про інструменти прямої демократії в Німеччині, своє місце більше не 
віддасть.

41 Heußner/Pautsch, LKV 2020, S. 58; Heußner/Pautsch, NJ 2020, S. 89.
42 Schmidt, in: NvWZ 2020, S. 771; ders., in: ZRP 2021, S. 199; Schmidt/Neumann, in: LKV 

2021, Heft 12 (im Erscheinen), Neumann, in: SächsVBl. 2022, S. 1 ff.
43 Kügler, Fabian, «Das fakultative Referendum auf Antrag des Volkes», Tagungsbericht  

zur 11. Wissenschaftstagung des DISUD in Dresden, in: ZParl. 2021 (im Erscheinen).
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ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ В УКРАЇНІ  
У КОНСТИТУЦІЙНО- ДОКТРИНАЛЬНОМУ ВИМІРІ

I. Вступ
Протягом останніх двох десятиліть в Україні неодноразово застосову-

вався інститут прямої демократії. За цим процесом спостерігав увесь світ, 
і якщо для одних країн та їхніх громадян це був досвід, що заслуговує на 
увагу, то інші, навпаки, демонстрували своє неприйняття подібних практик, 
стверджуючи, що українські «майдани» не мають нічого спільного з демо-
кратією, руйнують підвалини державної влади та розколюють суспільство.

Діаметральна протилежність подібних поглядів і оцінок з очевидністю 
свідчить про необхідність не лише подальшого вивчення даного явища 
(прямої демократії) з орієнтацією на розроблення і прийняття необхід-
них нормативно- правових актів, а й проведення активної просвітницької 
роботи з населенням на предмет того, наскільки можливо/допустимо 
використовувати цей інститут у державі. Останній аспект, на мою думку, 
є надзвичайно важливим, оскільки «непідготовлене» населення може легко 
трансформувати «пряму демократію» в «охлократію».

II. Теоретичний аналіз категорії «пряма демократія»
Аналіз української юридичної літератури свідчить, що «пряма демокра-

тія» досить часто ставала предметом дослідження вчених, які сформулювали 
низку положень, що розкривають зміст цього інституту 1. Узагальнений 
аналіз отриманих результатів показує, що під прямою демократією розу-
міються інструменти, які дають змогу приватним особам (індивідуальним 
та колективним) безпосередньо, тобто без участі держави, керувати гро-
мадським та політичним життям; впливати на політику уряду; брати участь 
у розробленні та прийнятті нормативних актів; здійснювати контроль за 
діяльністю влади через різноманітні громадські інститути й механізми. 
Важливою ознакою прямої демократії є таке: поряд із тим, що в руки народу 
переходить влада в державі, на нього (народ) також покладається обов’язок 
(відповідальність) за реалізацію цих (безпосередніх) повноважень. Влада 
без відповідальності за результати її реалізації здатна перетворитися на 
суцільне беззаконня.

1 Див.: Мануілова К.В. Пряма демократія як складовий чинник децентралізованої 
публічної влади. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 11.
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При цьому, забігаючи дещо наперед, варто особливо підкреслити, що 
безпосередня демократія сьогодні здебільшого не обмежується лише такими її 
формами, як вибори та референдум. Українські автори вважають, що безпосе-
редня демократія охоплює абсолютно всі форми можливого (правового) впливу 
народу і його представників на організацію та здійснення публічної влади 
в країні 2. Це повною мірою узгоджується з ідеєю, викладеною в Резолюції 
ПАРЄ від 2010 р. № 1746, де зазначено, що традиційні форми безпосередньої 
демократії (насамперед вибори) не можуть на сучасному етапі розвитку дер-
жавних інституцій повною мірою задовольнити всі очікування суспільства. 
Виникає нагальна проблема налагодження взаємодії між суспільством та 
владою через інші форми безпосередньої демократії 3.

III. Конституція України як нормативна основа  
прямої демократії в Україні
Конституція України містить низку норм, що закладають юридичну 

основу прямої демократії. При цьому можна виділити норми загального 
та спеціального порядку.

Норми загального порядку є основою функціонування даного інсти-
туту загалом незалежно від можливих форм його прояву. У цьому разі 
йдеться про абз. 2 ст. 5 Конституції України: «Носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо 
і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування». 
Як бачимо, перша частина другого речення «народ здійснює владу без-
посередньо» гарантує інститут прямої демократії, тоді як друга частина 
процитованого речення «…і через органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування» виступає основою репрезентативної (пред-
ставницької) демократії.

Разом із тим у Конституції України є й інші норми, що закладають 
юридичну основу для окремих інструментів прямої демократії (спеціальні 
норми), а саме:

2 Див.: Пехник А.В., Дзюбенко Ю.М. Безпосередня демократія як форма реалізації 
народовладдя в Україні (місцевий рівень). Актуальні проблеми політики. 2018. Вип. 61. 
С. 275–285; Павленко І.А., Даниляк О.О., Макаров Г.В., Руденко А.В. Розвиток форм 
безпосередньої демократії в Україні: аналіз доцільності та перспектив застосування : 
аналітична доповідь. Київ : НІСД, 2019. С. 35–38; Михайлов М. Класифікація типових та 
нетипових форм безпосередньої демократії. Підприємництво, господарство і право. 2017. 
№ 10. С. 127–131 та ін.

3 Див.: Рада Європи, ПАРЄ. Постанова № 1746 (2010 р.). Демократія в Європі: криза 
та перспективи. URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid= 
17882&lang=en
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– абз. 2 ст. 5: «Право визначати і змінювати конституційний лад 
в Україні належить виключно народові» 4;

– абз. 1 ст. 13: «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші 
природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні 
ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної 
зони є об’єктами права власності Українського народу»;

– абз. 1 ст. 38: «Громадяни мають право брати участь в управлінні 
державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах…»;

– абз. 1 ст. 39: «Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї 
і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких 
завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 
самоврядування»;

– абз. 1 ст. 40: «Усі мають право направляти індивідуальні чи колек-
тивні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб 
цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану 
відповідь у встановлений законом строк»;

– абз. 1 ст. 69: «Народне волевиявлення здійснюється через вибори, рефе-
рендум та інші форми безпосередньої демократії» (виділено мною –  Р.М.);

– абз. 6 ст. 140: «Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за 
ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші 
органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компе-
тенції, фінансів, майна»;

– ст. 74: «Референдум не допускається щодо законопроєктів із питань 
податків, бюджету та амністії».

Слід підкреслити, що перелічені конституційні положення найтісніше 
пов’язані з інститутом прямої демократії та забезпечують його достатню 
конституційно- правову основу. Водночас не виключається ширше тлума-
чення Основного Закону, у якому можуть бути виділені й інші положення, 
спрямовані на забезпечення функціонування прямої демократії в Україні. 
Це питання, однак, виходить за межі даного дослідження і тому не розгля-
датиметься.

4 Дане конституційне становище необхідно розуміти так, що «тільки народ має право 
безпосередньо шляхом всеукраїнського референдуму визначати конституційний устрій 
в Україні, який закріплюється Конституцією України, а також змінювати конституційний 
устрій внесенням змін до Основного Закону України» (див.: Рішення Конституційного Суду 
України у справі справа про здійснення влади народом від 5 жовтня 2005 р. № 6-рп/2005. 
Офіційний вісник України. 2005. № 41. С. 2605).
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Поряд із викладеним варто зазначити, що відсутність у Конституції 
України конкретизованого визначення прямої демократії 5 (що, звичайно, 
є неможливим на рівні Основного Закону) призводить до існування вели-
кої кількості різноманітних підходів, автори яких формують «власний» 
перелік можливих проявів/інструментів прямої демократії. При цьому маю 
наголосити, що далеко не завжди робляться посилання на норми Консти-
туції та/або законів, які ці форми закріплюють. Складається відчуття, що 
найчастіше йдеться скоріше про бажане, ніж про реально існуюче.

Здебільшого автори обмежуються лише зразковим перерахуванням 
можливих форм прямої демократії, називаючи у тому числі:

– вибори, всеукраїнський та місцевий референдуми, народні ініці-
ативи (референдна народна ініціатива, законодавча народна ініціатива, 
конституційна народна ініціатива 6), громадські обговорення; колективні 
звернення, всенародне обговорення проєктів нормативно- правових 
актів 7; народна законодавча ініціатива, визнання закону України таким, 
що втратив чинність (народне вето), відкликання народних депутатів, 
дострокове припинення повноважень рад за народною ініціативою 8;

– загальні збори громадян, місцеві ініціативи, громадські слухання, 
громадські обговорення, консультації з громадськістю, відкликання депу-
татів місцевих рад, вибори, референдуми 9.

Іноді можна зустріти пропозиції, пов’язані з поширенням прямої демо-
кратії також і на сферу відправлення правосуддя, що, на думку авторів цієї 
ідеї, може проявитися у розгляді дрібних справ людьми, яким довіряють 
місцеві громади 10.

Викладене дає змогу зробити перший проміжний висновок про те, що 
в Україні як на конституційному, політичному, так і на науково- експертному 
рівні не вироблено єдиних підходів до реально існуючих та перспективно 

5 Див.: Средницька І.Ю. Народна законодавча ініціатива: зарубіжний досвід та 
перспективи запровадження в Україні : дис. … к. ю. н. Одеса, 2016. С. 4.

6 Див.: Шаповал В.М. Конституційні механізми реалізації народного суверенітету. 
Вісник Конституційного Суду України. 2004. № 5. С. 92.

7 Див.: Средницька І.Ю. Народна законодавча ініціатива: зарубіжний досвід та 
перспективи запровадження в Україні : дис. … к. ю. н. С. 37.

8 Див.: Впровадження інструментів прямої демократії в умовах цифровізації України. 
URL: http://www.golos.com.ua/article/323726

9 Див.: Павленко І.А., Даниляк О.О., Макаров Г.В., Руденко А.В. Розвиток форм 
безпосередньої демократії в Україні: аналіз доцільності та перспектив застосування : 
аналітична доповідь. С. 5.

10 Див.: Стефанчук: «Будемо вносити елементи прямої демократії у сферу правосуддя». 
URL: https://sud.ua/ru/news/publication/212816-stefanchuk- budem-vnosit- elementy-pryamoy- 
demokratii-v-sferu- pravosudiya
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необхідних Україні форм прямої демократії. У зв’язку із цим інститут пря-
мої демократії виглядає не як дієвий механізм реалізації влади народом, 
а як механізм, який може бути задіяний у майбутньому.

IV. Конституційний Суд України та його вплив  
на становлення прямої демократії в Україні
Певний внесок у конкретизацію змісту прямої демократії зробив Кон-

ституційний Суд України (далі –  КСУ), який у своїх рішеннях зазначив, 
що, відповідно до Основного Закону України, формами прямої демократії 
є: вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії (зокрема, 
вибори народних депутатів України, Президента України, депутатів пред-
ставницьких органів місцевого самоврядування, сільських, селищних, 
міських голів, всеукраїнський та місцеві референдуми) 11.

Разом із тим в одному з наступних рішень Конституційний Суд України 
зазначив, що безпосередня демократія може знайти прояв також у формі 
проведення законодавчого референдуму. «З огляду на викладене, Конститу-
ційний Суд України дійшов висновку, що, беручи до уваги зміст статей 5, 
72, 74 Конституції України, народ як носій суверенітету та єдине джерело 
влади в Україні, здійснюючи своє волевиявлення через референдум, може 
в порядку, який має бути визначений Конституцією та законами України, 
приймати закони, вносити зміни до чинних законів, скасовувати їх (окрім 
законів із питань податків, бюджету, амністії)» 12.

Поряд із тлумаченням/визначенням допустимих форм безпосередньої 
демократії Конституційний Суд України кілька разів давав оцінку юри-
дичним актам, що стосуються організації та проведення референдумів. 
Перше рішення з даного питання було прийнято в 2000 р. У ньому Кон-
ституційний Суд України дав оцінку конституційності Указу Президента 

11 Див.: Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 
103 Конституції України в контексті положень її статей 5, 156 та за конституційним 
зверненням громадян Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, 
Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, 
четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення влади народом) від 5 жовтня 
2005 р. № 6-рп/2005. Офіційний вісник України. 2005. № 41. С. 2605.

12 Див.: Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 
Президента України про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої статті 5, 
статті 69, частини другої статті 72, статті 74, частини другої статті 94, частини першої 
статті 156 Конституції України (справа про прийняття Конституції та законів України на 
референдумі) від 16 квітня 2008 р. № 6-рп/2008. Офіційний вісник України. 2008. № 32. 
С. 1056.
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України «Про проголошення всеукраїнського референдуму з народної 
ініціативи», вказавши, що окремі його положення є неконституційними. 
Зокрема, неконституційним було визнано питання, яке поряд з іншими 
планувалося до винесення на всеукраїнський референдум, а саме:  
«Чи згодні Ви з тим, що Конституція України має прийматися на все-
українському референдумі?». У цій частині Конституційний Суд України 
зазначив, що, «закріплюючи право визначати та змінювати конституційний 
устрій в Україні виключно за народом, Основний Закон України встановив 
чіткий порядок внесення змін до Конституції України» 13.

Але вже через п’ять років позиція Конституційного Суду України щодо 
даного питання змінилася. Орган конституційної юрисдикції у 2005 р. 
у рішенні у справі про здійснення влади народом зазначив, що «народ 
як носій суверенітету та єдине джерело влади може реалізувати своє 
право визначати конституційний устрій в Україні шляхом прийняття 
Конституції України на всеукраїнському референдумі» 14. При цьому, 
однак, необхідно зазначити, що законодавство того періоду не містило 
в собі порядку прийняття/зміни Конституції України з ініціативи народу 
на всеукраїнському референдумі.

Для зміни ситуації, пов’язаної з можливістю приймати/змінювати Кон-
ституцію України з ініціативи народу на всеукраїнському референдумі, 
у 2012 р. було ухвалено Закон України «Про всеукраїнський референдум», 
у ч. 1 ст. 1 якого було зазначено, що всеукраїнський референдум є однією 
з форм безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади 
безпосередньо українським народом, який полягає у прийнятті (затвер-
дженні) громадянами України рішень із питань загальнодержавного зна-
чення шляхом таємного голосування.

Цей Закон (ч. 3 ст. 3) встановлював, що всеукраїнський референдум 
може бути проведений у тому числі з питань: схвалення нової редакції 
Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, 

13 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями  
103 і 108 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конститу- 
ційності) Указу Президента України «Про проголошення всеукраїнського референдуму за 
народною ініціативою» (справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою) від 
27 березня 2000 р. № 3-рп/2000. Офіційний вісник України. 2000. № 30. С. 1285.

14 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням  
60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої 
статті 103 Конституції України в контексті положень її статей 5, 156 та за конституційним 
зверненням громадян Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, 
Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, 
четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення влади народом) від 5 жовтня 
2005 р. № 6-рп/200. Офіційний вісник України. 2005. № 41. С. 2605.
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припинення дії або визнання недійсним закону про внесення змін до Кон-
ституції України. Окреме регулювання у цьому Законі отримало питання про 
проведення всеукраїнського референдуму з народної ініціативи. «Шляхом 
всеукраїнського референдуму з народної ініціативи Український народ як 
носій суверенітету та єдине джерело влади в Україні, здійснюючи своє 
волевиявлення, може в порядку, визначеному цим Законом, приймати нову 
редакцію Конституції України, вносити зміни до Конституції України, 
скасовувати, визнавати таким, що втратив. чинність, визнавати недійсним 
закон про внесення змін до Конституції України» (ч. 3 ст. 15) 15.

Проте положення цього Закону, а також процедура його прийняття 
викликали незгоду у 57 народних депутатів України, які 1 грудня 2014 р. 
ініціювали питання про визнання його неконституційним (повністю) та 
просили Конституційний Суд України негайно відкрити провадження за 
їхнім зверненням 16.

Рішення щодо даного конституційного звернення було прийнято Кон-
ституційним Судом України, однак лише 26 квітня 2018 р. КСУ у своєму 
рішенні підтримав народних депутатів, визнавши цей Закон неконститу-
ційним, і вказав при цьому на такі важливі, на його думку, аспекти, які 
й було покладено в основу вердикту КСУ. На думку Конституційного Суду 
України, цей Закон не узгоджувався з положеннями розділу XIII Конституції 
України, що має назву «Внесення змін до Конституції України». «Верховна 
Рада України на рівні звичайного закону врегулювала ті відносини, що 
є предметом регулювання Конституції України». «Конституційні про-
цедури внесення змін до Конституції України передбачають обов’язкову 
участь у цьому процесі парламенту…» 17.

Оцінюючи наведені вище рішення Конституційного Суду України, 
можна зробити однозначний висновок про відсутність у нього чіткої та 
послідовної позиції щодо тлумачення змісту й меж права народу ініцію-
вати всеукраїнський референдум із питань прийняття та зміни Конституції 
України. За минулі 20 років КСУ, з одного боку, підкреслював, що народ 
має таке право, а з іншого –  констатував: оскільки це право не знайшло 

15 Див.: Про всеукраїнський референдум : Закон України від 6 листопада 2012 р. 
№ 5475-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 44–45. Ст. 634.

16 Див.: Конституційне подання про визнання Закону України «Про всеукраїнський 
референдум» таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним). URL: 
https://ccu.gov.ua/sites/default/files/47.pdf

17 Див.: Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
Закону України «Про всеукраїнський референдум» від 26 квітня 2018 р. № 4-р/2018. 
Офіційний вісник України. 2018. № 41. Ст. 1460.
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чіткого закріплення в Конституції, зокрема в розділі XIII Основного Закону, 
народ за власною ініціативою в рамках прямої демократії ним скористатися 
не може. Із формального погляду Конституційний Суд України має рацію, 
але тільки з формального, бо такий підхід, на мою думку, не узгоджується 
з ідеєю прямої демократії, яка знайшла закріплення в загальних (базових) 
положеннях Конституції України.

У цій частині я також не можу погодитися з висновком Конституційного 
Суду України про те, що «народ, маючи суверенну прерогативу у здійсненні 
установчої влади, одночасно перебуває у визначених Конституцією України 
межах щодо порядку її здійснення». Це твердження, на моє переконання, 
повністю блокує можливість народу здійснювати установчу владу, яка, будучи 
один раз закріпленою в Конституції України, тепер не може бути змінена 
з ініціативи народу, хоча народ має у цій частині виняткове право. Ба більше, 
на думку Конституційного Суду України, у цьому процесі обов’язково має 
брати участь парламент (щодо зміни Основного Закону). Але де ж тоді «без-
посередність» реалізації влади народом? Виходить, що межі безпосередньої 
демократії обмежено рамками Конституції, до якої парламент може фактично 
внести будь- які зміни, тоді як народ вплинути на ці зміни не може.

Звичайно, я згоден із тим, що проведення конституційного референдуму 
вимагає конституційного регулювання, але про це, на жаль, Конституцій-
ний Суд України нічого не сказав. Його риторика полягала в неможливості 
проведення такого референдуму в принципі. При цьому слід звернути увагу 
на такий факт: із положень висновку Венеціанської комісії від 11 липня 
2001 р. № 190/2002 «Керівні принципи для демократичних референдумів 
на національному рівні», на які посилався і сам КСУ у своєму рішенні, 
випливає, що такі референдуми проводилися в нових демократіях; що 
вони не виключаються як такі; що вони мають отримати достатнє правове 
регулювання на конституційному рівні, включаючи можливість судового 
перегляду їхніх результатів 18.

V. Форми прямої демократії в Україні
Важливо зазначити, що, на думку Конституційного Суду України, 

форми безпосередньої демократії можуть установлюватись як на рівні 
Конституції, так і законів України 19, що пояснює існування досить 

18 Див.: Керівні принципи для конституційних референдумів на національному рівні, 
ухвалені Венеціанською комісією на 47-й сесії (Венеція, 6–7 липня 2001 р.). URL: https:// 
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-INF(2001)010-ukr

19 Див.: Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 
103 Конституції України в контексті положень її статей 5, 156 та за конституційним 
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великої кількості нормативних актів, які регулюють відповідні суспільні 
відносини.

Нещодавно система нормативних актів була доповнена Законом України 
«Про всеукраїнський референдум», який визначає правові основи здійснення 
народного волевиявлення за допомогою всеукраїнського референдуму, його 
організацію та порядок проведення. Цим законом не передбачається можли-
вість проведення всеукраїнського референдуму щодо схвалення нової редакції 
Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, при-
пинення дії або визнання недійсним закону про внесення змін до Конституції 
України. Закон лише передбачає можливість затвердження через референдум 
закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України. Окрім 
того, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання: загаль-
нодержавного значення; про зміну території України; про визнання такими, 
що втратили чинність, закону України або його окремих положень 20.

Поряд із названим законом форми прямої демократії отримали регулю-
вання і в інших законодавчих актах, серед яких слід назвати:

– Закон України «Про звернення громадян» –  установлює правові 
основи для інституту заяв, скарг, пропозицій та клопотань, а також інсти-
туту електронних петицій;

– Закон України «Про доступ до публічної інформації» –  запроваджує 
інститут запитів на отримання заінтересованими особами публічної інфор-
мації;

– Закон України «Про запобігання корупції» –  заклав нормативні 
основи для: суспільної антикорупційної експертизи нормативно- правових 
актів та проєктів нормативно- правових актів; участі у парламентських 
слуханнях; внесення пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи 
щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, які виникають 
у сфері запобігання корупції; проведення заходів з інформування насе-
лення з питань запобігання корупції; здійснення громадського контролю 
за виконанням законів у сфері запобігання корупції з використанням при 
цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;

– Закон України «Про національну безпеку України» –  закріплює пра-
вові основи громадського нагляду (громадського контролю) за сектором 

зверненням громадян Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, 
Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, 
четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення влади народом) від 5 жовтня 
2005 р. № 6-рп/2005. Офіційний вісник України. 2005. № 41. С. 2605.

20 Див.: Про всеукраїнський референдум : Закон України від 26 січня 2021 р. № 1135-IX. 
Офіційний вісник України. 2021. № 31. С. 1762.
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безпеки та оборони, у тому числі шляхом отримання інформації, проведення 
досліджень, громадської експертизи проєктів нормативних актів, участі 
у громадських дискусіях та відкритих парламентських слуханнях;

– Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» –  закладає 
правове регулювання участі громадськості у парламентських слуханнях;

– Закон України «Про місцеве самоврядування» –  визначає основи 
проведення громадських слухань та роботу органів самоорганізації насе-
лення на рівні місцевих рад.

Поряд із законодавчим регулюванням форм та процедур безпосередньої 
демократії відповідні процеси регламентуються і на рівні постанов уряду, 
серед яких насамперед слід згадати Постанову Кабінету Міністрів України 
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації держав-
ної політики». Ця Постанова дала поштовх для створення при центральних 
органах влади громадських рад, покликаних забезпечувати консультації 
з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

Особливість названих нормативних актів полягає у тому, що здебіль-
шого вони визначають/закріплюють лише «фасад» відповідних форм 
безпосередньої демократії без будь- якої деталізації порядку їх здійснення, 
а головне –  обов’язків влади брати до уваги, керуватися у своїй діяльності 
пропозиціями, рекомендаціями, сформульованими громадянами. В окремих 
законах, наприклад у Законі України «Про звернення громадян», Законі 
України «Про доступ до публічної інформації», містяться обов’язкові для 
виконання органами влади норми, які забезпечені юридичною відпові-
дальністю за їх невиконання. Але це скоріше виняток, аніж правило, яке 
не здатне забезпечити повноцінну роботу всього інституту безпосередньої 
демократії.

Водночас слід зазначити, що в законодавстві України  все- таки просте-
жуються певні тенденції, що позитивно впливають на можливості безпо-
середньої реалізації влади українським народом. У цьому разі йдеться про 
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (у частині про-
ведення громадського обговорення проєктів містобудівної документації) та 
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (у частині функціонування 
Громадської ради доброчесності), які містять обов’язкові/заборонні норми, 
що покладають на відповідних представників публічної влади прямі та 
чіткі обов’язки –  ураховувати і керуватися рішеннями громадськості у своїй 
діяльності. Однак маю повторити знову, що подібні нормативно- правові 
акти все ще є більше винятком, аніж правилом, у сфері функціонування 
інституту прямої демократії.
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Поряд із чинними нормативно- правовими актами в Україні досить давно 
обговорюється і низка проєктів законів, які, на думку їх розробників, повинні 
посилити вплив громадськості на формування та реалізацію державної 
політики в окремих сферах. У цьому разі йдеться про проєкти законів:

– «Про мирні збори»;
– «Про громадський контроль»;
– «Про місцевий референдум».
Підтримуючи ідею розроблення та прийняття названих нормативних 

актів, хочу підкреслити, що вони матимуть значення лише в тому разі, якщо 
в них будуть зосереджені не декларативні норми, а чіткі процедурні правила, 
забезпечені можливістю притягнення до відповідальності представників 
влади, які відповідають за їх невиконання або неналежне виконання.

VI. Інститут прямої демократії крізь призму  
юридичної доктрини: постановка питання
Важливим аспектом, що впливає на забезпечення функціонування 

інституту прямої демократії, також є його доктринальне вивчення, оскільки, 
як відомо, часто доктрина може посилювати/поліпшувати нормативне 
регулювання тих чи інших відносин, сприяти усуненню наслідків прогалин 
у праві. Вивчення цього питання дає змогу зробити висновок, що далеко не 
всі теоретичні аспекти інституту прямої демократії досліджені в Україні на 
належному рівні. У цій частині хотілося б зупинитися на деяких питаннях/
проблемах, сформулювати власне бачення шляхів їх вирішення.

По-перше, слід звернути увагу на той факт, що інститут прямої демокра-
тії в Україні вивчається переважно представниками конституційного права. 
Інші галузеві (правові) науки ці питання мало розглядають. Результатом 
подібної ситуації стає такий стан справ: у роботах із конституційного права 
приділяється увага лише тим формам прямої демократії, які прямо названі 
в Конституції України, інші ж форми згадуються побічно і без необхідної 
деталізації щодо порядку їх організації та втілення в життя.

По-друге, результатом названого підходу до організації прямої демокра-
тії є відсутність системних наукових праць, спрямованих на формування 
цілісного та комплексного уявлення про цей інститут. Сьогодні відсутні 
наукові роботи, у яких були б розкриті всі допустимі до застосування 
в Україні форми прямої демократії та порядок їх реалізації.

По-третє, інститут прямої демократії, виходячи з його сутності та при-
значення, повинен і може виявлятися в усіх основних сферах/напрямах 
державної влади: законодавстві, управлінні та правосудді. Народ повинен 
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мати можливість впливати на всі гілки державної влади, брати безпосередню 
участь в їх організації та діяльності; здійснювати контроль над цими про-
цесами. Проте сьогодні простежується тенденція нерівномірного розподілу 
потенціалу інституту прямої демократії у його впливі на різні гілки влади. 
Безумовно, особливості функціонування окремих гілок влади накладають 
свій відбиток на цей інститут, що, однак, не повинно створювати основу 
для виведення окремих із них з-під сфери впливу даного інституту.

По-четверте, слід підтримати висловлену в літературі думку про те, що 
інститут прямої демократії може бути використаний для маніпулятивного 
впливу на владу 21, чого не можна допустити. У зв’язку із цим на порядок 
денний має бути винесене питання про створення механізмів, що дають 
змогу блокувати зловживання правом на пряму демократію з боку несум-
лінної громадськості. Видається доцільним у межах кожної з форм прямої 
демократії передбачити не лише права громадськості/окремих громадян, 
а й відповідні обмеження для них. Так, наприклад, під час здійснення запи-
тів, що повторюються, на доступ до публічної інформації, ініціатором яких 
виступає одна і та ж особа або громадська організація, таким суб’єктам 
може бути відмовлено в наданні відповідної інформації.

По-п’яте, безпосередня демократія та її здійснення, як уже було раніше 
зазначено в літературі 22, є не що інше, як один із видів публічної влади –  
влади Українського народу, порядок здійснення якої, як і інших видів 
публічної влади, має отримати відповідне нормативне закріплення. Однак це 
завдання не може бути виконано за рахунок норм приватного або публічного 
права, оскільки їх призначення/завдання спрямовані на інше –  регулювання 
відносин між приватними особами або державою та приватною особою. 
Влада ж Українського народу здійснюється в іншій системі координат: 
її об’єктом стає сама держава та її органи/посадовці. Таким чином, стає 
очевидним, що порядок здійснення влади Українським народом через 
інститут прямої демократії має бути врегульований за допомогою нового 
правового утворення –  права суспільної ініціативи/громадського права, 
яке має зайняти самостійне місце у правовій системі поряд із правом 
приватним та правом публічним.

21 Див.: Павленко І.А., Даниляк О.О., Макаров Г.В., Руденко А.В. Розвиток форм 
безпосередньої демократії в Україні: аналіз доцільності та перспектив застосування : 
аналітична доповідь. С. 6.

22 Див.: 100 відповідей на 100 питань по Загальному адміністративному праву : 
навчальний посібник / за ред. Р.С. Мельника. Київ : Юрінком Інтер. С. 18, 19.
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VII. Висновок
Інститут прямої демократії в Україні за відносно недовгу історію свого 

існування вже встиг «заробити» певний авторитет та довіру у населення. 
Цей інститут, як показує новітня історія, досить активно використовується 
громадянами, яким удається з важливих питань впливати на владу. Однак 
досить часто інститут прямої демократії реалізується у спотворених фор-
мах, які знаходяться за рамками права та закону. У зв’язку із цим необхідні 
подальші кроки як щодо його нормативного (правового) зміцнення, так 
і в частині роз’яснювальної та виховної роботи, спрямованої на прищеп-
лення населенню навичок його правильного використання. Важлива роль 
у цих процесах належить юридичній науці, яка, на жаль, усе ще чітко не 
визначилася, у фарватері якої галузі права має розташовуватися інститут 
прямої демократії. Така невизначеність винятково негативно впливає на 
рівень його вивчення, що, своєю чергою, ускладнює і питання практичного 
застосування інституту прямої демократії.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
ІНСТИТУТІВ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ  

В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Протягом останніх років як українське, так і міжнародне законодавство 
змінює свою структуру, втрачаючи притаманні йому перманентні харак-
теристики. Пов’язано це в першу чергу з активними глобалізаційними 
процесами (переважно економічними), що, з одного боку, суттєво змінює 
архітектоніку права, як національного, так і міжнародного, а з іншого –  
в умовах гострих криз викриває крихкість міжнародного правопорядку, 
відображає їх низьку здатність до дії в умовах змін сталого порядку та 
потреб нормативного забезпечення швидких антикризових дій.

Що стосується України, то в сучасних умовах динамічного розвитку 
суспільних відносин, інтеграції України в загальноєвропейських правовий 
простір, сформованих загальносвітових тенденцій, спрямованих на набли-
ження правових систем до єдиних вимог, умов та стандартів, особливого 
значення набувають питання механізмів трансформації, адаптації, вплив 
глобалізаційних процесів на розвиток конституційного права.

У сучасному світі національне конституційне право поряд з іншими 
традиційними науками змінюється в тому числі і під впливом зовнішніх 
чинників, а отже, перестає бути суто внутрішньою справою держави, що 
відображає загальні тенденції глобалізаційного розвитку.

Правові категорії початку ХХІ ст. не відображають новацій, які стали 
реаліями сучасного світу. Конституційне будівництво перестало бути 
справою, яка входить у внутрішню компетенцію держави, тому в процесі 
сучасних конституційно- правових досліджень необхідно враховувати нові 
потреби та інтереси народу як суб’єкта конституційно- правових відносин 1.

Одним з основних напрямів, які потребують дослідження в межах 
окресленої проблематики, на нашу думку, виступає народний суверенітет як 
стрижневий та первинний елемент формування політичної влади у державі, 
однією з провідних форм якого є інститут безпосереднього народовладдя 
та, відповідно, його конституціоналізація в умовах глобалізації.

1 Щербанюк О.В. Народний суверенітет і реалізація владоспроможності демократичної 
держави : монографія. Кн. ІІ. Київ : Логос, 2013. С. 3.

Артем Янчук Сучасні тенденції розвитку інститутів прямої демократії в контексті глобалізації
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Наявний стан розвитку безпосереднього народовладдя, а також відчутні 
глобалізаційні та інтеграційні процеси, які впливають на нього, впевнено 
доводять, що без коригування окремих національних конституційних 
приписів подальший інституційний розвиток даного інституту в Україні 
є неможливим.

Особливо гостро ця проблема постає у контексті наявного конститу-
ційного забезпечення відповідних питань та й загалом тексту базових 
законів, якими ми послуговуємося під час прийняття тих чи інших рішень, 
забезпечення права кожного на участь в управлінні державними справами.

Досліджуючи проблематику прямої демократії, здебільшого акцентується 
увага на її пріоритетних формах –  виборах і референдумах. Тому саме на 
одній із них –  референдумах –  у цій публікації ми б і хотіли зупинитися.

У контексті дослідження питань прямої демократії і глобалізаційних 
процесів варто відзначити, що все частіше шляхом референдумів вирішу-
ються не суто внутрішньодержавні питання, а питання міжнародні або 
ж питання, що так чи інакше впливають на долю інших країн чи народів. 
Тут можна навести багато прикладів, серед яких варто згадати референ-
дум щодо BREXIT у Британії 2016 р., голосування 2014 р. у Шотландії 
про незалежність від Великої Британії. Варто зазначити, що з початку  
1990-х років у Європейському Союзі найчастіше на референдум вино-
сяться міжнародні питання, пов’язані з Європейським Союзом, напри-
клад вступ до ЄС чи затвердження чергової угоди.

Цілу низку референдумів у 2020 р. у світі присвячено міжнародним 
або ж пов’язаним із міжнародними відносинами питанням. Так, зокрема, 
у травні в Республіці Палау пропонувалося вирішення питання про схва-
лення морських кордонів, у Новій Каледонії (заморське володіння Франції 
в Тихому океані з особливим статусом) –  про вихід зі складу Французької 
Республіки, у Пуерто-Ріко –  щодо приєднання до США.

Останнім часом і внутрішньодержавні питання, що вирішуються на 
референдумах, часто мають вплив на загальноглобалізаційні і міжнародні 
процеси. Наприклад, у 2020 р. у Швейцарії на референдумі не була під-
тримана ініціатива щодо обмеження імміграції в державу.

Що ж стосується України, то ситуація з нормативним забезпеченням 
даної форми безпосередньої демократії потребує вдосконалення та впо-
рядкування.

Так, після визнання Конституційним Судом України Рішення від 
26 квітня 2018 р. № 4-р/2018 Закону України «Про всеукраїнський референ-
дум» від 6 листопада 2012 р. № 5475-VI таким, що не відповідає Конституції 
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України, у правових засадах, питаннях організації і проведення всеукраїн-
ських референдумів виникла певна прогалина.

Прогалина ж у законодавчому забезпеченні правових засад, питань 
організації і проведення місцевих референдумів виникла ще раніше. Так, 
названим вище законом Закон «Про всеукраїнський та місцеві референ-
думи» 1991 р. був визнаний таким, що втратив чинність не лише в частині 
всеукраїнських референдумів, а у цілому, що зробило проведення місцевих 
референдумів на території України з 2012 р. неможливим.

Через відсутність законодавчого регулювання однієї з основних форм 
прямого народовладдя ці питання постійно обговорювалися в українському 
суспільстві.

У тому числі дане питання стало одним з передвиборних обіцянок кандидата 
в Президенти України В.О. Зеленського в частині запровадження широкого 
народовладдя, за якого народ України зможе не лише ставити завдання вищим 
посадовим особам держави, а й братиме участь в управлінні та прийнятті 
базових рішень, у тому числі через здійснення волевиявлення шляхом рефе-
рендумів та безпосередньої законодавчої ініціативи. Ставши главою держави, 
В.О. Зеленський продемонстрував готовність практично одразу реалізувати свої 
обіцянки. Зокрема, він ініціював низку законопроєктів щодо внесення змін до 
Конституції України, у тому числі щодо запровадження законодавчої ініціативи 
народу (проєкт Закону про внесення змін до ст. 93 Конституції України (щодо 
законодавчої ініціативи народу) № 1015 від 29.08.2019).

Що ж стосується референдумів, то робота над їх законодавчим забез-
печенням розпочалася одразу після обрання Верховної Ради України 
ІХ скликання. Така робота втілилася у прийнятому 26 січня 2021 р. Законі 
«Про всеукраїнський референдум» № 1135-IX.

Зазначеним Законом після достатньо тривалих експертних дискусій 
предметом всеукраїнського референдуму визначено:

1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Кон-
ституції України;

2) загальнодержавного значення;
3) про зміну території України;
4) про втрату чинності законом України або окремими його положен-

нями.
Водночас, згідно із Законом, не можуть бути предметом всеукраїнського 

референдуму питання:
1) що суперечать положенням Конституції України, загальновизна-

ним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим, насамперед, 
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Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини 
і основоположних свобод, протоколами до неї;

2) що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини 
і громадянина та гарантії їх реалізації;

3) спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення держав-
ного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози 
національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релі-
гійної ворожнечі;

4) щодо питань податків, бюджету, амністії;
5) віднесені Конституцією України і законами України до відання 

органів правопорядку, прокуратури чи суду.
Важливим аспектом новоприйнятого Закону також стало те, що на 

всеукраїнський референдум може виноситися лише одне питання.
Достатньо гострі дискусії точилися також навколо обов’язковості 

результатів всеукраїнського референдуму, його правових наслідків.  
Як наслідок, було прийнято рішення, що результати народного волевияв-
лення на всеукраїнському референдумі з питань затвердження закону про 
внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України, зміни території 
України, втрати чинності законом України або окремими його положен-
нями не потребують затвердження будь- яким органом державної влади.

Важливим також є те, що новий всеукраїнський референдум із питань, 
що раніше не були підтримані на всеукраїнському референдумі, може 
бути проведено не раніше як через один рік зі дня оголошення результатів 
відповідного всеукраїнського референдуму.

Після прийняття Закону «Про всеукраїнський референдум» почалася 
робота над законопроєктом «Про місцевий референдум», яка була завершена 
його реєстрацією як законопроєкту за № 5512 від 19.05.2021.

Як зазначалося вище, законодавче врегулювання проведення місцевого 
референдуму визначено відповідними програмними документами. Так, 
в окремому розділі передвиборчої програми Президента України Володи-
мира Зеленського «Народовладдя через референдуми» передбачено розроб-
лення законодавчого механізму, відповідно до якого Український народ має 
формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми 
прямої демократії з максимальним використанням новітніх технологій. 
Ці завдання отримали конкретизацію, зокрема, у Плані законопроєктної 
роботи Верховної Ради України на 2021 р., затвердженому Постановою 
Верховної Ради України від 2 лютого 2021 р. № 1165-IX, яким передбачено 
розроблення проєкту та прийняття Закону про місцевий референдум.
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Законопроєктом передбачаються такі види місцевого референдуму 
за предметом: затвердження статуту територіальної громади або змін до 
нього; затвердження програми розвитку територіальної громади або змін 
до неї; дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської 
ради; дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського 
голови; втрата чинності нормативно- правовим актом органу місцевого 
самоврядування або окремими його положеннями; інше питання місце-
вого значення, віднесене Конституцією та законами України до відання 
територіальної громади, її органів та посадових осіб.

Територіальна та суб’єктна база місцевого референдуму зумовлена 
межами єдиного округу з проведення місцевого референдуму, що збіга-
ються з межами територіальної громади, у якій проводиться місцевий 
референдум.

Суб’єктом призначення місцевого референдуму стосовно вирішення 
будь- якого питання місцевого значення є територіальна комісія з місцевого 
референдуму.

Проєктом Закону, за аналогією із Законом України «Про всеукраїнський 
референдум», передбачено розширення кола суб’єктів процесу референ-
думу, до яких віднесено як політичні партії, так і громадські організації, 
що реєструються у територіальній комісії з місцевого референдуму як 
прихильники чи опоненти питання місцевого референдуму. Це сприятиме 
посиленню легітимації рішень, прийнятих на місцевому референдумі, 
зміцненню зв’язків інститутів громадянського суспільства з органами 
державної влади.

Зазначений проєкт, як і Закон «Про всеукраїнський референдум» під-
готовлений Робочою групою з питань розроблення законопроєктів у сфері 
народовладдя за участю народних депутатів України, представників мініс-
терств, громадських організацій та науковців.

У процесі роботи над законопроєктом бралися до уваги концепції 
проєктів законів про місцевий референдум, зареєстровані у Верховній 
Раді України попередніх скликань, відповідні правові позиції Консти-
туційного Суду України, положення Європейської хартії місцевого 
самоврядування, а також міжнародні стандарти та рекомендації між-
народних інституцій, зокрема: «Про референдуми і громадські ініці-
ативи на місцевому рівні» (1996), «Про участь громадян у місцевому 
публічному житті» (2001), «Референдуми: на шляху до вироблення 
належної практики в Європі» (2005), «Про Кодекс належної практики 
щодо референдумів» (2007) та ін.
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Із метою врахування думки представників громадськості законопро-
єкт було оприлюднено на офіційному вебсайті Верховної Ради України 
з подальшим його доопрацюванням.

Сьогодні законопроєкт направлено до Венеційської комісії для аналізу, 
тож очікуємо найближчим часом на відповідь та подальше, у разі потреби, 
його корегування і прийняття.

Однак робота над законопроєктами в частині народовладдя не обмежу-
ється наведеними вище двома проєктами, Робочою групою з питань роз-
роблення законопроєктів у сфері народовладдя здійснюється напрацювання 
законодавчих ініціатив і в інших сферах.

Однак, окрім традиційного способу вдосконалення нормативного забезпе-
чення питань народовладдя, про які ми детально сказали вище, варто також 
звернути увагу на питання конституціоналізації цих важливих проблем.

Традиційно під юридичною основою, базисом конституціоналізації без-
умовно розуміється конституція, у якій акумульовано правові норми вищого 
порядку щодо всієї національної правової системи. З огляду на зазначене, 
традиційним способом конституціоналізації тих чи інших суспільних відносин 
є включення відповідних норм у текст Конституції. Однак останнім часом 
вагому роль у конституційній модернізації, а отже, й у конституціоналізації 
відповідних положень, відіграє Конституційний Суд України як єдиний орган 
конституційної юрисдикції в Україні, котрий надає офіційне тлумачення норм 
Основного Закону України, а також установлює відповідні правові позиції.

Завдяки відповідним напрямам –  безпосередньому включенню у текст 
Основного Закону України або ж конституціоналізації відповідних суспіль-
них відносин через рішення Конституційного Суду –  і відбувається кон-
ституціоналізація інституту безпосереднього народовладдя.

Детермінуючи процес конституціоналізації відповідних положень, по 
суті, здійснюється модернізація інституту народовладдя. Досліджуючи 
питання використання даного інституту як способу реалізації «волі народу», 
Ф.А. Хайєк зазначав, що «вибраний нами конкретний процес з’ясування 
того, що ми називаємо волею народу, спричиняє наслідки, які практично 
не мають відношення до чогось вартого назви «спільної волі» будь- якої 
істотної частини населення» 2. А О. Петришин наголошував, що народ 
якомога повнішою мірою повинен сам управляти собою шляхом прямої 
демократії, оскільки механізм представництва може використовуватися 

2 Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода: Нове викладення широких принципів 
справедливості широких принципів справедливості та політичної економії: у 3-х т. Т. 3. : 
Політичний устрій вільного народу / пер. з англ. Київ : Сфера, 2000. С. 11.
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і для обмеження участі й контролю народу за здійсненням влади обраними 
представниками, збереження їхніх повноважень 3.

З огляду на зазначене, варто присвятити увагу дослідженню шляхів 
модернізації конституційно- правового забезпечення питань народовладдя. 
Так, українські дослідники наголошують, що в умовах конституційної 
модернізації слід виходити з того, що народовладдя є сутністю консти-
туційного ладу, а інтереси народу і конституційного ладу повинні бути 
тотожними поняттями 4.

Звертаючись до конституціоналізації як одного з інструментів модерні-
зації народовладдя, варто зазначити, що сучасні дослідження все частіше 
починають звертатися до проблематики конституціоналізації суспільних 
відносин, зазначаючи, що даний процес нерозривно пов’язаний із діяльністю 
конституційних судів, які так чи інакше впливають на процес конститу-
ціоналізації суспільних відносин з урахуванням правової системи тієї чи 
іншої держави, типу правової сім’ї, національних та інших особливостей.

Так, зокрема, Н.В. Бочарова наголошує на тому, що конституціоналізація 
не припиняється з прийняттям, змінами або доповненням текстів конститу-
цій. Як правове явище сучасна конституціоналізація вперше знайшла своє 
виявлення у рішеннях органів конституційного контролю Франції та Німеч-
чини у 70–90-х роках ХХ ст. У своїй діяльності органи конституційного 
контролю, перш за все конституційні суди, стали важливими суб’єктами 
формування конституційного простору і розвитку правових систем. Правові 
позиції конституційних юрисдикційних органів стали дієвим інструментом 
конституціоналізації, тобто суттєвого підвищення ролі і значення консти-
туційних принципів і норм у правовій системі, суспільно- політичному та 
державницькому житті, формуванні конституційно- правового світогляду 5. 
По суті, конституціоналізація призводить до поступового насичення консти-
туційними нормами та принципами всіх сфер соціально- правового буття.

Наведений процес свідчить, що окрім традиційного способу консти-
туціоналізації певних суспільних відносин, зведення їх у ранг найвищого 
юридичного порядку, останнім часом усе частіше використовується й інший 
спосіб конституціоналізації. Так, сьогодні Україна постала перед проблемою 

3 Петришин О. Народовладдя як фундамент демократичної, правової, соціальної 
держави. Вісник Академії правових наук України. 2009. №  4(59). С. 25.

4 Щербанюк О.В. Народний суверенітет у теорії політико- правових вчень: історична 
школа : монографія. Київ : Логос, 2013. Кн. 1. С. 129.

5 Бочарова Н.В. Конституціоналізація інтелектуальної власності в умовах інфор- 
маційного суспільства і економіки знань : монографія / за ред. М.О. Баймуратова. Дніпро : 
Інновація, 2019. С. 185–186.



136

Артем Янчук

модернізації конституційної системи (конституційної модернізації 6), яка 
особливо гостро стосується відносин громадян та владних інститутів.

Як уже зазначалося, у конституційній модернізації вагома роль належить 
єдиному органу конституційної юрисдикції –  Конституційному Суду України, 
який вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів 
Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції. Забезпечуючи 
таку модернізацію, він об’єктивно впроваджує нову для України систему 
цінностей, засновану на ідеології правової держави і верховенства права. 
По суті, всеохоплююча, системна конституціоналізація, що проводиться 
Конституційним Судом України, покликана максимально наблизити чинні 
конституційно- правові норми до реального стану суспільних відносин.

Саме тому в наукових колах усе частіше піднімається тема модерніза-
ційного потенціалу Конституційного Суду України. На нашу думку, такі 
дослідження мають будуватися не на безвідносних, вибіркових аспектах 
діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції, а в першу чергу на 
емпіричному матеріалі, що дасть змогу системно дослідити таку пробле-
матику не лише з погляду позитивістського праворозуміння, а й урахувати 
наявний досвід взаємозв’язку та взаємовпливу права і моралі, закону 
і моралі, національних особливостей, звичаїв, традицій та фундаментальних 
правових принципів, норм тощо. У процесі досліджуваної проблематики 
не можна також оминути увагою і рішення Конституційного Суду, у яких 
конституціоналізувалися, модернізувалися ті чи інші положення, при-
свячені інституту народовладдя і безпосереднього народовладдя як його 
складника, серед яких можна назвати, зокрема, рішення: від 26 лютого 
1996 р. № 1-рп/98, від 27 березня 2000 р. № 3-рп/2000, від 19 квітня 2001 р. 
№ 4-рп/2001, від 5 жовтня 2005 р. № 6-рп/2005, від 16 квітня 2008 р. 
№ 6-рп/2008, від 15 жовтня 2008 р. № 23-рп/2008, від 18 жовтня 2000 р. 
№ 11-рп/2000, від 13 грудня 2001 р. № 18-рп/2001, від 18 червня 2002 р. 
№ 12-рп/2002, від 26 квітня 2018 р. № 4-рп/2018 та ін. Проте формально 
Конституційний Суд України не бере участі у формуванні доктрини чи 
правового забезпечення інституту народовладдя.

Упровадження ідеї народного суверенітету завжди була й є пріори-
тетним напрямом розвитку будь- якої сучасної демократичної держави 
незалежно від форми правління та політичного устрою. Водночас різні 
держави користуються різними механізмами для досягнення цієї мети. Одні 

6 Детальніше про ідею «конституційної модернізації» див., напр.: Янчук А.О. Консти-
туційна модернізація, або окремі аспекти верховенства права в українській правовій сис-
темі. Правничий вісник Університету «КРОК». 2011. Вип. 8. С. 36–41; Езеров А. Перспек-
тивы модернизации Конституции. Юридическая практика. 2008. № 37(559). С. 14.
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механізми виправдовують себе та стають основними під час реалізації та 
забезпечення відповідних індивідуальних та колективних прав громадян, 
інші –  відходять як малоефективні.

На нашу думку, основним механізмом забезпечення і реалізації принципу 
народного суверенітету є теорія і практика конституціоналізму, заснована 
на ідеях правової держави і верховенства права.

У науці конституціоналізм розглядається як суспільно- політична система, 
яка обмежує владне свавілля та визначає гарантії прав людини та основопо-
ложних свобод. У вузькому значенні конституціоналізм втілюється у діяль-
ності органів конституційної юстиції по перевірці правових актів органів 
публічної влади на предмет їх конституційності 7. Саме такі властивості 
конституціоналізму, як обмеження владного свавілля, визначення гарантій 
прав та основоположних свобод людини через перевірку Конституційним 
Судом України правових актів органів влади на предмет їх конституцій-
ності, дають змогу віднести конституціоналізм до основного механізму 
побудови в Україні народовладдя, забезпечення його форм та механізмів.

Таким чином, конституціоналізм як явище та конституціоналізація як 
процес є пріоритетними механізмами побудови в Україні народовладдя, що 
забезпечується в тому числі перевіркою Конституційним Судом України 
правових актів органів влади на предмет їх відповідності загальним посту-
латам верховенства права.

Підводячи підсумки даної публікації хотілося б акцентувати увагу на 
таких аспектах:

Інститут референдуму перестав бути виключно внутрішньодержавним 
механізмом, поступово наближуючись до одного з ключових інструментів 
вирішення питань міжнародних і міждержавних відносин. Окрім того, 
в умовах глобалізованого суспільства все частіше прийняття питань шля-
хом загальнодержавного референдуму впливає не лише на країну, у якій 
такий референдум проводиться, а й на інші держави.

Проведений аналіз дав змогу дійти висновку, що розуміння сутності 
народовладдя та межі його здійснення достатньо гостро відрізняються. 
Залишаючись одним із найбільших цивілізаційних надбань людства, 
народовладдя залишається однією з найбільш дискусійних категорій як 
юридичної, так і інших наук. Безумовно, розуміння, а головне –  реалізація 
принципів народовладдя поступово еволюціонували впродовж багатьох 
століть як у світі, так і в Україні, що було викликано цілою низкою загаль-
носвітових тенденцій.

7 Савчин М.В. Конституціоналізм, демократія і державний суверенітет. Конституція 
і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації / за заг. ред. 
В.М. Кампа, М.В. Савчина. Київ, 2008. С. 104.
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ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ  
ТА ОНЛАЙН- ПЕТИЦІЙ У КАЗАХСТАНІ:  

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

I. Вступ
Конституцією Республіки Казахстан (далі –  РК) встановлено основні 

норми та принципи, що гарантують участь громадян у процесі прийняття 
суспільно значущих рішень.

Так, одним з основних принципів діяльності Республіки є вирішення 
найважливіших питань державного життя демократичними методами. 
Основний Закон визначає народ єдиним джерелом державної влади, що 
здійснюється безпосередньо через республіканський референдум та вільні 
вибори, а також делегування своєї влади державним органам 1.

Цією конституційною нормою визначено головну роль народу Казах-
стану у формуванні держави та її органів. Закріплюючи волевиявлення 
народу як єдиного джерела формування державної влади, це положення 
визначає легітимність державної влади, оскільки лише народ Казахстану 
обирає Президента, утворює Парламент і місцеві представницькі органи. 
Важливість і значимість цього становища у тому, що в ньому закладено 
правову ідею про відповідальність держави та її органів перед народом, 
яка повністю відповідає принципам правової держави 2.

Відповідно до ст. 33 Конституції РК, громадяни РК мають право брати 
участь в управлінні справами держави безпосередньо та через своїх представ-
ників, звертатися особисто, а також спрямовувати індивідуальні та колективні 
звернення до державних органів та органів місцевого самоврядування.

Участь громадян в управлінні справами держави здійснюється шляхом 
їхнього впливу на діяльність представницьких органів влади: депутатів, 
через формування громадської думки про політичних лідерів, напрями 
державної політики, пов’язані із задоволенням потреб суспільства. Важ-
ливою умовою демократизації державного управління є залучення спе-
ціалістів, представників різних соціальних верств та груп населення для 
попереднього обговорення важливих проблем суспільства. Це дає змогу 
організувати розроблення проєктів державних рішень, проведення дієвої 

1 Конституція Республіки Казахстан, прийнята на республіканському референдумі 
30 серпня 1995 р. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_

2 Дуйсенов Е.Е. Коментар до статті 3 Конституції Республіки Казахстан. Конституция 
Республики Казахстан. Научно- практический комментарий. Астана, 2018. C. 39–40.
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зовнішньої експертизи, акумулювати знання та досвід представників нау-
кової спільноти та державних органів під час вирішення складних завдань 
суспільної значущості 3.

Таким чином, державні органи здійснюють повноваження, що виплива-
ють безпосередньо із влади народу. Тому народ, що представляє кожного 
громадянина країни, наділений невід’ємним правом брати участь у діяль-
ності державних органів та впливати на прийняті ними рішення.

Одним із найефективніших механізмів участі громадян у процесі прий-
няття рішень поряд із виборами та референдумом є інститут громадського 
контролю. Окрім того, його відмінною особливістю є здатність виступати 
надійним засобом протидії корупції та різноманітних зловживань владними 
повноваженнями.

Суспільний контроль є властивістю громадянського суспільства і висту-
пає як одна з його основних функцій. За допомогою здійснення громад-
ського контролю формуються стандарти правомірної діяльності як самого 
суспільства, так і окремих його індивідів, груп та інститутів. Основними 
ознаками громадського контролю є такі 4:

По-перше, він виступає як форма управління суспільством та окре-
мими його інститутами (праця, державні послуги, соціальне забезпечення, 
соціальна та юридична відповідальність та ін.).

По-друге, громадський контроль є важливим засобом забезпечення 
балансу інтересів різних соціальних груп та недопущення конфліктів даних 
інтересів (наприклад, на релігійній основі).

По-третє, є способом координації та об’єднання зусиль суспільства 
на вирішення невідкладних завдань.

По-четверте, громадський контроль виступає як гарант виконання 
соціальних норм, тому що дає змогу виявити порушників і розробити 
механізм притягнення їх до суспільної відповідальності, починаючи з гро-
мадського осуду і закінчуючи правовою відповідальністю, яка може вира-
зитися у застосуванні до правопорушників заходів примусового характеру 
(наприклад, за підсумками розгляду звернень громадян до державних органів 
та органів місцевого самоврядування). Громадський контроль допомагає 
виявити факти грубих, систематичних, масових порушень прав людини. 
Водночас цей контроль зазвичай неефективний для збору доказової бази. 

3 Федотова З.Л. Комментарий к статье 33 Конституции Республики Казахстан. Конституция 
Республики Казахстан. Научно- практический комментарий. Астана, 2018. C. 261.

4 Плотников А.А. Общественный контроль и его потенциал в противодействии 
коррупции. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия 
«Гуманитарные и социальные науки». 2013. С. 106.
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У такому разі необхідне проведення додаткового розслідування із засто-
суванням спеціальних методів.

У зв’язку із цим значимість громадського контролю у розвитку прямої 
демократії зумовлена різноманітністю її форм і функцій, які на неї покладені.

1. Становлення інституту громадського контролю  
у Казахстані
Ключовою ланкою досягнення позитивних трансформацій є активі-

зація суспільної участі у процесі прийняття рішень як державного, так 
і місцевого значення.

Класичною формою громадського контролю у Казахстані стали громад-
ські ради, створення яких бере початок у 2006–2007 рр. Як зазначається 
у Національній доповіді «Про діяльність громадських рад у Республіці 
Казахстан –  2021» (далі –  Національна доповідь), громадський контроль 
на інституційному рівні набув розвитку в 2006 р. з прийняттям Концепції 
розвитку громадянського суспільства на 2006–2011 рр. У стратегічному 
документі було визначено бачення створення громадських рад на централь-
ному та регіональному рівнях для зміцнення співпраці між державними 
органами та інститутами громадянського суспільства 5.

2007 р. в країні стали створюватися громадські ради при органах влади. 
До їхнього складу увійшли представники Парламенту, неурядового сектору, 
засобів масової інформації. Ради виконували функції консультативно- дорадчих 
органів, у завдання яких входило залучення громадськості до формування 
політики і навіть цивільний контроль над діяльністю органів влади 6. Гро-
мадські ради очолювали самі керівники державних органів, що найчастіше 
знижувало ефективність спільної роботи, викликало критику громадських 
працівників та сприяло перетворенню даних рад у формальні інститути.

Початок систематизації законодавчих норм про громадський контроль 
було закладено з прийняттям 2 листопада 2015 р. Закону РК «Про громад-
ські ради», де було закріплено понятійний апарат громадського контролю.

Цей Закон під громадським контролем розуміє діяльність суб’єктів гро-
мадського контролю, що здійснюється у формах громадського моніторингу, 
громадського слухання, громадської експертизи та заслуховування звіту про 

5 Національна доповідь «Про діяльність громадських рад у Республіці Казахстан –  
2021» / НАТ «Казахстанський інститут суспільного розвитку «Рухани жаңғыру». 2021. 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33662312&pos=123;-28#pos=123;-28

6 ОЕСР. Стамбульський план дій щодо боротьби з корупцією. Другий раунд моніторингу. 
Звіт про моніторинг. URL: https://www.oecd.org/countries/kazakhstan/ 48908356.pdf
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результати роботи державного органу, спрямовану на захист суспільних 
інтересів. Суб’єктом громадського контролю є громадські ради, некомер-
ційні організації та громадяни за дорученням громадських рад. Об’єктом 
громадського контролю є діяльність державних органів республіканського 
та місцевого рівнів та їхніх посадових осіб, а також діяльність суб’єктів 
квазідержавного сектору 7.

Із 2016 р., коли закон набрав чинності, на всіх рівнях почали діяти 
громадські ради майже при всіх міністерствах, центральних державних 
органах, органах місцевого державного управління.

Станом на 1 вересня 2021 р. у країні діють 249 громадських рад (із них 
на республіканському рівні –  21, на місцевому рівні –  216). Низка гро-
мадських рад у квазідержавному секторі перебуває на стадії створення 8.

Громадські ради є автономними та самостійними. Закон чітко наказує, 
щоб кількість представників громадянського суспільства в Громадській 
раді становила не менше двох третин від загальної кількості його членів. 
Рекомендації громадських рад є обов’язковими для розгляду державними 
органами та суб’єктами квазідержавного сектору, які приймають передба-
чені законодавством рішення та дають мотивовані відповіді.

Громадські ради наділені Законом широким колом повноважень:
1) обговорення проєктів бюджетних програм, стратегічних планів або 

програм розвитку територій, державних програм, планів заходів з охорони 
навколишнього середовища, а також їх виконання, реалізації бюджетних 
програм, про виконання планів надходжень та витрат грошей від реалізації 
товарів (робіт, послуг), надходження та витрачання грошей від благодійності;

2) обговорення звітів виконавчих органів щодо досягнення цільових 
індикаторів;

3) участь у розробленні та обговоренні проєктів нормативних правових 
актів, що стосуються прав, свобод та обов’язків громадян;

4) розгляд звернень фізичних та юридичних осіб із суспільно значущих 
питань відповідної сфери діяльності державного органу чи регіону;

5) розроблення та внесення до державних органів пропозицій щодо 
вдосконалення законодавства;

6) здійснення громадського контролю у формах, передбачених цим 
Законом;

7 Закон Республіки Казахстан від 2 листопада 2015 року № 383-V ЗРК «Про громадські 
ради». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000383, https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000383

8 Национальный доклад «О деятельности общественных советов в Республике 
Казахстан –  2021».
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7) участь у роботі органів місцевого державного управління з питань 
регулювання земельних відносин;

8) заслуховування на місцевому рівні інформації керівників правоохо-
ронних органів із питань забезпечення законності та дотримання прав та 
свобод людини та громадянина.

Механізм здійснення громадського контролю представлений такими 
інструментами та методами:

1) доступ до інформації про діяльність об’єкта громадського контролю 
відповідно до вимог законодавства РК у сфері доступу до інформації;

2) участь членів Громадської ради та суб’єктів громадського контролю 
у засіданнях колегіальних органів державного органу;

3) включення до складу державних комісій членів громадських рад;
4) подання індивідуальних чи колективних звернень громадян;
5) подання запитів;
6) інші методи, обумовлені Громадською радою, не заборонені зако-

нодавством РК.
Закон визначає чотири форми громадського контролю: громадський 

моніторинг, громадське слухання, громадську експертизу та заслуховування 
звіту про результати роботи державного органу.

Громадським моніторингом є процедура громадського контролю, що 
є спостереженням із боку суб’єктів громадського контролю за діяльністю 
державних органів.

Під громадським слуханням розуміється процедура соціального конт-
ролю, здійснювана у вигляді проведення зборів для публічного обгово-
рення питань та суспільно значимих рішень державних органів щодо їх 
відповідності громадським інтересам.

Громадська експертиза –  це процедура громадського контролю, засно-
вана на використанні суб’єктами громадського контролю спеціальних знань 
та (або) досвіду для дослідження, аналізу та оцінки на предмет дотримання 
суспільних інтересів щодо збереження сприятливого для життя та здоров’я 
громадян навколишнього середовища, а також виключення чинників, що 
здійснюють негативний вплив на забезпечення безпеки громадян, населених 
пунктів та виробничих об’єктів.

Заслуховування звіту про результати роботи державного органу є про-
цедурою громадського контролю та є публічним обговоренням на засіданні 
Громадської ради результатів діяльності державних органів, органів місцевого 
самоврядування та їхніх посадових осіб із суспільно значущих питань.

Незважаючи на наявність окремого закону та широке коло повно-
важень, поряд із перевагами все ж таки у діяльності громадських рад 
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спостерігаються недоліки, які зазначені у Національній доповіді. Так, 
згідно зі SWOT-аналізом, що наочно демонструє сильні та слабкі боки 
у розвитку громадських рад, відзначаються послаблення ефективності, 
низький рівень довіри суспільства та відсутність реального впливу на 
прийняття управлінських рішень. Окрім того, недостатній рівень прозорості 
формування та висока залежність від державного органу перешкоджають 
повноцінній реалізації функцій, що виконуються 9.

Таким чином, громадські ради стали структурою, яка покликана транс-
лювати інтереси суспільства до влади, однак є потенціал для подальшого 
розвитку інституту громадського контролю.

Іншим важливим елементом системи громадського контролю 
є омбудсмени, які виконують роль громадських комісарів, наділених зако-
нодавчими функціями захисту прав та інтересів як кожного громадянина, 
так і певного кола громадян.

Насамперед слід назвати Уповноваженого з прав людини. Цю посаду 
запроваджено Указом Президента РК від 19 вересня 2002 р. № 947. Від-
повідно до Конституції РК, Омбудсмен обирається Сенатом Парламенту 
РК терміном на п’ять років за поданням Президента РК. Ця процедура 
відображає високий суспільно- політичний статус Омбудсмена в Казахстані 
та забезпечує участь вищих посадових осіб та органів влади у процедурі 
обговорення та обрання Омбудсмена.

У 2021 р. було прийнято Закон РК «Про Уповноваженого з прав людини 
в Республіці Казахстан», який закріпив статус омбудсмена вже не як громад-
ського комісара, а як «особу, яка обіймає відповідальну державну посаду, 
встановлену відповідно до Конституції РК із метою забезпечення державної 
гарантії захисту прав і свобод людини та громадянина, їх дотримання та 
поваги державними органами, органами місцевого державного управління 
та самоврядування, іншими організаціями та посадовими особами». Для 
забезпечення діяльності Уповноваженого функціонує робочий орган –  Націо- 
нальний центр з прав людини, який є державною установою 10.

Наступним значущим інститутом у системі уповноважених (омбудсме-
нів) є Уповноважений з прав дитини.

Ця посада заснована Указом Президента РК від 10 лютого 2016 р. 
№ 192 та законодавчо закріплено статус Законом РК «Про права дитини 
в РК» як «особу, що призначається Президентом РК, на яку покладаються 
функції щодо забезпечення основних гарантій прав та законних інтересів 

9 Національна доповідь «Про діяльність громадських рад у Республіці Казахстан –  2021».
10 Закон Республіки Казахстан від 29 грудня 2021 р. № 90-VII ЗРК «Про Уповноваженого 

з прав людини в Республіці Казахстан». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000090
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дітей, а також відновлення їхніх порушених прав і свобод у взаємодії 
з державними та громадськими інститутами, яка здійснює свою діяльність 
на громадських засадах» 11.

Іншим не менш важливим інститутом є Уповноважений із захисту прав 
підприємців (бізнес- омбудсмен).

Ця посада запроваджена відповідно до Указу Президента РК від 
27 лютого 2014 р. «Про кардинальні заходи щодо покращення умов для 
підприємницької діяльності в Республіці Казахстан».

29 грудня 2014 р. Закон «Про Національну палату підприємців РК» 
доповнено нормами про правовий статус, функції, порядок призначення 
та обов’язки Бізнес- омбудсмена, а також про організацію його діяльності.

1 січня 2016 р. набрав чинності Підприємницький кодекс, глава 28 якого 
докладно розкриває правовий статус Бізнес- омбудсмена.

Бізнес- омбудсмен –  абсолютно новий інститут для Казахстану. Його 
високий статус та широкі повноваження дають змогу набагато ефективніше 
боротися із системними проблемами казахстанського бізнесу, свавіллям 
чиновників та недосконалістю законодавства. Уповноважений призначається 
на посаду розпорядженням Голови держави та підзвітний лише Президенту. 
Ба більше, ніхто не має права покладати на Уповноваженого із захисту прав 
підприємців Казахстану функції, не передбачені Підприємницьким кодексом. 
Будь- яке незаконне втручання у його діяльність не допускається 12.

Таким чином, ядром діючої системи громадського контролю є громадські 
ради та омбудсмени, при цьому інститут Уповноваженого з прав людини 
РК пройшов еволюцію від громадського комісара до державної посадової 
особи, статус якої гарантується Конституцією та окремим законом.

2. Формування цілісної системи  
громадського контролю у Казахстані
Водночас рівень та характер впливу громадського контролю на ефек-

тивність діяльності державних інститутів ще не відповідають вимогам 
часу та прийнятим у міжнародній практиці стандартам.

Певною мірою це пов’язано з тим, що діяльність суб’єктів громадського 
контролю не склалася у цілісну систему через відсутність структуротворчого 
закону, а також чітко законодавчо регламентованих норм, якими керува-
лися б у своїй діяльності як суб’єкти, так і об’єкти громадського контролю.

11 Закон Республіки Казахстан від 8 серпня 2002 р. № 345 «Про права дитини 
у Республіці Казахстан». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000345_

12 Офіційний інтернет- ресурс Уповноваженого із захисту прав підприємців РК. URL: 
https://ombudsmanbiz.kz/rus/



145

Інститут громадського контролю та онлайн- петицій у Казахстані…

Законодавча регламентація громадського контролю в Казахстані є одним 
з основних чинників подальшого успішного розвитку та поліпшення сис-
теми захисту конституційних прав і законних інтересів громадян у цілому, 
забезпечення «прозорості» роботи державних органів.

Сьогодні законодавство РК про громадський контроль складається 
з таких законодавчих актів:

1) Адміністративного процедурно- процесуального кодексу РК;
2) Кримінально- виконавчого кодексу РК;
3) Екологічного кодексу РК;
4) Кодексу РК «Про здоров’я народу та систему охорони здоров’я»;
5) Водного кодексу РК;
6) Підприємницького кодексу РК;
7) Закону про громадські ради;
8) Закону про порядок та умови утримання осіб у спеціальних уста-

новах, спеціальних приміщеннях, що забезпечують тимчасову ізоляцію 
від суспільства;

9) Закону про охорону, відтворення та використання тваринного світу;
10) Закону про доступ до інформації;
11) Закону про права дитини;
12) Закону про Національну палату підприємців РК.
Як бачимо, законодавство про громадський контроль характеризується 

розрізненістю.
У зв’язку із цим 1 вересня 2020 р. Президент Казахстану К.К. Токаєв 

у Посланні до народу Казахстану поставив завдання щодо посилення 
правових умов для реалізації громадського контролю. На виконання цього 
доручення було розроблено законопроєкт про громадський контроль, що 
характеризується такими основними особливостями 13:

1) Закон матиме рамковий характер;
2) буде закріплено загальні принципи здійснення громадського контролю;
3) буде сформовано єдиний понятійний апарат;
4) Закон дасть змогу визначити перелік суб’єктів, об’єктів та різних 

форм громадського контролю;
5) регламентовано публічність проведення соціального контролю.
Закон визначає правовий статус суб’єктів та об’єктів громадського контролю. 

До суб’єктів належать громадяни РК; некомерційні організації, зареєстровані 
13 Послання Президента Республіки Казахстан К. Токаєва до народу Казахстану 

«Казахстан у новій реальності: час дій». 1 вересня 2020 р. URL: https://www.akorda.kz/ru/
addresses/addresses_of_president/poslanie- glavy-gosudarstva- kasym-zhomarta- tokaeva-narodu- 
kazahstana-1-sentyabrya-2020-g
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біля РК, окрім корпоративних фондів, релігійних об’єднань, та інші суб’єкти, 
яким надано право чи повноваження на здійснення громадського контролю від-
повідно до законів РК. При цьому суб’єкти громадського контролю здійснюють 
громадський контроль індивідуально або шляхом участі у групах громадського 
контролю. До об’єктів громадського контролю віднесено органи, установи 
виконавчої державної влади та місцевого державного управління; державні 
установи, які є державними органами; державні підприємства, товариства 
з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, у тому числі національні 
керуючі холдинги, національні холдинги, національні компанії засновником, 
учасником або акціонером яких є держава, а також дочірні, підпорядковані та 
інші юридичні особи, які є афілійованими з ними відповідно до законів РК; 
виконавці функцій центральних та (або) місцевих виконавчих органів. Закон 
наділяє суб’єктів громадського контролю такими правами 14:

1) здійснювати громадський контроль у формах, передбачених зако-
нодавством РК;

2) відвідувати об’єкти громадського контролю за письмовим погоджен-
ням з об’єктом громадського контролю;

3) запитувати інформацію в об’єктів громадського контролю у порядку, 
передбаченому законодавством РК про доступ до інформації;

4) використовувати засоби аудіовізуальної техніки, а також проводити 
відео- та фотозйомку під час здійснення громадського контролю з дотри-
манням вимог законодавства РК;

5) оскаржити дії (бездіяльність) об’єктів громадського контролю від-
повідно до законодавства РК;

6) здійснювати інші права, передбачені законами РК.
Серед обов’язків об’єктів громадського контролю –  розглядати та 

приймати рішення за рекомендаціями результатів громадського контролю, 
а також спрямовувати мотивовані відповіді; розміщувати рекомендації 
щодо результатів громадського контролю, а також мотивовані відповіді на 
рекомендації щодо результатів громадського контролю на інтернет- ресурсах 
об’єктів громадського контролю.

Незважаючи на прогресивність ідеї єдиного закону про громадський 
контроль, її реалізація зіштовхнулася з низкою проблем, які можуть змен-
шити ефект від його дії.

Так, Законом не встановлено принцип презумпції сумлінності суб’єктів 
громадського контролю (наприклад, як установлено щодо підприємців 

14 Проєкт Закону РК «Про громадський контроль». URL: https://www.parlam.kz/ru/
mazhilis/post- item/36/15132
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у Підприємницькому кодексі РК або платників податків у Податковому 
кодексі РК). Презумпція сумлінності необхідна для повноцінної реаліза-
ції суб’єктами громадського контролю своїх прав та законних інтересів, 
забезпечення безперешкодної діяльності.

Також законопроєктом поєднуються форми громадського контролю –  
громадська експертиза та громадський моніторинг. Важливо розуміти, що 
предметом експертизи є проєкти рішень та актів, у тому числі нормативних 
правових актів, а предмет моніторингу –  прийняті та чинні рішення та 
акти, у тому числі дії чи бездіяльність. Однак у законопроєкті громад-
ський моніторинг позначений як спостереження за діяльністю об’єктів 
громадського контролю, що зачіпають права та законні інтереси необ-
меженого кола осіб, а громадська експертиза проводиться щодо актів та 
рішень об’єктів громадського контролю, що приймаються під час їхньої 
діяльності, що зачіпають права та законні інтереси необмеженого кола 
осіб. Як бачимо, грань дуже тонка і не відображає сутність цих двох форм 
соціального контролю.

Окрім того, від початку звужений предмет громадського контролю: він 
проводиться з питань, що стосуються прав та законних інтересів необмеже-
ного кола осіб. Але потрібно зазначити, що не завжди питання громадського 
контролю стосується громадян. Наприклад, жорстоке поводження з бродячими 
чи дикими тваринами формально до прав людини не має відношення. Але їх 
захист, як і загалом турбота про природу, є суспільно значущим інтересом. 
Необхідно замінити це формулювання на більш широке, доповнивши його 
таким застереженням: «та інші суспільно значущі питання».

Разом із тим задля справедливості слід зазначити, що багато зауважень, 
висловлених експертами, у тому числі автором цієї доповіді, на адресу 
розробника законопроєкту, були здебільшого враховані. Це демонструє 
відданість самих розробників принципам громадського контролю та гро-
мадської участі.

Зокрема, у початковій редакції законопроєкту індивідуальні громадяни 
не були наділені правом на громадський контроль, лише група громадян; 
щодо суспільної експертизи було встановлено повідомний порядок, що 
створювало додаткові адміністративні бар’єри; навіть була норма про те, 
що «у здійсненні громадського контролю беруть участь громадяни РК, 
які мають спеціальні та (або) практичні знання на предмет громадського 
контролю», що суперечить Конституції РК та прямо порушує права гро-
мадян на участь в управлінні державою.
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II. Упровадження інституту петицій у Казахстані
Іншим значущим інструментом прямої демократії поряд із громадським 

контролем є петиції (електронні, онлайн- петиції).
Традиційно петиції розроблялися як інструмент для звернення грома-

дян зі скаргами до влади (наприклад, монарха, парламенту), і нині подача 
петицій стала настільки поширеною, що багато хто знає про це, але менше 
дбає про те, що вони тягнуть за собою, крім підписання. Проте це має 
значення: розуміння процесів, що підтримують петиції, допомагає нам 
зрозуміти потенційну роль, яку вони виконують. Можна виділити чотири 
основні типи потенційних ролей: зв’язок між парламентом та громадсь-
кістю, тими, хто підтримує кампанії, тими, хто забезпечує контроль, та 
тими, хто безпосередньо впливає на політику 15.

Як зазначають експерти, електронні петиції є дієвим інструментом 
Третього компонента електронної участі з методології ООН. Виходячи 
з розширеного визначення електронної участі як «комплексу методів та 
інструментів, що забезпечують електронну взаємодію громадян та органів 
влади з метою врахування думки громадян у державному та муніципальному 
управлінні, під час прийняття політичних рішень, включаючи реагування 
на звернення громадян із широкого кола проблем», інструмент електронних 
петицій відіграє важливу роль у побудові комунікації між громадянами та 
державними органами влади та сприяє активній участі громадян у процесі 
формування політики як на місцевому, так і на рівні цілої країни. При цьому 
важливими є інклюзивність інструменту та наявність можливості для гро-
мадян використовувати його без надуманих обмежень та дискримінації 16.

Сьогодні у Казахстані розроблено законопроєкт, який спрямований на 
вжиття таких заходів:

• закріплення поняття петиції;
• регламентацію порядку подання, приєднання та розгляду петиції;
• визначення переліку тих, за якими не може подаватися петиція, та 

встановлення вимог до петиції, що подається;
• проведення оцінки відповідності петиції, що подається, вимогам;
• визначення Указом Президента РК порогових значень для обов’яз-

кового розгляду петиції (з ранжуванням за рівнями прийняття рішень –  
районний, обласний та республіканський) 17.

15 Leston Bandeira, C (2019) Parliamentary petitions and public engagement: an empirical 
analysis of the role of e-petitions. Policy & Politics. № 47(3). Р. 415–436.

16 Д. Бектурган. Експертний висновок «Електронна участь та електронні петиції» /  
ОФ «Центр дослідження правової політики» (LPRC). С. 2

17 Проєкт Закону Республіки Казахстан «Про внесення змін та доповнень до деяких 
законодавчих актів Республіки Казахстан з питань громадського контролю». URL: 
https://www.parlam.kz/ru/mazhilis/post- item/36/15134
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В Адміністративному процедурно- процесуальному кодексі РК, який 
набув чинності з 1 липня 2021 р., передбачено можливість колективного 
звернення. Водночас слід розмежовувати колективні звернення та петиції. 
Звернення –  це вирішення поодинокої проблеми фізичної чи юридичної 
особи в адміністративному (досудовому) порядку. Петиція –  це, насамперед, 
масовий запит громадян про зміну якихось загальних для них правил, законів 
чи вирішення спільної проблеми, захисту спільних інтересів.

Законопроєктом визначено поняття петиції, під якою розуміється колек-
тивне повідомлення, відгук чи пропозиція, направлені до державного 
органу в електронній формі та які розглядаються у порядку, встановленому 
главою 12-1 Адміністративного процедурно- процесуального кодексу РК.

Петиція ініціюється громадянами РК та подається за допомогою 
інтернет- порталу, який визначається уповноваженим органом у сфері 
інформатизації. Для розміщення петиції на інтернет- ресурсі у публічному 
доступі петиція має відповідати таким умовам:

1) приєднання до петиції не менше ніж 150 громадян РК протягом 
20 робочих днів від дати подачі;

2) відповідність петиції встановленим законом вимогам;
3) відсутність петиції про той самий предмет на інтернет- ресурсі на 

момент подачі петиції.
Уповноважений орган протягом 20 робочих днів від дати подання 

петиції здійснює перевірку петиції на відповідність зазначеним умовам. 
У разі відповідності петиції умовам уповноважений орган протягом трьох 
робочих днів розміщує петицію на інтернет- ресурсі для початку приєднання 
громадянами РК, про що повідомляється заявнику.

За підсумками приєднання підтриманою вважається петиція, яка протягом 
шести місяців після її розміщення в інтернет- ресурсі отримала не менше:

– 50 тис. голосів громадян РК на її підтримку з питань, що належать 
до компетенції Уряду;

– не менше 2 % від населення відповідної адміністративно- терито- 
ріальної одиниці на її підтримку з питань, що належать до компетенції місцевих 
представницьких органів областей, міст республіканського значення, столиці;

– не менше 1 % від населення відповідної адміністративно- терито- 
ріальної одиниці на її підтримку з питань, що належать до компетенції місце-
вих виконавчих органів областей, міст республіканського значення, столиці;

– 5 тис. голосів громадян від чисельності населення за населення понад 
50 тис., для решти –  не менше 10 % від населення відповідної адміністративно- 
територіальної одиниці на її підтримку з питань, що належать до компетенції 
міського, районного місцевого представницького органу;
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– 2500 голосів громадян від чисельності населення за населення 
понад 50 тис., для решти –  не менше 5 % від населення відповідної 
адміністративно- територіальної одиниці на її підтримку з питань, що 
належать до компетенції місцевого виконавчого органу села, селища, 
міста районного значення, районного у місті республіканського значення 
(столиці), району (міста обласного значення).

Петиція, яка не досягла зазначеного порогового значення, повертається 
заявнику після шести місяців від моменту розміщення петиції на інтернет- 
ресурсі в публічному доступі.

Не можуть бути предметом петиції питання:
1) які можуть призвести до порушення прав і свобод людини і грома-

дянина, зазіхати на конституційний лад та суспільну моральність;
2) зміни статусу РК як незалежної держави, унітарності та територі-

альної цілісності республіки, форми її правління, а також основоположних 
принципів діяльності РК, закладених Засновником незалежного Казахстану, 
Першим Президентом РК Єлбаси та його статусу;

3) адміністративно- територіального устрою та меж РК;
4) досудового розслідування та правосуддя;
5) найвищого нагляду органів прокуратури;
6) зовнішньої розвідки, контррозвідувальної, оперативно- розшукової, 

правоохоронної діяльності, а також забезпечення безпеки осіб, що охоро-
няються, та об’єктів, проведення охоронних заходів;

7) кримінально- виконавчого, кримінально- процесуального, цивільного 
процесуального, адміністративного процедурно- процесуального законо-
давства та законодавства про адміністративні правопорушення;

8) оборони, національної безпеки та охорони громадського порядку;
9) амністії та помилування;
10) призначення та обрання на посаду, звільнення з посади осіб, що 

належать до ведення Президента, палат Парламенту та Уряду РК;
11) виконання зобов’язань, що випливають із міжнародних договорів РК;
12) регульовані законодавством про вибори та республіканський рефе-

рендум;
13) державні символи;
14) статусу державної мови;
15) зміни функцій державних органів;
16) про скасування та зміни рішень, прийнятих у рамках дії режимів 

надзвичайного стану та (або) надзвичайної ситуації.
Слід зазначити, що у цей перелік винятків входить більшість суспільно 

значимих питань, що значно знижує ефективність практично інструмента 
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онлайн- петицій. Держава убезпечила себе від петицій із «незручних для 
себе питань».

За досягнення порогового значення петиція спрямовується до державного 
органу, до повноважень якого належить розгляд петиції. Петиція підлягає 
обов’язковому прийому, реєстрації, обліку. Відмова у прийомі петиції 
забороняється. Приєднання до петиції здійснюється на інтернет- ресурсі 
громадянами Казахстану з посвідченням електронного цифрового підпису.

Під час розгляду петиції державний орган:
1) здійснює виїзд на місце за винятком випадків, що не потребують 

перевірки фактів, викладених у петиції;
2) проводить публічні обговорення проєкту рішення із запрошенням та 

обов’язковим повідомленням за три календарні дні до початку проведення 
заявника та зацікавлених осіб про дату та місце проведення;

3) створює окрему комісію або робочу групу із включенням до складу 
представників зацікавлених державних органів, депутатів Парламенту та 
(або) масліхату, а також громадських об’єднань;

4) аналізує коментарі, що надійшли до петиції, а також економічну, 
соціологічну, статистичну та іншу необхідну інформацію з предмету петиції;

5) вивчає зарубіжний досвід і проводить порівняльно- правовий аналіз 
(якщо предмет петиції вимагає внесення змін до законодавства РК).

Термін розгляду петиції становить трохи більше 60 робочих днів зі 
дня реєстрації петиції державним органом. Строк розгляду петиції може 
бути подовжений мотивованим рішенням першого керівника державного 
органу на розумний термін, але не більше ніж до 20 робочих днів, через 
необхідність установлення фактичних обставин, що мають значення для 
правильного розгляду петиції, про що повідомляється заявник протягом 
трьох робочих днів зі дня подовження строку.

За результатами розгляду петиції першим керівником державного органу 
приймається одне з таких рішень:

1) про повне або часткове задоволення петиції;
2) про відмову у задоволенні петиції.
Рішення має бути за змістом обґрунтованим та мотивованим із посилан-

ням на законодавство РК, містити конкретні факти, що спростовують або 
підтверджують доводи заявника та громадян, які приєдналися до петиції, 
з роз’ясненням їхнього права на оскарження прийнятого рішення. За наслід-
ками розгляду петиції перший керівник державного органу зобов’язаний 
виступити з офіційним повідомленням.

В експертному співтоваристві Казахстану вищезазначений механізм 
петицій викликає закономірні питання. Так, порогові значення –  це питання, 
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яке викликає подив. Петиція має набрати 150 голосів, щоб бути розміще-
ною на інтернет- ресурсі для початку приєднання громадян. Незрозуміло, 
як збиратимуться протягом 20 днів ці голоси, якщо документа не буде 
в публічному доступі.

Ще одним фільтром є наявність тем, які можуть бути предметом пети-
цій. Фактично зі сфери дії законопроєкту виключаються гострі теми, що 
викликають суспільний резонанс: діяльність правоохоронних та судо-
вих органів, вибори, мовні питання. Питання китайських інвестицій, що 
широко обговорюється, потрапляє під обмеження, як пов’язане з темою 
міжнародних договорів. Окрім того, список заборонених тем включає зміни 
рішень у рамках НП та НС, що унеможливлює петиції на захист бізнесу, 
який страждає від наслідків пандемії COVID-19 18.

Зазначені вище зауваження свідчать про необхідність більш зваженого 
підходу під час розроблення законопроєкту з метою забезпечення права 
громадян без зайвих бар’єрів використовувати інструмент онлайн- петицій.

ІІІ. Висновок
Здійснення громадського контролю підвищує ефективність та спра-

ведливість розподілу державних коштів і ресурсів, паралельно забезпе-
чуючи відкритість та прозорість діяльності державних органів й інших 
інститутів. Реалізація інституту онлайн- петицій дає змогу громадянам 
ініціювати прийняття рішень щодо найважливіших питань державного 
та суспільного життя, забезпечивши облік голосу кожного. Як інститути 
прямої демократії вони наділяють кожного громадянина можливістю брати 
участь у управлінні справами держави.

Незважаючи на тривалий період традицій використання інструментів 
прямої демократії, у XXI ст. вони набувають нових форм і функцій, які 
формуються під впливом суспільно- політичних, соціально- економічних, 
культурних та технологічних перетворень.

18 Доля онлайн- петицій у Казахстані –  рік потому. URL: https://drfl.kz/ru/onlain- petitsii-
v-kazakhstane/
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ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ  
У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ

I. Вступ
Пряма демократія набирає популярності в усьому світі, зокрема й особливо 

у Європі. Якщо у Західній Європі є лише кілька держав, де активно застосову-
ється пряма демократія, то у Центральній та Східній Європі спостерігається 
зворотна картина. Там пряма демократія є нормою, а не винятком.

Після краху комунізму в державах Центральної та Східної Європи були 
практично повсюдно запроваджено процедури прямої демократії (Grotz 
2015). Вони і зараз активно застосовуються, що здебільшого пов’язано 
з тим, що у більшості цих країн саме виборці ініціюють процедури прямої 
демократії. Деякі країни, як- от Литва, Словенія, Латвія або Словаччина, 
таким чином змогли стати лідерами серед «держав референдуму» (нім. 
Referendumsstaaten) у Європі. Варіант прямої демократії «знизу –  вгору» 
є в 11 країнах –  членах Європейського Союзу в регіоні.

Вивчити досвід Центральної та Східної Європи, яка є «мотором» прямої 
демократії, має сенс із двох причин. По-перше, широкий спектр процедур 
прямої демократії та їх конфігурацій є гарним підґрунтям для порівняльної 
перспективи, а по- друге, системний контекст країн Центральної та Східної 
Європи надзвичайно схожий із контекстами західноєвропейських демократій, 
як- от Німеччини, Франції чи Іспанії. Тому на прикладі країн Центральної 
та Східної Європи можна побачити, які наслідки може мати більш міцне 
становище прямої демократії в усталених західноєвропейських демократіях.

У найширшому сенсі регіон Центральної та Східної Європи включає 
24 країни колишнього комуністичного блоку, які можна розділити на такі 
три групи:

– держави –  члени ЄС (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Хорва-
тія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Чехія, Угорщина) –  це 
усталені демократичні країни із сильною та різноманітною практикою 
застосування прямої демократії. «Примітним» (Grotz 2015) у цих краї-
нах є те, що на законодавчому рівні широко закріплені неконтрольо-
вані процедури прямої демократії (у восьми з одинадцяти країн). 
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У кількох країнах передбачено проведення обов’язкових конституційних 
референдумів (нім. Verfassungsreferendum). Президентський референдум  
(нім. Präsidialreferendum) почасти має опозиційний характер. Пряма демокра-
тія майже скрізь потенційно може обмежувати владу, оскільки таким чином 
влада у цих країнах належить не (тільки) відповідній урядовій більшості;

– у країнах Західних Балкан (Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, 
Македонія, Чорногорія, Сербія) процедури прямої демократії хоча і регла-
ментовані на нормативному рівні, але їх застосування стримується, зокрема, 
етнічними конфліктами. Досі пряма демократія у цих країнах здебільшого 
обмежувалася референдумами про заснування держави і конституційними 
референдумами. У цьому регіоні також знаходиться Косово, яка є єдиною 
державою, у якій ще не проводився референдум. Там і в Боснії, і Герцего-
вині після закінчення збройних конфліктів у 1990-х роках було встановлено 
етнократичні конституційні системи, у яких виключено застосування про-
цедур прямої демократії;

– країни колишнього Радянського Союзу (Вірменія, Азербайджан,  
Грузія, Молдова, Росія, Україна, Білорусь) мають більш регулярну практику 
застосування прямої демократії. Однак, незважаючи на існування неконт-
рольованих процедур, як- от народна ініціатива (нім. Volksinitiative), пряма 
демократія у цих країнах повсюдно обмежується лише «плебісцитарними» 
голосуваннями, спрямованими на розширення повноважень виконавчої 
влади. З огляду на автократичний чи недосконалий демократичний харак-
тер цих політичних систем, відсутність антигегемоністських результатів 
у цих країнах навряд чи дивує (BTI 2020) 1. Референдуми досі не сприяли 
обмеженню влади чи демократизації цих політичних систем.

II. Історичні умови виникнення
Процедури прямої демократії майже завжди завдячують своєю появою 

політичним потрясінням, адже не часто учасники політичної системи 
можуть змусити себе добровільно поділитися «своєю» владою з народом. 
Проте, як показали перехідні процеси у південноєвропейських країнах, 
як- от Португалія, Іспанія та Греція, у 1970-х роках, не кожна політична 
реорганізація призводить до розширення процедур прямої демократії. 
У Центральній та Східній Європі все було інакше. Але як це сталося? 
За Декером (Decker 2012: 53), запровадження процедур прямої демокра-
тії у Центральній та Східній Європі відбулося на тлі «демократичного 

1 Грузія, Молдова, Вірменія та Україна є недосконалими демократіями, Азербайджан, 
Росія і Білорусь –  автократії (BTI 2020).
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достатку» після падіння комуністичного режиму. Сильні процедури прямої 
демократії мають запобігати повторному зловживанню «волею народу» –   
або виконувати зобов’язання безпосереднього народовладдя, як це пропи-
сано в комуністичних конституціях. Ауер (Auer 2001: 346) називає «глибоку 
недовіру до влади та до всіх, хто перебуває при владі» рушійною силою 
інституціоналізації прямої демократії в Центральній та Східній Європі.

Під час запровадження процедур прямої демократії не можна ігнорувати 
залежність від шляху (нім. Pfadabhängigkeit). У деяких країнах народну 
ініціативу було запроваджено реформованими комуністичними урядами 
в межах нового конституційного ладу, наприклад у Литві (Vospernik 2014: 
437) та Угорщині (Csink 2013: 61). Унікальний словенський механізм 
прямої демократії з трьома ініціаторами (народ, опозиція і друга палата 
парламенту) був упроваджений комуністичним законом про референдум 
1977 р. (Kaučič 1994: 110). Вплив комуністичної традиції запровадження 
прямої демократії підтверджується також емпірично. За Альтманом (Altman 
2011: 84), колишні комуністичні держави більш регулярно застосовують 
практику прямої демократії, ніж інші держави.

У деяких країнах на комуністичну традицію накладаються історичні 
лінії розвитку, які сягають далекого минулого. Очевидним прикладом є Лат-
вія, яка після падіння комунізму відновила свою Конституцію, ухвалену 
після Першої світової війни. Вона містить процедури прямої демократії 
за прикладом подібних процедур у Веймарській конституції. Естонія 
свідомо відмовилася від процедур прямої демократії після того, як вони 
призвели до ескалації політичних конфліктів у 1930-х роках. Відмова 
Чеської Республіки від процедур прямої демократії відповідає традиції 
(представницько- демократичної) міжвоєнної конституції. Натомість у Руму-
нії президентський референдум ґрунтується на практиці, яка сягає XIX ст., 
коли відповідні голови держав проводили плебісцитарні діалоги з народом.

Другим чинником впливу є контекст, у якому була створена політична 
система. Ті держави, які своїм існуванням завдячують політичним потря-
сінням, у своїх нових конституціях, як правило, більше покладаються 
на пряму демократію. Прикладами цього є Словенія, Словаччина, Литва 
та Україна. Винятком, окрім згаданої вище Естонії, є західнобалканські 
країни, які пережили кілька етнічних конфліктів.

По-третє, запровадження в країнах Центральної та Східної Європи про-
цедур прямої демократії залежало від владних інтересів важливих політичних 
акторів. У Литві, Угорщині та Словенії реформовані комуністичні уряди покла-
далися на пряму демократію для забезпечення свого політичного виживання. 
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У Словаччині закріплення опозиційних народних прав було інструментом 
боротьби за незалежність (Vospernik 2014: 480). У політично турбулентні 
часи опозиційні народні права були також привабливими як елемент «пере-
страховки» для тих, при владі. Спікер парламенту посткомуністичної Сло-
венії Міран Потрч (Miran Potrč) пояснив, що процедури прямої демократії 
в Словенії були свідомо розроблені як права опозиції «з побоювання, що та 
чи інша політика візьме гору» (цитується за Vospernik 2000: 71).

Нарешті, необхідно враховувати і міжнародний контекст. Полі-
тичний перехід від комунізму до демократії у Центральній та Східній 
Європі відбувся у той час, коли референдуми набирали все більшу 
популярність у демократіях. Особливо варто згадати приклад Італії 
з її референдумами на початку 1990-х років, які були націлені на кар-
динальну трансформацію політичної системи країни, а також серію 
європейських політичних референдумів у кількох усталених демократіях 
Західної Європи щодо Маастрихтського договору. Ефект «перетікання» 
(англ. spillover effect) на початку нового тисячоліття змусив навіть такі 
стримані до прямої демократії держави, як Хорватія у 2000 р. (Podolnjak 
2015: 133), Сербія у 2006 р. (Pajvančić 2009: 139) і Болгарія у 2009 р. 
(Peicheva 2018: 61 і далі), упровадити ініціативу. У Чехії парламент на 
початку 2016 р. розпочав обговорення урядового законопроєкту щодо 
прямої демократії (Vlada 2016), але до кінця 2021 р. такого рішення 
ухвалено не було. У деяких країнах –  Хорватія у 2010 р. (Pintarić 2014: 
111), Румунія у 2013 р. (Gherghina 2019: 6) і Сербія у 2021 р. (BBC 
News 2021) –  кворум участі (нім. Beteiligungsquorum) у референдумі 
був скасований або знижений.

У деяких країнах, у яких пряма демократія застосувалася досить активно, 
навпаки, були зроблені кроки у зворотному напрямі. Угорщина (знову) вста-
новила кворум участі у 50 % у новій Конституції 2011 р., а Словенія у 2013 р. 
прийняла кворум відхилення у 20 % і визначила коло питань, які заборонено 
виносити на референдум щодо накладення вето (нім. Vetoreferendum). Ці події  
суперечать поширеній думці про те, що «пряма демократія (…), якщо вже 
запроваджена, навряд чи може бути повернена назад» (Longchamp 2011).

III. Інституційність прямої демократії
Широке використання народних референдумів і майже повсюдне засто-

сування вимоги щодо кворуму успіху (нім. Erfolgsquorum) є найбільш 
характерними рисами прямої демократії у Центральній та Східній Європі. 
Тоді як лише у деяких з усталених демократій у Європі впроваджено 
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процедури прямої демократії, які ініціюються виборцями (Швейцарія, 
Італія, у 2015–2018 рр. також і Нідерланди), у державах Центральної та 
Східної Європи такі процедури є нормою. У 15 із 24 країн існує народна 
ініціатива та/або народний референдум (нім. Volksreferendum) 2.

 Зображення 1. Поширення народних ініціатив  
у Центральній та Східній Європі (відзначено зеленим)

Іншім боком медалі «неконтрольованої» прямої демократії за Смітом 
(Smith, 1976) є кворуми, які передбачені у 18 країнах. Хорватія і Сербія 
є єдиними країнами, де народна ініціатива не обмежена вимогою кворуму. 
У Сербії скасування цього порогу відбулося завдяки рішенню парла-
менту у грудні 2021 р. (BBC News 2021). В обох країнах це було зроблено 

2 Слід зазначити, що у недосконалих демократичних чи авторитарних країнах, як- от 
Білорусь чи Росія, це право існує лише на папері. Прикладом може бути референдум проти 
ядерних відходів, який вимагали провести російські екологічні організації у 2000 році. 
Ініціатива не була реалізована, оскільки виборча комісія визнала понад 600 000 із  
2,5 мільйонів зібраних підписів недійсними з формальних причин. «Очевидно, що виборчим 
комісіям було дано вказівку за будь- яку ціну домогтися цифри нижче 2 мільйонів зібраних 
підписів», –  заявила організація Грінпіс Росії (англ. Greenpeace Russia), розкритикувавши 
рішення про визнання недійними підписів, необхідних для проведення референдуму 
(Greenpeace 2000).
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напередодні референдумів, успіх яких був важливим для відповідних 
урядів: у Хорватії це був референдум про вступ до ЄС у січні 2012 р., 
у Сербії –  конституційний референдум щодо судових реформ, необхідних 
для зближення з ЄС, у січні 2022 р.

Окрім того, на конфігурацію прямої демократії також впливає система 
правління, яка панує в країні. У всіх напівпрезидентських політичних систе-
мах, за винятком Литви, голова держави має право призначати референдуми. 
У Польщі президенту для цього потрібне схвалення верхньої палати парла-
менту (Сенату), у Латвії –  схвалення 10 % виборців, які мають право голосу.

З іншого боку, парламентська опозиція має прямий доступ до інстру-
менту референдуму лише у Молдові. Право вносити пропозиції (нім. 
Vorschlagsrecht) однією третиною членів парламенту нейтралізується 
кворумом участі у 60 %. Подібне право подавати петиції (нім. Antragsrecht) 
ефективно діяло у Словенії до 2013 р., де не було ні вимоги щодо необ-
хідного кворуму, ні тем, які не можуть бути винесені на референдум. 
У Латвії одна третина депутатів може ініціювати референдум, якщо його 
підтримають 10 % виборців.

У регіоні Центральної та Східної Європи широко поширені референ-
думи щодо конституційних питань. Лише у шістьох країнах (Болгарія, 
Чехія, Угорщина, Боснія і Герцеговина, Косово та Македонія) не перед-
бачено жодної форми конституційного референдуму. Референдуми щодо 
внесення змін до конституції можливі лише у Латвії та Словаччині (Ismayr 
2010: 17). У Румунії, Вірменії та Азербайджані будь- які конституційні 
поправки мають бути винесені на референдум, ще у сімох країнах (Естонія, 
Латвія, Литва, Чорногорія, Сербія, Україна, Білорусь) на розсуд народу 
мають бути винесені визначені зміни до конституції. У Хорватії, Словач-
чині, Македонії та Молдові референдуми обов’язково проводяться щодо 
вступу до конфедерації або щодо питань територіальної цілісності. Загалом  
у 14 із 24 країн Центральної та Східної Європи проведення референдумів 
є обов’язковим принаймні з одного питання.

У 16 країнах виборці мають право пропонувати закони (ініціатива 
порядку денного (нім. Agendainitiative)), а у 15 країнах виборці можуть 
ініціювати референдум. У Словенії вже кілька років існує лише референ-
дум щодо накладення вето. Народну ініціативу передбачено у Болгарії, 
Хорватії, Латвії, Литві, Словаччині, Угорщині, Албанії, Македонії, Сербії, 
Грузії, Молдові, Росії, Україні та Білорусі. Діапазон необхідної підтримки 
ініціативи виборцями становить від 1,4 % (Сербія) до 11,7 % виборців 
(Литва). За винятком Хорватії кворум є обов’язковою вимогою дійсності 
референдуму, переважно це кворум участі в 50 %.
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Лише у кількох країнах Центральної та Східної Європи не встановлено 
змістовні обмеження права на референдум. Тільки у Литві, Хорватії, Чор-
ногорії та Чехії дозволено референдуми з будь- якого питання. На першому 
місці у списку «заборонених» тем знаходяться бюджетні та податкові 
питання (15 країн), далі йдуть питання правосуддя (10 країн), заходи 
з ліквідації надзвичайних ситуацій та оборонні заходи (9 країн), права 
людини, державні договори та вибори (по 6 країн). Список виключених 
питань особливо великий в Угорщині, де, за Альтманом (Altman 2011: 26), 
на розсуд народу не можуть бути винесені загалом 18 тем –  від урядових 
програм до державних договорів. «Тоді постає питання: а що лишається?»

IV. Практика
У середньому за останні чверть століття у кожній із 24 країн Цен-

тральної та Східної Європи було проведено по одинадцять референдумів 
(зобр. 1). Лідируючі позиції займають Азербайджан (69), Словенія (27), 
Росія (21), Литва (23), Словаччина (18), Білорусь (12) і Польща, Латвія, 
Румунія та Україна (по 10). Таким чином, у групу лідерів щодо проведених 
референдумів входять деякі з найрозвиненіших демократій та автократій. 
За ними слідують Угорщина (9), Болгарія (7), Вірменія і Молдова (по 5), 
Естонія, Хорватія і Грузія (по 4), Албанія та Північна Македонія (по 3), 
Сербія (2) та Боснія і Герцеговина й Чорногорія (по 1). Єдиною країною, 
у якій не проводилося референдумів, є Косово (незалежність проголошена 
тільки з 2008 р.).

Розвиток референдуму у Центральній та Східній Європі відбувався 
у кілька етапів. Без успіху проведений у Польщі (у 1987 р.) і Радянському 
Союзі (у 1991 р.) для порятунку згасаючої соціалістичної системи (Hill/
White 2014: 19 і далі), референдум натомість став каталізатором перехід-
ного періоду. Започаткували цей процес референдуми про незалежність 
у республіках Радянського Союзу та Югославії. У період із грудня 1990 р. 
до березня 1992 р. одинадцять держав 3 проголосили свою незалежність на 
референдумі. Наступними стали Республіка Молдова у 1994 р. і Чорногорія 
у 2006 р. Цей процес, однак, не було завершено, як показали референдуми 
у Криму та Східній Україні у 2014 р.,4 які, втім, не визнані міжнародною 
спільнотою.

3 Словенія, Литва, Латвія, Естонія, Хорватія, Македонія, Вірменія, Україна, 
Азербайджан та Боснія і Герцеговина.

4 Хороший огляд референдумів про незалежність у посткомуністичній Європі див. 
у роботі Гілла і Вайта (Hill und White) (2014).
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Зображення 2. Кількість проведених референдумів по країнах 

(1990–2021)
Джерело: власні розрахунки на основі даних від SUDD (2021)

На цьому першому етапі у дев’ятьох країнах 5 нові системи правління 
були узаконені прямою демократією. За винятком Азербайджану, Білорусі, 
Росії та України, де президенти змогли розширити свої повноваження за 
рахунок парламенту, у решті країн спроби плебісцитарної трансформації 
урядових систем були безуспішними. Албанія у 1997 р. відкинула повер-
нення до монархії, а ініціативи щодо запровадження мажоритарної виборчої 
системи (у Словенії у 1996 р., Румунії у 2007 р. та Польщі у 2015 р.) та 
обрання президента всенародним голосуванням (в Угорщині у 1990 р. та 
Молдові у 2010 р.) успіху не мали.

За винятком референдумів у Білорусі у 2004 р., Азербайджані у 2009 р. 
та Росії у 2020 р., де авторитарні президенти отримали можливість необ-
межено перебувати при владі, спроби змінити ситуативну структуру влади 

5 Румунія, Литва, Естонія, Росія, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Польща та Албанія.
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через референдуми в інших країнах Центральної та Східної Європи були 
безуспішними. У Румунії провалилися два референдуми щодо обрання 
президента у 2007 та 2012 рр., а дострокові парламентські вибори були 
безуспішними чотири рази (у Росії у 1993 р., Словаччині у 2000 та 2004 рр. 
і Латвії у 2008 р.).

У процесі економічних перетворень починаючи із середини  
1990-х років дедалі частіше до порядку денного прямої демократії включалися 
соціальні питання. Так, у Литві у 1994 р. проводився референдум щодо ком-
пенсації за нерегулярну приватизацію, у Польщі у 1996 р. –  референдум щодо 
фінансування пенсійної системи з доходів від приватизації, у Латвії у 1998 р. –  
референдум щодо відмови від підвищення пенсійного віку, у Словаччині 
у 1998 р. –  референдум щодо заборони приватизації стратегічно важливих 
підприємств. Ці та інші ініціативи у сфері соціальної та економічної політики 
провалилися через відсутність кворуму. Винятком є   Угорщина, де у 2008 р. 
потрійний референдум (нім. Dreier-Referendum) проти плати за навчання, 
швидку допомогу та медичне обслуговування був підтриманий достатньою 
кількістю виборців. У Словенії, де не було вимоги кворуму, багато, але не 
всі ініціативи такого роду мали успіх. Виборці відхилили пропозицію щодо 
будівництва теплоелектростанції у 1999 р. та пенсійну реформу у 2011 р., 
у 2003 р. проголосували проти робочих неділь (нім. Sonntagsöffnung) і у цьому 
ж році проти заборони приватизації залізниць.

Від початку нового тисячоліття почастішали референдуми з прав людини, 
політичних реформ та охорони навколишнього середовища. У Латвії 
у 2008 р. народна ініціатива щодо запровадження російської мови як другої 
державної призвела до загострення конфлікту між етнічними групами.  
Ця ініціатива зазнала невдачі, як і народна ініціатива проти прав албанської 
меншості на самоврядування в Македонії у 2004 р. Легалізація одностатевих 
шлюбів була відхилена на референдумах у Хорватії у 2013 р. та Словенії 
у 2012 та 2015 рр. У Словаччині у 2015 р. та Румунії у 2018 р. аналогічні 
ініціативи провалилася через відсутність необхідного кворуму участі. 
У Росії заборона одностатевих шлюбів була внесена в Конституцію РФ 
на загальноросійському голосуванні у 2020 році. В Угорщині національ-
ний консервативний уряд у 2016 р. виніс на референдум політику щодо 
біженців, а в 2022 р. –  щодо обмеження прав ЛГБТ.

У Литві у 2012 р. та Болгарії у 2013 р. ініціативи щодо будівництва 
нових атомних електростанцій не отримали достатньої підтримки насе-
лення. У Словенії закон про воду, який критикували як надто м’який, 
було скасовано на референдумі у 2021 р. Показово, що пропозиції щодо 
реформування політики не знайшли підтримки виборців навіть попри 
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їхній популістський характер. У Польщі у 2015 р. лише 7,8 % виборців 
взяли участь у референдумі щодо скасування державного фінансування 
політичних партій. У Словенії у 2014 р. лише 11,4 % виборців з’явилися на 
референдум про відкриття архівів секретних служб. Обидва референдуми 
явно провалилися через відсутність кворуму.

Тоді як у «старих демократіях» Західної Європи європейська політика є дви-
гуном розвитку прямої демократії, у Центральній та Східній Європі відповідні 
референдуми щодо вступу до ЄС тільки відбулися 6. На восьми референдумах 
про вступ, проведених у 2003 р., рівень схвалення варіювався від 66,8 % 
(Естонія) до 93,7 % (Словаччина), а рівень участі виборців у референдумах 
коливався від 45 % (Угорщина) до 73,1 % (Латвія). Показники референдуму 
про приєднання Хорватії до ЄС у 2012 р. були значно нижчими (66,3 % «за» 
за явки 43,5 %). У всіх випадках спостерігалася повсюдна підтримка вступу 
до ЄС, але кворуми створювали значні перешкоди 7.

Загалом можна стверджувати, що в жодній країні процедури прямої 
демократії не викликали радикальних змін у політичному напрямі. За Мер-
кель (Merkel 2014: 22), можна стверджувати, що результати референдуму 
іноді «відображають ксенофобську ворожість». Однак для Центральної 
та Східної Європи заява Меркель про те, що результати політики пря-
мої демократії є «консервативними у центральних сферах політики», не 
відповідає дійсності. Насправді, виборці Центральної та Східної Європи 
більше підтримують «лівий» підхід у фіскальній та податковій політиці, 
навіть якщо ініціатори референдуму нерідко перебувають у правій частині 
політичного спектру. Досвід Угорщини, Словенії, Словаччини і Литви 
показує, що праві опозиційні партії частіше –  й успішніше –  вдаються до 
інструменту референдуму проти лівих правлячих партій, аніж навпаки 8.

Кількісний аналіз 192 референдумів, проведених із 1990 по 2015 р. 
у досліджуваних країнах, показує, що процедури прямої демократії у Цен-
тральній та Східній Європі, як правило, не виправдовують сподівань на зміну 
замкнутості в собі (нім. Selbstbezogenheit) представницько- демократичних 

6 З 11 країн –  членів ЄС, розташованих у регіоні, лише Румунія та Болгарія відмовилися 
від проведення референдуму щодо вступу до ЄС.

7 У Литві та Польщі голосування було продовжено до двох днів, щоб досягти 
необхідної 50 %-ї явки. У Словаччині, де голосування також тривало два дні, мінімальну 
явку було лише трохи перевищено. Хорватія, навпаки, повністю скасувала кворум участі 
у референдумі щодо вступу до ЄС.

8 Прикладом може бути Словенія, де консервативна опозиція (або близькі до неї 
сили) ініціювала 10 референдумів проти лівих урядів, а ліва опозиція ініціювала лише 
один референдум проти правого уряду. Цей референдум успіху не мав, водночас 9 із 
10 референдумів правих були успішними.
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структур ухвалення рішень (зобр. 2). 57,3 % усіх пропозицій на референ-
думах стосувалися питань інституційної структури політичної системи, 
19,2 % –  економічних, соціальних чи екологічних питань, 16,7 % –  зовнішньої 
політики і 6,8 % –  прав людини. Якщо розглядати лише 11 країн –  членів 
ЄС у цьому регіоні, то розподіл тем, які виносилися на референдум, більш 
збалансований: 36,7 % референдумів проводилися з інституційних питань, 
32,1 % –  з економічних, соціальних та екологічних питань, 20,2 % –  із 
питань зовнішньої політики і 11 % –  із прав людини.

 
Зображення 3

Джерело: власні розрахунки на основі даних Вошперніка (Vospernik 2014) і SUDD (2016)

Між двома регіонами (країни –  члени ЄС і країни Західних Балкан/
колишнього Радянського Союзу. –  Прим. пер.) існують чіткі відмінності 
щодо явки виборців. У групі країн –  членів ЄС середня явка становила 
40,8 %, або на 24,1 процентних пункти нижче за явку на попередніх пар-
ламентських виборах. Натомість середня явка в країнах Західних Балкан 
і колишнього Радянського Союзу становила 72,66 %, що навіть трохи вище 
за референтне значення (+0,71 %).

Політична вибухова сила для представницько- демократичного співвід-
ношення сил досі була низькою. Щоправда, оцінка Шміттера і Трехзеля 
(Schmitter und Trechsel 2004: 79 і далі), за якою майже всі законопроєкти, 
ініційовані урядами, на референдумах приймаються, може бути підтвер-
джена лише для країн Західних Балкан і колишнього Радянського Союзу. 
Відсоток провалів урядових законопроєктів у 3,6 % підтверджує оцінку 
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Ваґшала (Wagschal 2011: 257) про те, що референдуми у цих країнах служать 
для «закріплення авторитарних та напівдемократичних структур, а не для 
забезпечення справді демократичного народного волевиявлення». В 11 кра-
їнах –  членах ЄС відповідні уряди програли 35,8 % референдумів, а багато 
опозиційних ініціатив від поразки врятувала лише відсутність кворумів 9.

Кворуми насправді є ефективним бар’єром на шляху до успіху: 49,5 % 
усіх референдумів у країнах –  членах ЄС не змогли зібрати кворум (країни 
Західних Балкан і колишнього Радянського Союзу –  6 %). Екстремальною 
є ситуація у Польщі та Словаччині, у яких кворум участі був відсутній у 26 із 
28 референдумів. Через високий структурний абсентеїзм виборців часто навіть 
не потрібно закликати до бойкоту референдумів, щоб вони провалилися через 
кворум участі. Демобілізуючий вплив кворуму очевидний. 11 країн –  членів 
ЄС показують значну негативну кореляцію між наявністю кворуму і явкою 
виборців (–0,700*). Існує також чітка негативна кореляція між процедурами 
прямої демократії, ініційованими опозицією, і явкою виборців. Чим більша 
частка опозиційних референдумів у країні, тим більший відносний розрив 
між явкою на референдумі та участю у попередніх виборах (–0,715**, зобр. 4).

 

Зображення 4

9 У Словенії, яка до 2013 року не мала вимоги щодо кворуму, уряд програв 62,5 % 
референдумів.
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Якщо узагальнювати інституційну конфігурацію та існуючу практику 
застосування прямої демократії, можна назвати три групи країн, для якої 
домінантним є певний тип прямої демократії:

– інструментом опозиції є пряма демократія у Словенії, Литві, Сло-
ваччині, Латвії, Угорщині, Болгарії та Хорватії. У цих країнах надзвичайно 
висока частота голосування (у середньому проводилося 12,4 референдуму 
в період із 1990 по 2015 р.), але явка виборців порівняно низька –  41,7 %. 
У цій групі країн референдуми можуть бути ініційовані збором необхідної 
кількості підписів виборців, а тематичний діапазон референдумів широ-
кий. Проте, за винятком Хорватії (з 2010 р.), повсюдно застосовується 
вимога щодо кворуму. Лише кожен третій референдум закінчується 
поразкою уряду;

– президентським інструментом є пряма демократія у Румунії та Польщі, 
а також в Азербайджані, Білорусі, Україні, Республіці Молдова, Грузії та 
Росії. Частота голосування у цих країнах помірна (у середньому 6,2 рефе-
рендуми), якщо виключити автократії Азербайджан і Білорусь. Лише 
у Польщі голосування проводилися з питань політичного курсу, водночас 
в інших країнах предметом референдумів були тільки інституційні питання. 
У цій групі країн практика прямої демократії часто характеризується різ-
кими протиріччями між президентом і парламентською більшістю. Тільки 
в Азербайджані, Росії та Білорусі використання референдуму призвело до 
постійної зміни балансу сил на користь президента;

– інструментом легітимності є референдуми в Естонії, Чехії, Хорватії 
(до 2010 р.), Албанії, Боснії і Герцеговині, Македонії, Чорногорії, Сербії 
та Вірменії. Ця група має найнижчу частоту голосування (у середньому 
2,6 референдуми) і включає ті держави, у яких референдуми проводилися 
лише з питань незалежності, вступу до ЄС та визначення фундаментального 
політичного курсу країни, наприклад внесення змін до конституції. У цих 
країнах референдуми служать для встановлення існуючого консенсусу, 
мають повсюдну підтримку (50 % референдумів підтримуються урядом 
і найбільшою опозиційною партією) і, таким чином, не мають функції 
ухвалення рішень.

Якщо співвіднести ці три типи прямої демократії з групами країн, то 
стає очевидним, що в державах –  членах ЄС основна увага приділяється 
використанню прямої демократії як інструменту опозиції, у колишніх 
радянських республіках переважає використання референдумів прези-
дентом, а в країнах Західних Балкан референдум досі використовувався 
здебільшого для легітимації ухвалених рішень (табл. 2).
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Таблиця 2
Функції прямої демократії

Джерело: власне зіставлення

V. Взаємодія із системним контекстом
Приклад Швейцарії показує, що пряма демократія має великий вплив 

на функціонування політичної системи 10. Але чи є свідчення такого роз-
витку в інших країнах? Для групи з 15 країн –  членів ЄС можна встановити 
чітку кореляцію між опозиційною прямою демократією і консенсусною 
демократією (нім. Konsensdemokratie) (Vospernik 2014). У межах цього 
дослідження ця кореляція підтверджується для десяти країн Центрально- 
Східної Європи 11. Таким чином, існує значна кореляція (0,743*) між 
виміром «виконавчих партій» (нім. Exekutive-Parteien-Dimension) Аренда 
Лейпгарта (Arend Lijphart) і практичною цінністю прямої демократії,  

10 Мьоклі (Möckli 1994: 281), наприклад, сказав, що (опозиційна) пряма демократія 
«робить демократію більшості (нім. Mehrheitsdemokratie) майже неможливою».

11 Усі країни –  члени ЄС у регіоні, крім Чехії, у яких спочатку був проведений 
референдум.
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запропонованою Вошперніком (Vospernik 2014) (зобр. 5) 12. Чим більш 
опозиційною є практика прямої демократії, тим більше політична система 
тяжіє до консенсусної демократії. Справді, опозиційне застосування прямої 
демократії є додатковим чинником розсіювання влади, оскільки зменшує 
свободу дій уряду.

 

Зображення 5. Типологія демократій за Лейпгартом  
і пряма демократія

Джерело: власні розрахунки на основі даних Вошперніка (Vospernik 2014)

12 Значення розраховується шляхом ранжування всіх референдумів, які були проведені 
у відповідній країні, за континуумом від +1 (президентський референдум) до –1 (народна 
ініціатива) і присвоєння знака числа залежно від успіху референдуму у розумінні його 
ініціаторів. Таким чином, держави, у яких було кілька невдалих народних ініціатив, можуть 
мати значення прямої демократії в урядовій практиці.
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Чи можуть опозиційні або антигегемоністські результати на референ-
думах полегшувати навантаження на тих, хто при владі? Це припущення 
не підтверджується емпірично, але воно показує, що правляча партія, як 
правило, послідовно показувала гірші результати на наступних виборах, 
на яких вона входила до табору переможців на референдумі 13. Примітно 
також, що найбільша правляча партія досягала кращого результату на 
виборах після референдумів, які були проведені спільно з найбільшою 
опозиційною партією 14. Проте такі референдуми, як правило, є винятком: 
лише у 24,3 % випадків було досягнуто так званого «консенсусу еліт» 
(у країнах –  членах ЄС –  31,2 %, у решті країн –  13,3 %). У цьому плані 
Центральна та Східна Європа явно відрізняється від таких західноєв-
ропейських держав, як Ірландія, Данія, Італія чи Франція, де більшість 
референдумів проводиться на основі консенсусу еліт.

У Центральній та Східній Європі є кілька вражаючих прикладів того, як 
процеси прямої демократії приносять користь, зокрема малим (опозиційним) 
партіям. У Словенії права Словенська демократична партія (словен. Slovenska 
demokratska stranka) змогла майже вчетверо збільшити частку відданих за 
неї голосів на парламентських виборах 1996 р. після того, як у своїй вибор-
чій кампанії вона виступила з народною ініціативою про запровадження  
«гідної» мажоритарної виборчої системи. У Словаччині нещодавно заснована 
ліберальна партія «Свобода і солідарність» (словац. Sloboda a Solidarita) 
з першої спроби набрала 12 % голосів на парламентських виборах 2010 р., 
підтримавши народну ініціативу зі скорочення політичного апарату.

Правлячі уряди також намагалися підвищити свої шанси на виборах 
за допомогою референдумів із тих питань, які їм вигідні. Результати були 
неоднозначними. Партія праці Литви (лит. Darbo partija) не змогла запо-
бігти своїй поразці на парламентських виборах 1996 р., запропонувавши 
громадянам законопроєкт про виправлення соціального бюджету. Подібним 
чином прем’єр- міністр Словаччини Владімір Мечіар (Vladimir Mečiar) 
постраждав від референдуму про заборону приватизації великих державних 
підприємств, який було проведено одночасно з виборами. У Польщі два 
президенти (Лех Валенса (Lech Wałęsa) у 1995 р. і Броніслав Коморовський 
(Bronisław Komorowski) у 2015 р.) зазнали невдач у спробі домогтися 
свого переобрання на посту президента через привабливі пропозиції на 

13 Для 95 референдумів у 16 країнах (країнах- членах ЄС і країнах Західних Балкан, 
за винятком відповідних референдумів про незалежність) показано кореляцію –0,239* 
між бінарною змінною «правляча партія належить до табору переможців на референдумі» 
і зміною частки голосів цієї партії на наступних парламентських виборах.

14 Кореляція висока (0,347**) і стосується 94 референдумів.
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референдумі. На відміну від них президентові Румунії Траяну Бесеску 
(Traian Băsescu) у 2009 р. і президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі у 2008 р. 
вдалося переобратися на другий термін. У Латвії у 2011 р. (непрямо обра-
ний) президент Валдіс Затлерс (Valdis Zatlers) очолив рух протесту проти 
уряду, призначивши референдум про нові вибори і створивши нову партію 
реформ, отримав п’яту частину голосів на цих парламентських виборах.

Важливою функцією інструментів прямої демократії є розширення впливу 
народу на процес ухвалення рішень. У недосконалих демократичних чи 
авторитарних системах це явно неможливо. Для ліберально- демократичних 
політичних систем застосовується спостереження, зроблене Лаштичем (Láštic 
2011) щодо Словаччини, що референдум –  це інструмент, який знаходиться 
«у руках політичних партій». Ініціативи, які висувають інші суб’єкти, трапля-
ються рідко, хоча профспілкам іноді вдавалося заявити про себе пропозиціями 
стосовно соціальної політики (Словенія, Словаччина, Латвія, Хорватія), а цер-
ковним рухам –  боротьбою проти легалізації одностатевих шлюбів (Словенія, 
Хорватія, Словаччина). З огляду на хронічну слабкість «зелених» у регіоні, 
не дивно, що ініціатив у галузі екологічної політики у країнах Центральної 
та Східної Європи було дуже мало.

Латентні ефекти процедур прямої демократії на прикладі референдуму 
меншості (нім. Minderheitenreferendum 15) в Данії ледь помітні. Правлячі 
уряди, які зіткнулися з погрозами референдуму з боку опозиції, майже 
завжди йдуть на те, щоб вирішити ці протиріччя на виборчих дільницях, 
можливо, також у виправданій надії на успіх стратегій демобілізації. Виня-
ток становлять Латвія та Хорватія, де уряди неодноразово скасовували 
реформи або принаймні пом’якшували їх, коли профспілки вдавалися до 
інструменту референдуму (Vospernik 2014: 550 та Telegram 2015).

Із двох основних варіантів дії процедур прямої демократії (ініціатива 
та вето) очікувано домінує перший. За винятком двох автократій –  Азер-
байджану і Білорусі –  у період аналізу було проведено 110 референдумів 
на базі ініціатив і 30 референдумів щодо накладення вето. Але якщо два 
з трьох референдумів щодо накладення вето досягли своєї мети, то лише 
один із чотирьох референдумів, в основі яких лежала ініціатива, виявився 
успішним 16. Різниця стає ще очевиднішою, якщо розглядати лише процеси 
прямої демократії, ініційовані опозицією (59): Успішними були три чверті 

15 Право третини депутатів у парламенті Данії ініціювати референдум сприяло 
активнішій участі опозиції у процесі ухвалення рішень, тому це право не використовувалося 
протягом шести десятиліть.

16 Щоб уникнути спотворення результатів, із цього підрахунку було виключено 
22 референдуми про утворення держави та вступ до ЄС, усі з яких були успішними.
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референдумів щодо накладення вето (18 з 24) і лише 11,43 % референдумів 
на базі ініціатив (4 з 35) 17.

VI. Чи є пряма демократія кращою демократією?
Якщо нормативний постулат демократії як «правління народу» (нім. 

Volksherrschaft) сприймати всерйоз, він неминуче має розвиватися далі 
у напрямі прямої демократії. У суспільстві знань і комунікації від класичних 
аргументів на користь необхідності делегування політичних повноважень 
залишилися лише аргументи про недостатню репрезентативність рішень, 
ухвалених прямою демократією. Насправді, участь у референдумах у країнах 
Центральної та Східної Європи значно нижча за явку на виборах, що несе 
в собі небезпеку «підвищеної соціальної вибірковості» (Merkel 2014: 21). 
Однією з причин цього є «зловживання прямою демократією через надто 
часте проведення референдумів з несуттєвих питань», що також відобража-
ється у схваленні нижче середнього референдуму як інструменту ухвалення 
рішень у таких країнах, як Словенія, Словаччина чи Угорщина (Toplak 2013: 
41). Явка виборців також вища на тих референдумах, предмети яких мають 
велику повсякденну актуальність і соціальну вибухонебезпечність 18.

Пряма демократія не є панацеєю від розчарування у демократії. Сту-
пінь задоволеності демократією (Eurobarometer 1995–2015) не корелює 
ні з інституційною конфігурацією прямої демократії, ні з частотою про-
ведення референдумів. Якщо розглядати держави з найбільшою кількі-
стю проведених референдумів у Центрально-Східній Європі, то в період  
з 1995 по 2015 роки задоволеність демократією зросла у Литві, Словаччині 
та Латвії, водночас у Словенії вона знизилася.

Однак це також означає, що активна практика проведення референ-
думів не завдає шкоди якості демократії. Загальна кількість проведених 
референдумів у неавторитарних державах регіону позитивно корелює 
(0,454*) із показником BTI 2016, що також ілюструє, наскільки важливим 
є системний контекст для функціонування прямої демократії. Показник BTI 
також значним чином корелює із часткою поразок уряду на референдумах 

17 Це були законопроєкти про запровадження у Словенії мажоритарної виборчої 
системи у 1996 р. і про компенсацію власникам телефонів у 2003 р., про скорочення 
чисельності парламенту в Грузії у 2003 р. і про закріплення шлюбу між чоловіком і жінкою 
у Хорватії у 2013 р.

18 На 109 референдумах в 11 країнах- членах ЄС середня явка на референдумах щодо 
питань політичної системи (включно з конституційними референдумами) склала 34,1 %. 
Явка була вищою на референдумах з економічних та соціальних питань (37,3 %), з питань 
прав людини (40 %) та екології (40,4 %), а також з питань зовнішньої політики (58,5 %, 
переважно референдуми про незалежність) та ЄС).
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(0,474*). Чим менш демократичною є політична система країни, тим ниж-
чою є ймовірність антигегемоністських результатів референдуму (зобр. 6).

 

Зображення 6. Розвиток демократії і поразки уряду
Джерело: власні розрахунки на основі даних Вошперніка (Vospernik 2014) і BTI (2016)

Як і очікувалося, пряма демократія також корелює з рівнем економіч-
ного розвитку країни. Економічні показники (ВВП на душу населення) 
позитивно корелюють із загальною кількістю проведених референдумів 
(окрім авторитарних держав Азербайджан і Білорусь, зобр. 7). Ба більше, 
що вищий ВВП відповідної країни, тим за статистикою більша ймовір-
ність використання прямої демократії опозицією. Звичайно, не можна 
стверджувати, що високий економічний розвиток є наслідком активного 
застосування прямої демократії. Але ці результати, схоже, заперечують 
припущення, що пряма демократія є «руйнівною» (Altman 2011: 56) для 
економічного розвитку. Зрештою, за словами Альтмана, навіть сьогоднішня 
багата Швейцарія була «однією з найбідніших країн Європи», коли в XIX ст. 
там було запроваджено пряму демократію.
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Зображення 7. Частота референдумів та економічна міць
Джерело: власні розрахунки на основі даних SUDD (2016), Євростату (Eurostat 2016) 
і Світового банку (Weltbank 2016)

VII. Висновок і перспективи
У країнах Центральної та Східної Європи референдуми швидко стали 

невід’ємною частиною політики після падіння комунізму. У більшості 
розвинених демократичних країн регіону пряма демократія є інструмен-
том опозиції, але таким, що не сильно стає на заваді тим, хто при владі. 
Вирішальне значення для успіху референдумів мають кворуми дійсності, 
яких насправді вкрай важко дотриматися. Окрім того, інструменти прямої 
демократії знаходяться в руках партій, які часто є єдиними, хто здатний 
зібрати необхідну кількість підписів виборців з огляду на слабкість суб’єктів 
громадянського суспільства. У тих країнах, де опозиції вдалося набрати 
політичні очки на референдумі, іноді це не приносило їм успіху на вибо-
рах. Водночас дрібніші партії змогли використати народні ініціативи як 
інструмент свого становлення на політичній арені. Оскільки референдуми 
здебільшого ініціюються «інсайдерами» політичної системи, домінують 
інституційні питання –  від внесення змін до конституції до організації 
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суспільного мовлення. Питання, які мають велику соціальну значимість, 
рідше виносяться на розсуд народу, що також пов’язано з наявністю в кра-
їнах тем, які заборонено виносити на референдум. У більшості країн до 
заборонених народних ініціатив і референдумів належать бюджетні та 
податкові питання. Таке «виключення питань» може бути однією з причин 
того, що пряма демократія досі сприймалася як несприятливий чинник 
задоволеності демократією.

Проте було б недалекоглядно відкидати пряму демократію як непо-
трібну. Розвиток потужніших структур громадянського суспільства може 
призвести до значного розширення кола суб’єктів, які «мають право на 
ініціювання референдуму», а отже, до розширення практики проведення 
референдуму. Процедури прямої демократії насамперед є запобіжним 
клапаном, який може захистити молоді демократії від скочування до авто-
кратій. Використання інструменту прямої демократії опозицією не лише 
працює у напрямі консенсусної демократії, а й дає громадянам можливість 
натиснути на «аварійне гальмо» авторитарного розвитку країни. Процедури 
прямої демократії також є важливою частиною самовідновлення політичних 
систем, які переживають кризу, оскільки вони зміцнюють зв’язок між елі-
тами та громадянами і дають змогу ухвалювати рішення про реформи, які 
елітам, яких це зачіпає безпосередньо, важко було б прийняти самостійно.

У недосконалих демократіях і авторитарних державах процедури прямої 
демократії часто існують лише на папері, а референдуми служать лише 
для легітимізації вже ухвалених рішень. Проте референдуми, проведення 
яких є обов’язковими, наприклад для внесення змін до конституції, чинять 
додатковий легітимаційний тиск на відповідні політичні системи. Водно-
час процедури прямої демократії є потужними інструментами політичних 
перетворень.

Центральна та Східна Європа з її динамічним політичним розвит-
ком, безсумнівно, є одним із найсприятливіших об’єктів для досліджень 
прямої демократії. Найцікавішим залишається питання про можливі 
зв’язки між прямою демократією та розвитком демократії. Фрагментація 
партійної системи, мінливість електоральної поведінки і навіть тривалість 
правління –  ось деякі зі змінних, які можна проаналізувати детальніше 
у цьому контексті.
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ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ У ШВЕЙЦАРІЇ.  
НАРОДНА ІНІЦІАТИВА І ЗАКОНОДАВЧИЙ  
РЕФЕРЕНДУМ НА ФЕДЕРАЛЬНОМУ РІВНІ

I. Вступ
У розпорядженні швейцарських виборців є два важливі інструменти 

впливу на політику: народна ініціатива та законодавчий референдум. 
Народна ініціатива дає змогу особам, які мають право голосу, голосувати 
за внесення змін до Федеральної конституції, а законодавчий референдум 
дає можливість народу на референдумі висловлювати свою думку щодо 
законів, ухвалених Федеральними зборами (нім. Bundesversammlung; 
парламент Швейцарії. –  Прим. пер.).

У цій статті буде розглянуто ці два інструменти та їхнє місце у полі-
тичній системі Швейцарії. Слід підкреслити, що послідовне розширення 
прямої демократії у Швейцарії не лише забезпечило участь широких верств 
населення у конституційному і законодавчому процесах, а й, як наслідок, 
уряд також отримав ширшу підтримку населення, що призвело до появи 
консоціальної системи (нім. Konkordanzsystem).

II. Народна ініціатива щодо часткового перегляду  
Федеральної конституції
Правовою основою народної ініціативи щодо часткового перегляду 

Федеральної конституції Швейцарії (нім. Bundesverfassung, BV) є ст. 139 
Федеральної конституції. У ч. 1 цієї статті зазначається, що протягом 
18 місяців із моменту офіційного опублікування народної ініціативи 
100 тис. осіб, які мають право голосу, можуть вимагати часткового пере-
гляду Федеральної конституції. Якщо необхідна кількість голосуючих 
зібрана, то відповідно до ч. 5 ст. 139 Федеральної конституції народ 
і кантони (нім. Volk und Stände) («подвійна більшість» (нім. doppeltes 
Mehr)) на референдумі будуть вирішувати питання про внесення змін 
до Федеральної конституції.

Відповідно до ст. 138 f. Федеральної конституції, народні ініціативи 
є політичним інструментом осіб, які мають право голосу. Народні ініціативи 

1 Автори висловлюють свою подяку Ліані Елзенер (Lyanne Elsener), бак. юрид. наук, 
і Філіппу Ґіслеру (Philipp Gisler), бак. юрид. наук, за ретельну перевірку рукопису.
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є конкретним утіленням права громадян голосувати з конституційних 
питань, закріпленим у ст. 34 Федеральної конституції, оскільки громадяни 
мають можливість вносити зміни до Федеральної конституції 2.

1. Включення народних ініціатив у систему  
конституційного права Швейцарії
У ч. 1 ст. 192 Федеральної конституції закріплено принцип, за яким 

Федеральна конституція може бути переглянута у будь- який час.3 Відповідно 
до ч. 1 ст. 192 Федеральної конституції, Конституція Швейцарії може бути 
переглянута двома способами: У разі повного перегляду переглядається 
вся Федеральна конституція, у разі часткового перегляду зміни вносяться 
лише до окремих положень Конституції 4. Із часу прийняття першої Феде-
ральної конституції у 1848 р. повний її перегляд відбувався лише двічі, 
а саме в 1874 і 1999 рр.5 Частковий перегляд Федеральної конституції, 
навпаки, відбувається часто. Лише за останні десять років було проведено 
шістнадцять часткових переглядів 6.

Центральне значення для часткового перегляду Федеральної кон-
ституції має народна ініціатива щодо часткового перегляду Федераль-
ної конституції (далі –  народна ініціатива), яка закріплена у ст. 139 
Федеральної конституції. Частина 1 ст. 139 Федеральної конституції 
дає можливість особам, які мають право голосу, виступити з народною 
ініціативою з вимогою часткового перегляду Федеральної конституції. 
Якщо вимоги ч. 1 ст. 139 Федеральної конституції дотримані, народ 
і кантони далі вирішують, прийняти або відхилити частковий пере-
гляд Федеральної конституції відповідно до ч. 5 ст. 139 Федеральної 
конституції 7.

Дві третини з шістнадцяти часткових переглядів Федеральної конституції, 
які відбулися за останні десять років, були зумовлені народними ініціативами. 
Шість народних ініціатив були прийняті народом і кантонами, інші шість іні-
ціатив були відхилені внаслідок прийняття відповідного прямого зустрічного 
проєкту (нім. Gegenentwurf) Федеральних зборів 8. Незалежно від народної 

2 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 13 zu Art. 139 BV.
3 Tschannen, Rz. 1503.
4 Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 785.
5 Tschannen, Rz. 1497.
6 Детальний огляд всіх пропонованих змін до Федеральної конституції Швейцарії 

з розбивкою за десятиліттями можна знайти тут: URL: https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/vr/
vor_2_2_6_2_2011.html (дата перегляду: 08.02.2022).

7 Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1796.
8 Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 785.
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ініціативи частковий перегляд Федеральної конституції також може бути 
ініційований парламентом у формі парламентської ініціативи відповідно до 
ч. 1 ст. 160 Федеральної конституції 9. Однак такий варіант часткового пере-
гляду федеральної конституції мав місце лише у чверті випадків 10.

2. Важливі етапи народної ініціативи
a) Розроблення народної ініціативи
Згідно з ч. 2 ст. 139 Федеральної конституції, народна ініціатива щодо 

часткового перегляду Федеральної конституції може бути у формі загальної 
пропозиції і у формі розробленого проєкту 11. Відповідно до ч. 3 ст. 139 
Федеральної конституції, під час підготовки народної ініціативи необхідно 
вибрати одну з двох форм. Розмежування ініціативи за формою важливо 
тому, що процедурні положення для цих двох форм є різними і по- різному 
розподіляються повноваження щодо формулювання ініціативи 12.

У разі подання народної ініціативи у формі загальної пропозиції текст 
зміни до конституції не формулюється завершено, а подається ідея пропо-
нованої зміни 13. Конкретики цій ініціативі надають уже Федеральні збори 14. 
Хоча для цієї форми народної ініціативи достатньо, щоб вона містила лише 
загальні наміри і цілі, проте вона повинна бути сформульована достатньо 
чітко, щоб на референдумі народу було зрозуміло, за який предмет і за які 
цілі вони голосують 15.

Народна ініціатива у формі розробленого проєкту містить повністю 
сформульовані пропоновані зміни до Федеральної конституції 16. Текст 
ініціативи загалом лишається без змін і має бути представлений на голо-
сування народу і кантонам таким, яким він є 17.

Форма загальної пропозиції вибирається дуже рідко, а тому на практиці 
вона майже не відіграє ролі щодо перегляду Федеральної конституції 18. 

9 Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1779.
10 Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 785.
11 Там само. Rz. 787.
12 Biaggini, OFK, N. 11 zu Art. 139 BV; Epiney/Diezig, BSK, N. 13 zu Art. 139 BV.
13 Epiney/Diezig, BSK, N. 15 zu Art. 139 BV.
14 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 32 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1566.
15 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 32 zu Art. 139 BV; Hangartner/Kley, 

Rz. 830; Tschannen, Rz. 1919.
16 Tschannen, Rz. 1556 und 1916.
17 Див. також ст. 1 ст. 99 Федерального закону про парламент (ParlG), згідно з якою 

народна ініціатива має бути у незмінному вигляді подана на голосування народу і кантонам. 
Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 74 zu Art. 139 BV.

18 Epiney/Diezig, BSK, N. 18 zu Art. 139 BV; Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, 
N. 16 zu Art. 139 BV.
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Для ініціаторів зазвичай найбільш привабливим є розроблений проєкт, 
оскільки на відміну від загальної пропозиції за такої форми ініціативи 
клопотання може бути сформульовано конкретно і у незмінному вигляді 19. 
Нижче буде докладно розглянуто процедуру подання народної ініціативи 
у формі розробленого проєкту.

b) Попередня перевірка ініціативи
Перш ніж розпочати збір підписів за народну ініціативу, вона проходить 

попередню перевірку у Федеральній канцелярії (нім. Bundeskanzlei) 20. 
У межах попередньої перевірки підписний лист перевіряється на відпо-
відність вимогам ст. 68 Федерального закону про політичні права (нім. 
Bundesgesetz über die politischen Rechte, BPR) (ч. 1 ст. 69 Федерального 
закону про політичні права). Серед іншого, підписний лист повинен міс-
тити назву і точне формулювання ініціативи (ч. 1 літ. b ст. 68 Федерального 
закону про політичні права), імена та адреси ініціаторів (ч. 1 літ. е ст. 68 
Федерального закону про політичні права), а також кантон і політичну 
комуну осіб, які його підписали (ч. 1 літ. а ст. 68 Федерального закону про 
політичні права) 21.

Далі перевіряється, чи не вводить назва ініціативи голосуючих в оману, 
чи не викликає плутанину та чи не містить вона комерційної або особистої 
реклами (ч. 2 ст. 69 Федерального закону про політичні права) 22. У такому 
разі Федеральна канцелярія може відповідно до ч. 2 ст. 69 Федерального 
закону про політичні права змінити назву ініціативи 23. Окрім того, Феде-
ральна канцелярія перевіряє лінгвістичну узгодженість текстів ініціатив 
трьома офіційними мовами: німецькою, французькою та італійською і за 
потреби сама робить переклад 24. Нарешті, назва і текст народної ініціативи, 
а також імена ініціаторів публікуються у Федеральному віснику Швейцарії 
(нім. Bundesblatt) (ч. 4 ст. 69 Федерального закону про політичні права) 25.

Ця попередня перевірка ініціативи має суто формальний характер 26. 
Зокрема, не проводиться перевірка змісту ініціативи 27. Відповідно, народна 
ініціатива загалом може винести будь- яке питання як предмет перегляду 

19 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 17 zu Art. 139 BV.
20 Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 790.
21 Tschannen, Rz. 1795.
22 Epiney/Diezig, BSK, N. 18 zu Art. 139 BV.
23 Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 789.
24 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 21 zu Art. 139 BV.
25 Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1782.
26 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 22 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1796.
27 Epiney/Diezig, BSK, N. 10 zu Art. 139 BV.
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Федеральної конституції, навіть якщо це питання має «екзотичний» характер 
або його краще вирішувати на рівні законів або постанов 28. У Швейцарії 
питання конституційності того чи іншого положення вирішується політично 29. 
Прикладами таких ініціатив є ініціатива щодо скасування переходу на літній 
час 30 або «ініціатива рогатих корів» (нім. Hornkuh-Initiative), яка, серед іншого, 
пропонувала прописати у Федеральній конституції, що ферми, які мають 
корів та кіз із рогами, повинні отримувати фінансову підтримку 31. Подібні 
ініціативи часто провалюються ще на етапі збору підписів, як, наприклад, 
було з ініціативою щодо скасування переходу на літній час.32 Проте це не 
завжди так. «Ініціатива рогатих корів» змогла зібрати достатню кількість 
підписів, але була відхилена народом і кантонами на референдумі 33.

c) Збір підписів
Після попередньої перевірки народної ініціативи ініціатори можуть 

розпочинати збір 100 тис. підписів, необхідних відповідно до ч. 1 ст. 139 
Федеральної конституції 34. Ст. 70 у поєднанні з ч. 1 ст. 61 Федерального 
закону про політичні права передбачає, що особи, які підписують підпис-
ний лист, повинні власноруч указати своє ім’я у підписному листі, а також 
поставити особистий підпис. Окрім того, особи, які підписують підписний 
лист, повинні вказати свою адресу і дату народження для встановлення 
особи (ст. 70 у поєднанні з ч. 2 ст. 61 Федерального закону про політичні 
права) 35. Ця інформація необхідна для подальшого посвідчення права 
голосу 36. Після цього ініціатори подають підписні листи до компетентних 
кантональних управлінь, які за кожним підписним листом установлюють 
серед тих осіб, що підписалися, кількість осіб, які мають право голосу 
(ст. 70 у поєднанні зі ст. 62 Федерального закону про політичні права) 37.

d) Подання народної ініціативи і визнання її допустимою
Протягом 18 місяців після публікації тексту ініціативи у Федеральному 

віснику Швейцарії ініціатори мають подати всі підписи до Федеральної 

28 Biaggini, OFK, N. 4 zu Art. 139; Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 19 zu 
Art. 139 BV.

29 Tschannen, Rz. 1528.
30 BBl 2019, S. 2881 ff.
31 BBl 2014, S. 6667 ff.
32 BBl 2020, S. 10088.
33 BBl 2019, S. 5931.
34 Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 790.
35 Там само. Rz. 791.
36 Там само. Rz. 792.
37 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 23 zu Art. 139 BV.



183

Пряма демократія у Швейцарії. Народна ініціатива і законодавчий референдум…

канцелярії (ч. 1 ст. 70 Федерального закону про політичні права) 38. На під-
ставі поданих підписів після закінчення терміну збору підписів Федеральна 
канцелярія визначає, чи набрала народна ініціатива необхідні 100 тис. підпи-
сів (речення перше ч. 1 ст. 71 Федерального закону про політичні права) 39.

e) Обговорення у Федеральній раді
Якщо народна ініціатива визнається допустимою, тобто якщо вона набрала 

необхідні 100 тис. підписів, Федеральна рада (нім. Bundesrat; уряд Швей-
царії –  прим. пер.) зобов’язана відповідно до ч. 1 літ. а ст. 97 Федерального 
закону про парламент (нім. Parlamentsgesetz, ParlG) підготувати звернення 
про народну ініціативу (нім. Botschaft zur Volksinitiative) 40. Федеральна рада 
повинна подати це звернення до Федеральних зборів протягом одного року 
після висування народної ініціативи разом із проєктом федеральної постанови 
стосовно її позиції щодо народної ініціативи 41. Якщо Федеральна рада вирішує 
підготувати зустрічний проєкт до народної ініціативи, строк на підготовку 
Федеральною радою звернення про народну ініціативу продовжується до 
18 місяців (ч. 2 ст. 97 Федерального закону про парламент) 42.

f) Парламентські обговорення і перевірка дійсності
aa) Перевірка дійсності народної ініціативи
Відразу після отримання звернення і проєкту Федеральної ради Феде-

ральні збори розпочинають їх обговорення 43. Федеральні збори повинні 
встановити, чи відповідає народна ініціатива вимогам дійсності, визначеним 
у ч. 3 ст. 139 Федеральної конституції (ч. 1 ст. 98 Федерального закону 
про парламент і ч. 1 ст. 75 Федерального закону про політичні права) 44. 
Згідно з ч. 3 ст. 139 Федеральної конституції, народна ініціатива повинна 
зберігати єдність форми і змісту та відповідати обов’язковим положенням 
міжнародного права 45. Додатковою неписаною вимогою дійсності народної 
ініціативи є те, що вона не повинна бути явно нездійсненною 46.

Відповідно до ч. 3 ст. 139 Федеральної конституції, Федеральні збори 
також мають можливість оголосити народну ініціативу дійсною лише 
частково 47. Однак часткова дійсність може бути визнана лише в тому 

38 Tschannen, Rz. 1797.
39 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 23 zu Art. 139 BV.
40 Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 797.
41 Biaggini, OFK, N. 15 zu Art. 139 BV.
42 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 63 zu Art. 139 BV.
43 Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 798.
44 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 64 zu Art. 139 BV.
45 Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 798.
46 Epiney/Diezig, BSK, N. 45 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1515.
47 Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1793.
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разі, якщо навіть без недійсних положень суть ініціативи залишається 
незмінною 48.

Перевірка дійсності народної ініціативи Федеральними зборами є юри-
дичним рішенням 49. Рішення є остаточним, оскільки, відповідно до ч. 4 
до ст. 189 Федеральної конституції, воно не може бути оскаржене у суді 50. 
У зв’язку із цим виникає питання, чи є Федеральні збори правильним орга-
ном для розгляду питань, які часто містять складні юридичні тонкощі 51. 
Із погляду правової держави ця процедура в жодному разі не може не 
викликати сумнівів 52.

bb) Окремі передумови дійсності народної ініціативи
i. Єдність форми
Частина 3 ст. 139 Федеральної конституції вимагає, щоб кожна народна 

ініціатива була оформлена у вигляді загальної пропозиції або у вигляді 
розробленого проєкту (ч. 3 ст. 75 Федерального закону про політичні 
права) 53. Ці дві форми не можна змішувати, оскільки процедури подаль-
шого розгляду народних ініціатив є різними залежно від їхньої форми 54. 
На практиці загалом майже не виникає проблем з єдністю форми народної 
ініціативи. У будь- якому разі ще жодна народна ініціатива не була визнана 
на федеральному рівні недійсною через порушення єдності форми 55.

ii. Єдність змісту
Окрім того, ч. 3 ст. 139 Федеральної конституції говорить про те, що 

народна ініціатива має зберігати єдність змісту 56. Відповідно до ч. 2 ст. 75 
Федерального закону про політичні права, єдність змісту означає наявність 
між окремими частинами народної ініціативи предметного зв’язку 57. Ця 
вимога захищає вільне волевиявлення осіб, які мають право голосу, і дає 
їм змогу віддати свій голос чесно 58. Вимога єдності змісту покликана 
запобігти ситуації, коли особа, що має право голосу, повинна проголосу-
вати «так» чи «ні» одразу з кількох різних питань 59. Окрім того, не слід 

48 BGE134 I 172 E. 2 S. 176 f.; Tschannen, Rz. 1865.
49 Biaggini, OFK, N. 10 zu Art. 139 BV.
50 Epiney/Diezig, BSK, N. 52 zu Art. 139 BV; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz 1974.
51 Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, N. 53 zu Art. 139 BV.
52 Biaggini, OFK, N. 10 zu Art. 139 BV.
53 Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, N. 36 zu Art. 139 BV; Tschannen, 

Rz. 1510, 1857.
54 Biaggini, OFK, N. 11 zu Art. 139 BV; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 799.
55 Epiney/Diezig, BSK, N. 24 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1511.
56 Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 801.
57 Там само. Rz. 803.
58 Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, N. 40 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1512.
59 Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1789; Tschannen, Rz. 1922.
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допускати випадків, коли для того щоб легше було набрати необхідну 
кількість підписів, в одній народній ініціативі сполучають два не пов’язані 
між собою питання 60.

Під час оцінки того, чи порушує ініціатива єдність змісту, Федеральні 
збори мають значну свободу розсуду (нім. Ermessensspielraum) 61. Прак-
тика показує, що Федеральні збори загалом є прихильними до народних 
ініціатив 62. Більш жорсткі вимоги до народної ініціативи призвели би до 
обмеження права ініціативи і створення нових проблем розмежування 63. 
Сьогодні лише дві народні ініціативи були визнані недійсними через 
порушення принципів єдності форми і змісту 64.

Прихильність Федеральних зборів до народних ініціатив можна проі-
люструвати на прикладі ініціативи «Екопоп» (нім. Ecopop-Initiative) 65. Іні-
ціатива «Екопоп» містила дві вимоги. По-перше, пропонувалося обмежити 
зростання населення Швейцарії на 0,2 % на рік, що в результаті призвело б 
до обмеження імміграції до Швейцарії. По-друге, пропонувалося зобов’я-
зати Конфедерацію інвестувати щонайменше 10 % коштів, виділених на 
співробітництво у сфері розвитку, у заходи з просування добровільного 
планування сім’ї 66. Федеральні збори постановили, що єдність змісту 
порушено не було, і ухвалили рішення про дійсність народної ініціа-
тиви «Екопоп» 67. Після цього Федеральні збори підготували звернення 
про народну ініціативу, у якому йшлося про те, що ініціатива має одну 
мету –  забезпечити природну основу життя у Швейцарії та інших країнах 
шляхом обмеження чисельності населення 68. Обидва заходи –  заохочення 
планування сім’ї і обмеження імміграції –  служать цій меті, а тому мають 
достатній предметний зв’язок 69. Однак у фаховій літературі наголошується 
на тому, що це два принципово різні заходи, які зачіпають різні сфери 
життєдіяльності, тому їх предметний зв’язок можна трактувати дуже 

60 Botschaft BV, S. 455; Biaggini, OFK, N. 12 zu Art. 139 BV; Epiney/Diezig, BSK, N. 25 
zu Art. 139 BV.

61 Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, N. 42 zu Art. 139 BV.
62 Див. Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 803.
63 Epiney/Diezig, BSK, N. 32 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1925.
64 Epiney/Diezig, BSK, N. 30 zu Art. 139 BV.
65 Щодо ініціативи «Екопоп» див. огляд процедурних кроків (включно з посиланням на 

матеріали у Федеральному віснику Швейцарії). URL: https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/vi/
vis406.html (дата перегляду: 08.02.2022).

66 Див. текст ініціативи у: BBl 2011, S. 3797.
67 BBl 2014, S. 5073 f.
68 Botschaft «Ecopop», S. 8701.
69 Botschaft «Ecopop», S. 8701; Kley, Ecopop, S. 15.
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широко 70. Зрештою ініціатива «Екопоп» була однозначно відкинута народом 
і кантонами на голосуванні 71.

Рідкісним прикладом порушення єдності змісту була народна ініціатива 
«Проти здорожчання та інфляції» (нім. Gegen Teuerung und Inflation), яка 
виникла в 1975 р.72 Народна ініціатива вимагала збереження економічного 
розвитку. Задля цього, по- перше, пропонувалося вжити заходів щодо 
боротьби з підвищенням цін і безробіттям. По-друге, держава мала гаранту-
вати право на житло, існування здорового сільського господарства, здорового 
ремесла і здорової дрібної торгівлі 73. Народна ініціатива пов’язала одразу 
декілька основних соціальних прав із вимогами до кон’юнктурної політики 
і цим порушила єдність змісту 74. Тому 16 грудня 1977 р. Федеральні збори 
визнали народну ініціативу «Проти здорожчання та інфляції» недійсною 75.

iii. Без очевидної нездійсненності ініціативи
Народна ініціатива має бути такою, що її реально реалізувати 76. Хоча 

у ч. 3 ст. 139 Федеральної конституції очевидна нездійсненність народної 
ініціативи не згадується як підстава визнання її недійсною, ця вимога 
відповідає давно сформованій і визнаній практиці державних органів 77. 
При цьому не йдеться про звичайні проблеми реалізації чи юридичну 
нездійсненність 78, а скоріше про фактичну неможливість реалізації народ-
ної ініціативи 79. Однак на практиці здійсненність ініціатив дуже рідко стає 
проблемою 80.

iv. Без порушення імперативних норм міжнародного права
Відповідно до ч. 3 ст. 139 Федеральної конституції, народна ініціатива 

не може порушувати імперативні норми міжнародного права (ius cogens) 81. 

70 Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, N. 42 zu Art. 139 BV; Epiney/Diezig, 
BSK, N. 31 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1514.

71 BBl 2015, S. 1813; URL: https://www.eda.admin.ch/europa/de/home/europapolitik/
abstimmungen/ecopop.html (дата перегляду: 08.02.2022).

72 BBl 1975 II, S. 285; Tschannen, Rz. 1513.
73 Див. текст ініціативи у: Botschaft «Gegen Teuerung und Inflation», S. 504.
74 Botschaft «Gegen Teuerung und Inflation», S. 514 f.; Epiney/Diezig, BSK, N. 30 zu 

Art. 139 BV.
75 BBl 1977 III, S. 919 f.
76 Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 808; Tschannen, Rz. 1515.
77 Botschaft BV, S. 445; Biaggini, OFK, N. 9 zu Art. 139 BV; Biaggini, OFK, N. 14 zu 

Art. 139 BV; Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, N. 54 zu Art. 139 BV.
78 Botschaft «Selbstbestimmungsinitiative», S. 5366; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, 

Rz. 809.
79 Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, N. 54 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1859.
80 Biaggini, OFK, N. 14 zu Art. 139 BV; Epiney/Diezig, N. 47 zu Art. 139 BV.
81 Tschannen, Rz. 1517.
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Іus cogens включає всі положення, визнані міжнародним співтовариством 
держав, від яких не можна відступати через їх фундаментальний зміст, 
оскільки вони є дійсними беззастережно і без винятку 82. До цих норм 
відносяться, зокрема, принцип рівності держав, заборона тортур, рабства 
і насильства, а також основні засади міжнародного гуманітарного права 
та принцип невидворення (нім. Non-Refoulement-Gebot) 83. Практика дер-
жавних органів влади також включає гарантії ЄКПЛ, як- от принципи 
nulla poena sine lege (немає покарання без закону, який його передбачає. –   
Прим. пер.), ne bis in idem (заборона судити одну й ту саму людину двічі 
з одного приводу. –  Прим. пер.) і заборона смертної кари як регіональний 
ius cogens серед імперативних норм міжнародного права 84.

Прикладом визнання часткової недійсності народної ініціативи є «вико-
навча ініціатива» (нім. Durchsetzungsinitiative) 85. Виконавча ініціатива 
пропонувала визначити у розділі IV п. 9 ч. 1 ст. 197 Федеральної кон-
ституції, що імперативне міжнародне право має охоплювати виключно 
заборону катувань, геноциду, агресивної війни, рабства і заборону депор-
тації до країни, де смерть чи катування неминучі 86. За рекомендацією 
Федеральної ради Федеральні збори оголосили цю частину ініціативи 
недійсною, оскільки таке вузьке значення ius cogens суперечить самому 
цьому принципу 87.

З іншого боку, народні ініціативи, які несумісні з неімперативними 
нормами міжнародного права, уважаються допустимими і мають бути 
визнані дійсними 88. Це може призвести до проблем, коли народна ініціа-
тива несумісна з неімперативним міжнародним правом і конституційним 
правом 89. Прикладом цього є народна ініціатива «Проти будівництва 
мінаретів» (нім. Gegen den Bau von Minaretten). Її було прийнято наро-
дом і кантонами 29 листопада 2009 р.90 Відтоді відповідно до ч. 3 ст. 72  

82 BGE133 II 450 E. 7 S. 460 ff.; Botschaft BV, S. 446; Biaggini, OFK, N. 13 zu Art. 139 BV.
83 Botschaft «Durchsetzungsinitiative», S. 9468 f.; Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, 

Rz. 807.
84 Botschaft «Durchsetzungsinitiative», S. 9469; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1756a; 

Tschannen, Rz. 1518.
85 Biaggini, OFK, N. 17a zu Art. 139 BV; Malinverni/Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 807.
86 Див. текст ініціативи у: BBl 2012, S. 7375.
87 BBl 2015, S. 2701; Vgl. Botschaft «Durchsetzungsinitiative», S. 9470 ff.
88 BGE139 I 16 E. 5.2.1 S. 29 ff.; Botschaft BV, S. 446; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, 

Rz. 1757; Tschannen, Rz. 1521.
89 Ehrenzeller/Gertsch, St. Galler Kommentar BV, N. 50 zu Art. 139 BV.
90 URL: https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/20091129/det547.html (дата пере- 

гляду: 08.02.2022).
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Федеральної конституції будівництво мінаретів у Швейцарії було забо-
ронено. Однак це положення Конституції суперечить свободі релігії, 
закріпленій у ст. 9 ЄКПЛ 91.

cc) Рекомендація щодо голосування
Після успішної перевірки на дійсність народної ініціативи Федеральні 

збори мають видати свою рекомендацію для голосування. Речення друге 
ч. 5 ст. 139 Федеральної конституції і ст. 100 Федерального закону про 
парламент зобов’язують Федеральні збори протягом 30 місяців після 
висунення народної ініціативи ухвалити рішення про те, рекомендувати 
народу і кантонам її прийняття чи відхилення 92. На практиці рекомендації 
Федеральних зборів щодо голосування мають велике значення і вплив на 
перебіг народної ініціативи 93. Далі Федеральна рада інформує виборців 
про народну ініціативу (ч. 1 ст. 10a Федерального закону про політичні 
права) 94 прозоро і по суті (ч. 2 ст. 10a Федерального закону про політичні 
права). Зокрема, Федеральна рада має також висвітлити всі позиції, які пред-
ставлені у Федеральних зборах щодо цієї народної ініціативи (ч. 3 ст. 10a 
Федерального закону про політичні права), але при цьому вона зв’язана 
рекомендаціями парламенту щодо голосування (ч. 4 ст. 10a Федерального 
закону про політичні права) 95.

g) Розроблення зустрічного проєкту в разі необхідності
Федеральні збори можуть прийняти зустрічний проєкт до народної 

ініціативи 96. Розрізняють прямі та непрямі зустрічні проєкти. Обидва типи 
проєктів зазвичай спрямовані або на усунення недоліків народної ініціа-
тиви, або на пропозицію більш консенсусного рішення, або на задоволення 
вимоги ініціаторів, так що останні можуть навіть розглянути можливість 
відкликання народної ініціативи 97.

aa) Прямий зустрічний проєкт
Прямим зустрічним проєктом, який згадується у третьому реченні 

ч. 5 ст. 139 Федеральної конституції, Федеральні збори протиставляють 
народній ініціативі свій власний проєкт перегляду Федеральної конституції 
(ч. 1 ст. 101 Федерального закону про парламент) 98. Прямий зустрічний 
проєкт, своєю чергою, повинен зберігати єдність змісту і стосуватися тієї 

91 BBl 2007, S. 3231 ff.
92 Tschannen, Rz. 1559.
93 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 80 zu Art. 139 BV.
94 Epiney/Diezig, N. 54 zu Art. 139 BV.
95 Biaggini, OFK, N. 22 zu Art. 139 BV.
96 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 82 zu Art. 139 BV.
97 Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 810.
98 Hangartner/Kley, Rz. 877; Tschannen, Rz. 1560.
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самої теми, що й народна ініціатива (ч. 1 ст. 101 Федерального закону про 
парламент) 99. Однак припустимо пропонувати інші цілі та інструменти, 
ніж ті, що зазначені в народній ініціативі 100.

Якщо є прямий зустрічний проєкт, то, відповідно до ч. 1 ст. 139b Феде-
ральної конституції, відбувається одночасне голосування за народну ініці-
ативу і зустрічний проєкт 101. Частина 2 ст. 139b Федеральної конституції 
передбачає, що особи, які мають право голосу, можуть проголосувати за 
обидва проєкти 102. Федеральні збори можуть рекомендувати прийняти 
обидві пропозиції (ч. 1 ст. 102 Федерального закону про парламент) 103.

У разі якщо приймається як народна ініціатива, так і прямий зустрічний 
проєкт, особи, які мають право голосу, мають можливість у супровідному 
питанні (нім. Stichfrage) висловити свою думку про те, який з двох проєк-
тів має набути чинності 104. Щодо супровідного питання Федеральні збори 
можуть рекомендувати тільки прямий зустрічний проєкт (ч. 2 ст. 102 Феде-
рального закону про парламент) 105. Якщо народ і кантони дадуть відповідь 
на супровідне питання по- різному, то, згідно з ч. 2 ст. 139b Федеральної 
конституції, перемагає той проєкт, який у процентному відношенні набрав 
більшу кількість голосів народу і кантонів 106.

bb) Непрямий зустрічний проєкт
Непрямий зустрічний проєкт –  це закон, який приймається Федераль-

ними зборами і набирає чинності у разі відхилення народної ініціативи 107. 
Непрямий зустрічний проєкт прямо не згадується у Федеральній консти-
туції, але випливає із загальної законодавчої компетенції Федеральних 
зборів відповідно до ч. 1 ст. 160 Федеральної конституції і права зако-
нодавчої ініціативи Федеральної ради відповідно до ст. 181 Федеральної 
конституції 108. Оскільки непрямий зустрічний проєкт розробляється на 
законодавчому рівні, він не пов’язаний безпосередньо з народною ініці-
ативою і підлягає висуненню на факультативний референдум відповідно 

99 Biaggini, OFK, N. 24 zu Art. 139 BV; Tschannen, Rz. 1851.
100 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 83 zu Art. 139 BV; Epiney/Diezig, N. 57 

zu Art. 139 BV.
101 Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 814; Tschannen, Rz. 1562.
102 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 81 zu Art. 139 BV.
103 Epiney/Diezig, N. 54 zu Art. 139 BV.
104 Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1797; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, 

Rz. 815 f.
105 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 81 zu Art. 139 BV.
106 Biaggini, OFK, N. 4 f. zu Art. 139b BV; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 817.
107 Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1795.
108 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 85 zu Art. 139 BV.
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до ч. 1 п. а ст. 141 Федеральної конституції 109. Непрямий зустрічний 
проєкт може виявитися помічним у тому, що до Федеральної конституції 
не буде включено положень, які було б краще прийняти на законодав-
чому рівні 110. Це має сенс, оскільки на федеральному рівні законодавча 
ініціатива відсутня 111.

h) Відкликання народної ініціативи у разі необхідності
Загалом, відповідно до ч. 1 ст. 73 Федерального закону про політичні 

права, ініціатори можуть у будь- який момент відкликати народну ініціа-
тиву 112. Проте щойно Федеральна рада призначить всенародне голосування 
щодо певної народної ініціативи, відкликати її ініціатори вже не можуть 113. 
Як правило, заява про відкликання народної ініціативи є безумовною 
(ч. 1 ст. 73am Федеральної конституції) 114. У разі якщо був поданий непрямий 
зустрічний проєкт, відкликання народної ініціативи може бути здійснено 
тільки за умови, що непрямий зустрічний проєкт не буде відхилений на 
референдумі відповідно до ст. 141 Федеральної конституції (ч. 2 ст. 73a 
Федерального закону про політичні права) 115. Це потрібно для того, щоб 
запобігти необхідності прийняття ініціаторами рішення про відкликання 
народної ініціативи до того, як буде вирішено, чи набуде непрямий зустріч-
ний проєкт чинності 116.

i) Референдум
Референдум призначається протягом десяти місяців після остаточного 

голосування у Федеральних зборах (ч. 1 ст. 75a Федерального закону про 
політичні права) 117. Частковий перегляд Федеральної конституції, який 
пропонує народна ініціатива, може бути прийнятий народом і кантонами 
(«подвійною більшістю») відповідно до речення першого ст. 5 ст. 139 
Федеральної конституції 118. Відповідно до ч. 2 ст. 142 Федеральної кон-
ституції, законопроєкти, винесені на голосування народу і кантонів, 
приймаються, якщо за них проголосували більшість осіб, що мають право 
голосу, і більшість кантонів. Двадцять кантонів мають повні кантональні 

109 Biaggini, OFK, N. 26 zu Art. 139 BV.
110 Epiney/Diezig, N. 58 zu Art. 139 BV.
111 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 86 zu Art. 139 BV.
112 Там само. 25 zu Art. 139 BV.
113 Biaggini, OFK, N. 20 zu Art. 139 BV.
114 Tschannen, Rz. 1799.
115 Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1784; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, 

Rz. 818.
116 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 25 zu Art. 139 BV.
117 Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 812.
118 Там само. Rz. 815.
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голоси (нім. Standesstimmen), шість кантонів –  половинні кантональні 
голоси. Відповідно до ч. 3 ст. 142 Федеральної конституції, кантон схвалює 
законопроєкт, якщо за нього проголосувала більшість виборців.

j) Опублікування положень Федеральної конституції і набуття ними 
чинності

Відповідно до ст. 195 Федеральної конституції, зміна до Федеральної 
конституції, яка пропонувалася народною ініціативою, набирає чинності 
в день її прийняття народом і кантонами 119. Однак на практиці народні іні-
ціативи часто передбачають перехідні положення відповідно до ч. 3 ст. 15 
Федерального закону про політичні права, які чітко регламентують набуття 
чинності ініціативою 120. Якщо положення Конституції є достатньо визна-
ченими, вони повинні безпосередньо застосовуватися правозастосовними 
органами 121, інакше нове положення Конституції може бути реалізовано 
лише після того, як Федеральні збори ухвалять відповідне імплементуюче 
законодавство 122.

III. Факультативний законодавчий референдум

1. Поняття і функція законодавчого референдуму
Законодавчий референдум –  це політичне право осіб, які мають право 

голосу, вирішувати на референдумі долю законопроєкту, ухваленого 
Федеральними зборами 123. Відповідно до ч. 1 літ. а ст. 141 Федеральної 
конституції, 50 тис. виборців мають право вимагати проведення референ-
думу за федеральним законом протягом 100 днів зі дня його офіційного 
опублікування 124.

Відповідно до ч. 1 ст. 141 Федеральної конституції, законодавчий рефе-
рендум може бути ініційований не виборцями, а вісьмома кантонами 125. 
Однак до цього часу було проведено лише один кантональний референ-
дум (нім. Kantonsreferendum) 126. Якщо достатня кількість осіб, які мають 
право голосу, або кантонів вимагає проведення референдуму протягом 

119 Botschaft, BV, S. 434; Baumann, S. 248.
120 Tschannen, Rz. 1564.
121 Baumann, S. 257.
122 Baumann, S. 257 f.; Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 829.
123 Epiney/Diezig, BSK, N. 10 zu Art. 140 BV; Tschannen, Rz. 1866.
124 Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 846.
125 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 9 zu Art. 141 BV; Tschannen, Rz. 1785.
126 Див. BBl 2003, S. 7056 f.; Biaggini, OFK, N. 5 zu Art. 141; Häfelin/Haller/Keller/

Thurnherr, Rz. 956a.
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установленого строку, референдум уважається допустимим, і відповідно 
до ч. 1 ст. 142 Федеральної конституції народ на голосуванні вирішує, чи 
має бути ухвалено федеральний закон 127. Якщо ж референдум є недопу-
стимим, уважається, що закон, прийнятий Федеральними зборами, був 
мовчазно схвалений народом 128.

Референдум має зупиняючу дію і стосується всього нормативного 
акта 129. Відповідно, федеральні закони набирають чинності лише після 
завершення процедури референдуму, тобто після того, як сплинув строк 
скликання референдуму і референдум так і не був скликаний, або якщо 
вони були схвалені на референдумі 130. Якщо, з іншого боку, федеральний 
закон буде відхилено на референдумі, зберігається статус- кво 131.

Таким чином, право референдуму дає народу можливість накласти 
вето на федеральні закони 132. У межах законодавчого референдуму народ 
не може вносити жодних власних пропозицій, а може лише приймати чи 
відкидати федеральні закони, ухвалені Федеральними зборами 133. Попри 
відсутність можливості розробляти законодавство інструмент законодав-
чого референдуму все одно має значний вплив на законодавчий процес 134. 
Органи державної влади змушені враховувати інтереси різних соціальних 
груп, щоб не допустити проведення законодавчого референдуму 135. Феде-
ральні збори прагнуть ухвалювати закони, які є консенсусними і мають 
широку підтримку серед населення та які за потреби здатні «витримати» 
референдум 136. Таким чином, ці непрямі ефекти законодавчого референ-
думу дають змогу виборцям брати участь у вирішенні суттєвих питань 
і коригувати законодавство 137.

127 Biaggini, OFK, N. 3 zu Art. 141 BV; Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 14 
zu Art. 141 BV.

128 Epiney/Diezig, BSK, N. 9 zu Art. 141 BV; Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar 
BV, N. 14 zu Art. 141 BV.

129 Botschaft, BV, S. 365; Epiney/Diezig, BSK, N. 12 f. zu Art. 141 BV.
130 Epiney/Diezig, BSK, N. 13 zu Art. 141 BV; див. Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, 

Rz. 1601.
131 Див. BGE131 I 126 E. 6 S. 132 f.; Tschannen, Rz. 1866.
132 Див. BGE131 I 126, a. a.O.
133 Epiney/Diezig, BSK, N. 9 zu Art. 141 BV.
134 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 12 zu Art. 141 BV.
135 Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 852.
136 Biaggini, OFK, N. 8 zu Art. 141 BV.
137 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 12 zu Art. 141 BV.
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2. Класифікація і розмежування
Законодавчий референдум –  це факультативний референдум. Відпо-

відно до ч. 1 ст. 141 Федеральної конституції, факультативний референдум 
відбувається лише у тому разі, якщо він був скликаний і його визнано 
допустимим 138. Окрім федеральних законів (літ. а), ч. 1 ст. 141 Федеральної 
конституції передбачає процедуру факультативного референдуму також 
для термінових федеральних законів зі строком дії щонайменше рік (літ. b)  
і федеральних рішень, якщо це передбачено законом і Федеральною кон-
ституцією (літ. c) 139.

Протягом чотирирічного законодавчого періоду факультативні референ-
думи проводяться у середньому від п’яти до десяти законодавчих актів 140. 
Слід зазначити, що стосовно більшості законопроєктів, які мають бути 
затверджені на факультативному референдуму, факультативний референдум 
або не скликається, або визнається недопустимим. А тому факультативний 
референдум проводиться лише щодо п’яти відсотків цих законодавчих 
актів 141. Утім, більшість законодавчих актів схвалюється на наступному 
референдумі, тому лише один- два відсотки всіх законодавчих актів, які 
мають бути затверджені на факультативному референдуму, зрештою на 
референдумі відхиляються 142.

Факультативний референдум слід відрізняти від обов’язкового референ-
думу. У разі обов’язкових референдумів народне голосування щодо рішення 
Федеральних зборів проходить у службовому порядку 143. Відповідно до 
ч. 1 ст. 140 Федеральної конституції, обов’язковий референдум потрібен 
для внесення змін до Конституції (літ. а), для вступу країни в наддер-
жавні організації та організації колективної безпеки (літ. b), а також для 
ухвалення термінових федеральних законів, які не мають конституційної 
основи (літ. c) 144.

138 Biaggini, OFK, N. 3 zu Art. 141 BV; Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 14 
zu Art. 141 BV; Tschannen, Rz. 1729.

139 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 13 zu Art. 141 BV; Häfelin/Haller/Keller/
Thurnherr, Rz. 1383.

140 URL: https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber- das-parlament/fakten- und-zahlen/
zahlen- volksabstimmungen (дата перегляду: 08.02.2022).

141 Там само.
142 Там само.
143 Tschannen, Rz. 1729.
144 Epiney/Diezig, BSK, N. 5 zu Art. 140 BV; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1383.
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3. Включення процедури референдуму до законодавчої процедури
Відповідно до ст. 181 Федеральної конституції, законодавчі процедури 

можуть бути ініційовані самою Федеральною радою або, згідно зі ст. 171 
Федеральної конституції, –  Федеральними зборами за допомогою пропозиції 
(нім. Motion) (ст. 120 Федерального закону про парламент) або постулату 
(нім. Postulat) (ст. 123 Федерального закону про парламент) 145. Однак, 
оскільки у Швейцарії немає законодавчої ініціативи на федеральному 
рівні, народ не має змоги самому ініціювати законодавчу процедуру 146. 
Після початку законодавчої процедури готується перший проєкт закону 
(попередній проєкт, нім. Vorentwurf) 147. Цей попередній проєкт зазви-
чай розробляється Федеральною радою, департаментом чи федеральним 
відомством 148.

За цим попереднім проєктом проводиться процедура публічних обгово-
рень (нім. Vernehmlassungsverfahren) 149. Відповідно до ст. 147 Федераль-
ної конституції, кантони, політичні представники і зацікавлені сторони 
мають бути запрошені до дискусій за важливими законами. Відповідно 
до ч. 1 літ. b ст. 3 Федерального закону про публічні обговорення (нім. 
Vernehmlassungsgesetz), проведення публічних обговорень є обов’язковим 
для федеральних законів. Окрім того, кожна людина та організація мають 
право брати участь у публічних обговореннях і висловлювати свою думку 
(ч. 1 ст. 4 Федерального закону про публічні обговорення) 150. Процедура 
публічних обговорень покликана забезпечити, щоб у законопроєкті усі 
позиції були почуті й ураховані. У результаті має бути сформований 
закон, який буде підтриманий широким консенсусом і прийнятий на 
референдумі 151.

За результатами публічних обговорень Федеральна рада розробляє 
законопроєкт 152. Потім Федеральна рада представляє цей законопроєкт 
Федеральним зборам разом зі зверненням Федеральної ради і пропози-
цією про схвалення проєкту 153. У зверненні Федеральна рада зобов’язана 
обґрунтувати законопроєкт, зокрема його правові підстави, зв’язок з іншими 

145 Див. Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1807.
146 Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1810.
147 Tschannen, Rz. 1629.
148 Там само. 1628.
149 Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1810.
150 Tschannen, Rz. 1630.
151 Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1812.
152 Tschannen, Rz. 1632.
153 Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1812.
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правовими нормами і правові наслідки (ч. 2 ст. 142 Федерального закону 
про парламент) 154.

Після цього Федеральні збори обговорюють законопроєкт 155. Після 
остаточного голосування у Федеральних зборах федеральний закон публі-
кується у Федеральному віснику Швейцарії (ч. 1 літ. e ст. 13 Федерального 
закону про публічність (нім. Publizitätsgesetz) 156. Із цієї публікації почина-
ється процедура референдуму. Референдум має зупиняючу дію, тобто закон 
може набути чинності лише після завершення процедури референдуму 157. 
На практиці дата набуття чинності законопроєктом часто визначається 
Федеральною радою лише після завершення процедури референдуму 158.

4. Деталі процедури референдуму
Ст. 59a Федерального закону про політичні права говорить про те, що 

50 тис. підписів, які вимагає ч. 1 ст. 141 Федеральної конституції, у вста-
новлений строк мають бути подані до Федеральної канцелярії. Строк  
у 100 днів починається з офіційної публікації законопроєкту у Федераль-
ному віснику Швейцарії відповідно до ч. 1 літ. e ст. 13 Федерального закону 
про публічність 159. На відміну від народної ініціативи підписні листи для 
законодавчого референдуму не підлягають попередній перевірці. Автори 
референдуму самі відповідають за те, щоб підписні листи відповідали 
вимогам ст. 60 і далі Федерального закону про політичні права.

Частина 1 ст. 60 Федерального закону про політичні права вимагає, 
щоб у підписних листах указувався відповідний законопроєкт включно 
з датою ухвалення рішення Федеральними зборами (літ. b), а також кантон 
і комуна, де підписанти повинні проголосувати (літ. a). Для встановлення 
своєї особи виборці мають указати свої ім’я, дату народження і адресу 
(ч. 2 ст. 61 Федерального закону про політичні права). Вони повинні влас-
норуч вписати своє ім’я на підписному листі і підтвердити це власноручним 
підписом (ч. 1 ст. 61 Федерального закону про політичні права).

Потім відповідно до ч. 2–4 ст. 62 Федерального закону про політичні 
права право голосу осіб, що підписалися, має бути засвідчене канто-
нальними управліннями. Для цього автори референдуму повинні подати 
підписи до відповідальних органів (ч. 1 ст. 61 Федерального закону про 

154 Tschannen, Rz. 1634.
155 Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1813; Tschannen, Rz. 1635.
156 Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 1600.
157 Epiney/Diezig, BSK, N. 13 zu Art. 141 BV.
158 Tschannen, Rz. 1636.
159 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 5 zu Art. 141 BV.
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політичні права). Кантональні управління повинні невідкладно засвідчити 
і повернути авторам підписні листи. Саме автори референдуму несуть 
повну відповідальність за те, щоб підписи були своєчасно засвідчені 
і подані до Федеральної канцелярії протягом 100-денного строку 160. На 
підставі ч. 1–2 ст. 66 Федерального закону про політичні права Федеральна 
канцелярія після закінчення строку скликання референдуму визначає, 
чи були під петицією про проведення референдуму зібрані необхідні  
50 тис. дійсних підписів 161.

На відміну від народної ініціативи законодавчий референдум не може 
бути відкликаний (ст. 59b Федерального закону про політичні права) 162. 
Пояснюється це тим, що у багатьох випадках немає єдиного комітету 
референдуму, бо часто одразу кілька груп збирають підписи за проведення 
референдуму з різних мотивів і незалежно одна від одної 163.

Якщо референдум визнано допустимим, Федеральна рада віддає роз-
порядження про проведення референдуму (ст. 59c Федерального закону 
про політичні права) 164. Відповідно до ч. 1 ст. 141 у поєднанні з ч. 1 ст. 142 
Федеральної конституції законодавчий акт, який винесено на референдум, 
уважається прийнятим, якщо за нього проголосує більшість виборців 165. 
На відміну від народної ініціативи більшість кантонів у цьому разі не 
вимагається.

5. Процедура референдуму за терміновими  
федеральними законами
Згідно зі ст. 165 Федеральної конституції, особливим випадком для 

проведення референдуму є термінові федеральні закони. Відповідно до 
ч. 1 ст. 165 Федеральної конституції, термінові закони завжди діють про-
тягом обмеженого періоду часу, але набувають чинності негайно після їх 
прийняття, а не лише після процедури референдуму 166. У зв’язку із цим 
процедура референдуму для термінових законів проводиться ретроспек-
тивно 167. При цьому варто розрізняти, чи має терміновий федеральний 

160 BGE139 II 303 E. 7.5 S. 312; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1814.
161 Biaggini, OFK, N. 3 zu Art. 141 BV.
162 Epiney/Diezig, BSK, N. 10 zu Art. 141 BV.
163 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 6 und 8 zu Art. 141 BV; див. Hangartner/

Kley, Rz. 1014.
164 Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1814.
165 Epiney/Diezig, BSK, N. 10 zu Art. 141 BV; Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1814.
166 Tschannen, Rz. 1603.
167 Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1828; Tschannen, Rz. 1605.
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закон конституційну основу. Терміновий федеральний закон, який не 
має конституційної основи, може бути прийнятий народом і кантонами 
на черговому обов’язковому референдумі протягом року відповідно до 
ч. 3 ст. 165 у поєднанні зі ч. 1 літ. с ст. 140 Федеральної конституції 168, 
інакше він автоматично втрачає чинність 169.

Якщо терміновий федеральний закон має конституційну основу, то 
відповідно до ч. 2 ст. 165 у поєднанні з ч. 1 літ. с ст. 141 Федеральної кон-
ституції щодо такого закону проводиться факультативний референдум 170. 
Терміновий федеральний закон, який має конституційну основу, набирає 
чинність тільки у тому разі, якщо він або був прийнятий на референдумі 
протягом одного року, або якщо сплинув наступний термін скликання 
референдуму, а референдум так і не відбувся 171. Слід зазначити, що про-
довження чи зміна термінових федеральних законів є зміною до закону, 
внесення якої може бути розглянуто на новому референдумі 172.

IV. Висновок
Народні ініціативи та законодавчі референдуми є важливими інстру-

ментами впливу народу на політику 173. За допомогою народної ініціативи 
виборці можуть активно включати свої проблеми до політичного дискурсу 
і вимагати внесення відповідних змін до Федеральної конституції 174. Нато-
мість законодавчий референдум дає виборцям можливість накладати вето 
на закони, ухвалені Федеральними зборами 175.

Особлива складність у роботі з народними ініціативами полягає у тому, 
що вони практично не мають обмежень за змістом 176. Тобто на голосування 
народу можуть виноситися питання щодо основних прав і свобод та 
питання з міжнародного права 177. Окрім того, багато народних ініціатив 
мають недостатню юридичну якість, що призводить до суперечностей у їх 
тлумаченні у зв’язку з неможливістю вносити до них зміни 178. Розгляд таких 
народних ініціатив і змін до Федеральної конституції, які вони пропонують, 

168 Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1833.
169 Tschannen, Rz. 1607.
170 Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Rz. 1832; Tschannen, Rz. 1606.
171 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 10 zu Art. 141 BV.
172 Epiney/Diezig, BSK, N. 19 zu Art. 141 BV.
173 Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 821.
174 Там само. Rz. 822.
175 Там само. Rz. 854.
176 Там само. Rz. 852.
177 Див. Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 806.
178 Biaggini, OFK, N. 4a zu Art. 139 BV.
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є нечітким і призводить до тривалих дискусій у фаховій літературі та на 
практиці 179. Натомість суворіші критерії перевірки народних ініціатив 
створили б нові правові проблеми і питання розмежування 180. Потенційних 
проблем часто можна уникнути у політичному процесі 181. Для цього особ-
ливо підходить інструмент зустрічного проєкту на народну ініціативу 182.

Навіть якщо відсоток успіху народних ініціатив досить низький, а рефе-
рендум рідко проходить успішно, народні ініціативи все одно мають багато 
непрямих ефектів на політичний процес 183. Для Федеральних зборів вони 
створюють стимули розробляти ті законопроєкти, які матимуть максимально 
широку підтримку населення 184, інакше виборці втручатимуться у полі-
тичний процес або шляхом законодавчого референдуму, або за допомогою 
народної ініціативи 185.

Народна ініціатива також дає змогу різним соціальним групам доносити 
до влади проблеми, які у процесі ухвалення політичних рішень зазвичай утри-
мують мало уваги 186. Навіть якщо більшість народних ініціатив і провалюється 
під час голосування, вони все одно мають значний вплив на політику тим, 
що до політичного порядку денного вносяться актуальні соціальні проблеми 
та подекуди навіть новаторські ідеї. Часто Федеральні збори відповідають 
зустрічними проєктами на конституційному чи законодавчому рівні, хоча б 
частково враховуючи проблеми, порушені у народних ініціативах.

Законодавчий референдум також сприяє врахуванню інтересів широ-
ких верств населення. Оскільки цей інструмент може бути використаний 
народом для зривання ухвалення законів, федеральній владі рекоменду-
ється якомога раніше заручатися широкою підтримкою населення щодо 
запропонованого закону 187. У рамках процедури публічних обговорень уряд 
з’ясовує думки зацікавлених груп, зокрема партій та асоціацій, а також 
кантонів ще до парламентських обговорень закону, щоб уже на ранній 
стадії відчути «пульс населення» 188.

Народна ініціатива і законодавчий референдум також відіграли значну 
роль у формуванні швейцарської консоціальної системи та послідовній 

179 З іншими примітками Biaggini, OFK, N. 4a f. zu Art. 139 BV.
180 Epiney/Diezig, BSK, N. 32 zu Art. 139 BV.
181 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 14 zu Art. 139 BV.
182 Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 84.
183 Див. Malinverni//Hottelier/Hertig/Flückiger, Rz. 849.
184 Biaggini, OFK, N. 7 zu Vorbem. zu Art. 136 ff. BV.
185 Ehrenzeller/Nobs, St. Galler Kommentar BV, N. 12 zu Art. 139 BV.
186 Rhinow/Schefer/Uebersax, Rz. 2039.
187 Kost, S. 77.
188 Там само.
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інтеграції всіх важливих політичних сил в уряд 189. Зокрема, законодав-
чий референдум дає опозиції ефективний інструмент для торпедування 
політики уряду, але із залученням до уряду всіх основних політичних сил 
цю проблему можна пом’якшити. Із включенням до уряду всіх основних 
політичних сил політичний процес стає складнішим, а процес ухвалення 
рішень тривалішим. Натомість рішення, що ухвалюються, мають більшу 
підтримку широких верств населення.

Література і матеріали
Список літератури
Baumann Robert, Die Umsetzung völkerrechtswidriger Volksinitiativen, in: 

ZBl 111/2010, S. 241 ff.
Biaggini Giovanni, BV Kommentar, Bundesverfassung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Zürich 2017 (zit. Biaggini, OFK, N. … zu  
Art. … BV)

Ehrenzeller Bernhard/Gertsch Gabriel, Kommentierung von Art. 139 BV, 
N. 35–61, in: Ehrenzeller Bernhard/Schindler Benjamin/Schweizer Rainer J./
Vallender Klaus A. (Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler 
Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2014 (zit. Ehrenzeller/Gertsch, N. … zu Art. 139 BV)

Ehrenzeller Bernhard/Nobs Walter, Kommentierung von Art. 139 BV, N. 12–34 
und 62–84, in: Ehrenzeller Bernhard/Schindler Benjamin/Schweizer Rainer J./
Vallender Klaus A. (Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler 
Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2014 (zit. Ehrenzeller/Nobs, N. … zu Art. 139 BV)

Ehrenzeller Bernhard/Nobs Walter, Kommentierung von Art. 141 BV, 
N. 1–23, in: Ehrenzeller Bernhard/Schindler Benjamin/Schweizer Rainer J./
Vallender Klaus A. (Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler 
Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2014 (zit. Ehrenzeller/Nobs, N. … zu Art. 141 BV)

Epiney Astrid/Diezig Stefan, Kommentierung von Art. 139 bis 141 BV, in: 
Waldmann Bernhard/Belser Eva Maria/Epiney Astrid (Hrsg.), Bundesverfassung, 
Basler Kommentar, Basel 2015 (zit. Epiney/Diezig, N. … zu Art. … BV)

Häfelin Ulrich/Haller Walter/Keller Helen/Thurnherr Daniela, 
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020

Hangartner Yvo/Kley Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und 
Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zürich 2000

Kley Andreas, Gutachten zur Einheit der Materie der Volksinitiative «Stopp 
der Überbevölkerung –  zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen», Zürich 
2013. URL: https://biblio.parlament.ch/e-docs/374613.pdf (дата перегляду: 
08.02.2022) (zit. Kley, Ecopop)

189 Rhinow/Schefer/Uebersax, Rz. 2038.



200

Клаус Матіс (Klaus Mathis), Еліас Флавіо Аліверті (Elias Flavio Aliverti)

Kost Andreas, Direkte Demokratie, 2. Aufl., Wiesbaden 2013
Malinverni Giorgio/Hottelier Michel/Hertig Randall Maya/Flückiger 

Alexandre, Droit constitutionnel suisse, Band I: L’Etat, 4. Aufl., Bern 2021
Rhinow René/Schefer Markus/Uebersax Peter, Schweizerisches 

Verfassungsrecht, 3. Aufl., Basel 2016
Tschannen Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  

5. Aufl., Bern 2021

Перелік матеріалів
Botschaft über die Volksinitiative «Gegen Teuerung und Inflation» vom 

20. April 1977, BBl 1977 II, S. 501 ff. (zit. Botschaft «Gegen Teuerung und 
Inflation»).

Botschaft zur Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter 
(Selbstbestimmungsinitiative)» vom 05. Juli 2017, BBl 2017, S. 5355 ff.  
(zit. Botschaft «Selbstbestimmungsinitiative»).

Botschaft zur Volksinitiative «Stopp der Überbevölkerung –  zur Sicherung 
der natürlichen Lebensgrundlagen» vom 23. Oktober 2013, BBl 2013,  
S. 8693 ff. (zit. Botschaft Ecopop).

Botschaft zur Volksinitiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller 
Ausländer (Durchsetzungsinitiative)» vom 20. November 2013, BBl 2013,  
S. 9459 ff. (zit. Botschaft «Durchsetzungsinitiative»).

Botschaft über eine neue Bundesverfassung vom 20. November 1996,  
BBl 1997 I, S. 1 ff. (zit. Botschaft BV).

Перелік законів
BPR – Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 17. Dezember 1976, 

SR161.1.
BV – Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. 

April 1999, SR101.
EMRK – Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

vom 04. November 1950, SR0.101.
ParlG – Bundesgesetz über die Bundesversammlung vom 13. Dezember 

2002, SR171.10.
PublG – Bundesgesetz über die Sammlungen des Bundesrechts und das 

Bundesblatt vom 18. Juni 2004, SR170.512.
VlG – Bundesgesetz über das Vernehmlassungsverfahren vom 18. März 

2005, SR172.061.



201

Герберт Кюппер (Herbert Küpper),
професор, доктор, почесний доктор
Інститут східноєвропейського права, м. Регенсбург

ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ  
ТА МАЙДАНЧИК ДЛЯ КЛЯУЗНИКІВ:  

ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ В УГОРЩИНІ  
У ПЕРІОД З 1989 РОКУ І ДОТЕПЕР

I. Вступ
Після падіння комуністичного режиму міжнародне сприйняття Угорщини 

зазнало значних змін. Якщо у перше десятиліття після падіння комунізму країна 
розглядалася як зразкова модель демократичної трансформації політичної системи 
та як піонерка економічної трансформації від планової до ринкової економіки, 
яка на відміну від польської шокової терапії змогла пом’якшити ефект змін 
у соціальному плані, то у другому десятилітті після падіння комунізму глибокі 
протиріччя у суспільному житті ставали дедалі очевиднішими. Це прояви-
лося як у політиці (глибокий поділ населення на «ліберально- прогресивно-
інтернаціоналістську» та «авторитарно- націоналістично-орієнтовану на минуле» 
частини призвів до культурної боротьби, яка триває й досі), так і в економіці 
(однобічний розвиток, велика заборгованість державного і приватних бюджетів 
та пов’язана із цим економічна вразливість, кульмінацією якої стала міжнародна 
фінансова криза 2007–2008 рр.). Нарешті, із 2010 р., коли до влади в Угорщині 
прийшла націонал- популістська партія Фідес 1 і перебудувала країну на свій лад, 
міжнародна репутація Угорщини повністю впала, і країна разом із Польщею, 
де при владі знаходиться партія «Право і справедливість» 2, стали такими собі 
«проблемними дітьми» Європейського Союзу. Ця зміна політичного устрою 
всередині країни та міжнародного сприйняття помітна й у сфері прямої демократії.

В Угорщині традиція прямої демократії є слабкою. Перший і довгий час 
єдиний референдум, щодо якого, однак, були обґрунтовані підозри щодо маніпу-
ляцій, відбувся у 1921 р. у Західній Угорщині (м. Шопрон (Sopron) та ін.) щодо 
приналежності цього регіону до Австрії чи Угорщини. Цей референдум був 
одним із багатьох референдумів щодо перекроювання кордонів після Першої 
світової війни 3. У період соціалізму (1945/49–1989) представницькі структури 
у формі системи рад були головними акторами в ухваленні державних рішень. 

1 Фідес = Угорський громадянський союз (угор. Fidesz = Fiatal Demokraták Szövetsége) 
(Альянс молодих демократів).

2 «Право і справедливість» = ПіС (пол. Prawo i Sprawiedliwość)
3 Докладніше про цей референдум див. László Komáromi: Popular Rights in Hungary: 

A Brief Overview of Ideas, Institutions and Practice from the Late 18th Century until Our Days, 
C2D Centre for Research on Direct Democracy: Aarau 2020. S. 6–7.
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У тодішній Конституції Угорщини згадувалися елементи прямої демократії 4, 
але вони були лише на папері, оскільки були відсутні положення про їх реа-
лізацію. На практиці пряма демократія не застосовувалася.

Усе змінилося наприкінці 1988 –  на початку 1989 р., коли Угорська 
Народна Республіка сповістила про політичну трансформацію. Уже на 
початку перехідного періоду, а саме 24 січня 1989 р., внесення змін до 
Конституції Угорщини заклало перші ще досить рудиментарні правові 
основи щодо референдумів, а через шість місяців було прийнято перший 
закон про проведення референдумів 5. Від часу тих незграбних починань на 
пізній стадії однопартійної держави пряма демократія міцно закріпилася 
в Конституції Угорщини, хоча й не обов’язково в політичній культурі.

Із 1989 р. історію прямої демократії в Угорщині можна розділити на 
три етапи: досить обмежений етап (1990–1997 рр.), ліберальний етап 
(1997–2011 рр.) і знову обмежений етап (із 2012 р. і дотепер). Далі ці етапи 
буде розглянуто докладніше.

На перших двох етапах угорське законодавство знало дві основні форми пря-
мої демократії: по- перше, консультативне або обов’язкове до виконання рішення 
питання, ухвалене народом (референдум), і, по- друге, обов’язкове визначення 
питання для обговорення в парламенті без передрікання його вирішення (так 
звана народна законодавча ініціатива в Угорщині). Оскільки народна законодавча 
ініціатива не мала практичного значення, її не було включено до нового право-
вого регулювання з нагоди початку третього етапу розвитку прямої демократії 
в Угорщини. Тому нижче буде розглянуто лише референдум. Окрім того, у цій 
статті не розглядатимуться положення про місцеві референдуми, які частково 
відрізняються від муніципалітету до муніципалітету 6. Увага приділятиметься 
лише референдумам на загальнодержавному рівні.

4 Частина 1 літ. d) § 20, після великої конституційної реформи 1972 р. –  ч. 1 
літ. d) § 30 Закону 1949: XX про Конституцію Угорської Народної Республіки від 
20 серпня 1949 р.: Президентська рада парламенту може призначити референдум з питань 
загальнонаціонального значення.

5 Частина 4 § 19 Закону 1949: XX про Конституцію Угорської Народної Республіки 
(з 23 жовтня 1989 р. –  Угорської Республіки) з поправками, внесеними Законом 1989: 
I від 24 січня 1989 р. про внесення змін до Конституції; Закон 1989: XVII про референдум 
і народну ініціативу від 15 червня 1989 р.

6 Про пряму демократію на місцевому рівні див. Mónika Dorota Kiss: A falugyűlés hatásköre 
a községekben, Jura 2009/1. S. 54–70; Mónika Dorota Kiss: Gondolatok a véleménynyilvánító 
helyi népszavazásról, Közjogi Szemle 2010/4. S. 50–55; Mónika Dorota Kiss: A helyi népszavazás 
és népi kezdeményezés eljárásjogáról, Magyar Jog 2012. S. 458–468; Mónika Dorota Kiss: 
A helyi népszavazás kötőerejének értelmezése, Jura 2014/1. S. 229–234; Mónika Dorota Kiss: 
A Fővárosi Törvényszék végzése a német megszállási emlékművel kapcsolatos helyi népszavazási 
kezdeményezésről –  A közvetett és a közvetlen helyi önkormányzati döntéshozatal a helyi közügy 
tartalmának tükrében, Jogesetek Magyarázata 2015/1. S. 45–52; Tibor Sepsi: A Kúria döntése 
a városligeti népszavazási kezdeményezés elutasításáról –  Az érintettség fogalmának és a Városliget 
törvény hatályának kiterjesztő értelmezése, Jogesetek Magyarázata 2016/1–2. S. 71–75.



203

Інструмент політичної еліти та майданчик для кляузників: пряма демократія в Угорщині…

II. Перший етап: із 24 січня 1989 р. по 29 липня 1997 р.
Цей перший етап почався в останні дні існування соціалістичної сис-

теми і тривав до реформування соціал- ліберальної коаліції (1994–1998 рр.).

1. Правові засади
Правові засади прямої демократії на цьому етапі досить коротко зга-

дано в Конституції Угорщини і докладніше регламентовано у Законі про 
референдум від 15 червня 1989 р.

Після внесення вищезгаданих змін до Конституції від січня 1989 р. поло-
женням ч. 4 § 19 Конституції було передбачено, що загальнонаціональний 
референдум міг бути призначений рішенням Парламенту; деталі проведення 
референдуму регулювалися відповідним законом. Комплексні зміни до 
Конституції від 23 жовтня 1989 р., відповідно до яких, зокрема, Народну 
Республіку було перетворено на Республіку і змінено послідовність поло-
ження ч. 5 § 19, для регулювання цього питання вимагали прийняття закону 
на законодавчому рівні, який міг бути прийнятий, змінений і скасований 
більшістю у дві третини голосів. Цими змінами до Конституції до ч. 1 літ. 
g) § 30/A Конституції було включено право ініціативи Президента Угорщини.

Із 1994 р. основне виборче право, регламентоване § 70 Конституції, 
поширювалося на участь у загальнонаціональних і місцевих референдумах. 
Раніше це виборче право було закріплено лише на законодавчому рівні.

У результаті Угорщина стала єдиною постсоціалістичною країною, яка 
не прийняла нову конституцію, а продовжила використовувати конституцію 
соціалістичної епохи, хоч і з абсолютно новим змістом. Ця конституція 
1949 р. була декомунізована двома великими поправками від 23 жовтня 
1989 р. і 25 червня 1990 р.7 Після того до неї також неодноразово вносилися 
нові зміни. Незмінними до кінця першого етапу залишалися положення 
про пряму демократію.

Закон Угорщини про референдум, який діяв до 1998 р., не регулював 
це питання докладно. Він зазнав більш значних змін, особливо у середині 
1990 р., коли до нього були внесені новели і навіть нове регулювання 
муніципального права.

Із 1993 р. Закон Угорщини про меншини також передбачав своєрідну 
процедуру народної ініціативи, за допомогою якої етнічні меншини, не 

7 Про повний перегляд змісту Конституції у 1989–1990 рр. див.: Herbert Küpper: Die 
ungarische Verfassung nach zwei Jahrzehnten des Übergangs. Einführung mit Textübersetzung, 
Studien des Instituts für Ostrecht München Bd. 56, Peter Lang: Frankfurt/Main 2007. S. 36–41; 
Herbert Küpper: Die «unvollendete Revolution»: Sozialistische Überreste in der ungarischen 
Verfassung, Südosteuropa 2008. S. 183–199.
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згадані у цьому Законі, могли визнати себе такими. З огляду на іншу спря-
мованість, ця процедура ініціативи меншості далі не розглядатиметься 8.

2. Зміст норм
Далі представлено найважливіші правові рамки прямої демократії на 

першому етапі 9.
a) Предмет референдуму.
Визначення допустимого предмета референдуму було дано в ч. 1 § 4 

Закону Угорщини про референдум (1989): загалом на референдум могло 
бути винесене будь- яке питання, яке належало до повноважень парламенту, 
за умови, що не застосовується правило виключення. Ця концентрація на 
колі повноважень народного представництва діє й досі.

Це означає, перш за все, що питання зі сфери виконавчої гілки влади 
(політичного керівництва держави (нім. Gubernative) та адміністративної 
влади), а також зі сфери судової гілки влади не могли бути предметом 
референдуму. Окрім того, загальне посилання на сферу повноважень пар-
ламенту надавало особливої ваги регулюванню підстав для формування 
списку тем, які заборонено виносити на розсуд народу.

Підстави для формування такого списку регулювалися § 6 Закону Угорщини 
про референдум (1989). До заборонених тем належали закони про бюджет, 
збори, державні та муніципальні податки, кадрові питання, які належать до 
компетенції парламенту, а також виконання існуючих зобов’язань за міжнарод-
ними договорами та закони про ратифікацію; водночас народ міг вирішувати 
питання про прийняття нових зобов’язань за міжнародними договорами та 
подовження договорів, строк дії яких сплинув, на підставі прямої постанови. 
Таким чином, із невичерпного переліку повноважень парламенту, зазначених 
у ч. 3 § 19 Конституції Угорщини, предметом референдуму загалом могли бути 
визначення соціально- економічного плану країни 10, оголошення війни, мирні 
угоди, оголошення надзвичайного стану та надзвичайної ситуації, а також 
саморозпуск парламенту згідно з ч. 2 § 28 Конституції Угорщини.

8 Докладніше про цю процедуру див. німецькою мовою Herbert Küpper: Die rechtliche 
Definierbarkeit von Minderheiten und ihren Angehörigen: das Beispiel Ungarn, in: Zsolt Vitári 
(Hrsg.): Minderheiten und Mehrheiten in ihren Wechselbeziehungen im südöstlichen Europa. FS 
Gerhard Seewann, Pécsi Tudományegyetem PTE: Pécs 2009. S. 387–399.

9 Докладніше про це див. András Patyi: National Referendums in Hungarian Public Law, 
Jahrbuch für Ostrecht 59 (2018). S. 329–353 (S. 330–333).

10 Ці повноваження парламенту були пережитком соціалістичного конституційного 
мислення та мали мало практичного значення після 1990 року: Zoltán Szente in: András Jakab 
(Hrsg.): Az Alkotmány kommentárja [Kommentar der Verfassung], 2 Bde., Századvég Kiadó: 
Budapest 2009, Bd. 1, § 19 Rn. 268–275.
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Відповідно до § 7 Закону Угорщини про референдум (1989), прийняття 
чи затвердження Конституції обов’язково мало бути винесено на референ-
дум. Проте, оскільки на цьому етапі нова (пострадянська) конституція не 
була прийнята, це положення залишилося лише теоретичним. Відповідно 
до ч. 3 літ. а § 19 Конституції Угорщини у поєднанні з ч. 1 § 4 Закону 
Угорщини про референдум у разі внесення змін до чинної на той час Кон-
ституції, проведення референдуму було можливим, але не обов’язковим.

b) Право ініціативи.
Конституція називала одну особу, яка мала право ініціативи: Президент 

Угорщини 11. Посада Президента, яка була створена у 1989 р., є досить 
символічною. Президент Угорщини –  це, перш за все, вираження єдності 
держави і державний нотаріус. Його повноваження схожі на повноваження 
федеральних президентів Німеччини та Австрії 12.

Інші особи, які мали право ініціативи, перераховано в § 8 Закону Угор-
щини про референдум (1989). Із-поміж державних органів це були уряд 
і щонайменше 50 членів парламенту. За загальної кількості депутатів 
386 поріг у 50 депутатів становив близько 13 %, тому навіть середні за 
чисельністю опозиційні фракції могли скористатися правом ініціативи.

Народ також міг ініціювати референдум в Угорщині. Для цього потрібно 
було зібрати не менше 50 тис. підписів осіб, які мають право голосу, що 
було низьким порогом, ураховуючи загальну чисельність населення трохи 
менше 10 млн осіб.

Ініціативи тих, хто явно не має права подавати клопотання про про-
ведення референдуму або хто зібрав менше 50 тис. підписів громадян, 
мали бути одразу відхилені відповідно до ч. 4 § 8 Закону Угорщини про 
референдум (1989).

c) Процедура референдуму.
Процедура проведення референдуму складалася з трьох етапів: форму-

вання волевиявлення особи, яка має право ініціативи, подальше рішення 
парламенту про призначення референдуму та у разі ухвалення такого 
рішення власне проведення референдуму.

Формування волі Президента Угорщини не було врегульовано. Рішення 
уряду або щонайменше 50 членів парламенту про здійснення права ініціа-
тиви ухвалювалося на підставі їхніх відповідних регламентів і, отже, було 
внутрішньою справою цих органів.

11 Частина 1 літ. g) § 30/A із правками, внесеними 23 жовтня 1989 р.
12 Докладно про посаду Президента Угорщини див. József Petrétei: A köztársasági elnöki 

intézmény a magyar alkotmányjogban 1989–2014, Kodifikátor Alapítvány: Pécs 2018.
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Інакшою була ситуація з процедурою збору щонайменше 50 тис. підпи-
сів, основні особливості якої регулювалися Законом Угорщини про рефе-
рендум (1989). Збір підписів був винятковим зобов’язанням ініціаторів, які 
не отримували жодної допомоги від держави на це, але не були обмежені 
в часі. Збір підписів було заборонено проводити у певних місцях, як- от 
робочих місцях, громадському транспорті, збройних силах та лікарнях. 
Закон ставив певні формальні вимоги до листів збору підписів. Зокрема, 
на кожному окремому листі мало бути надруковано питання, яке пропо-
нувалося винести на референдум, а особи, які мають право голосу, окрім 
свого підпису, мали вказати на ньому своє ім’я, адресу та свій особистий 
номер (нім. Personalnummer), який на той час ще існував. Коли необхідна 
кількість підписів була зібрана, ініціатори референдуму подавали листи із 
зібраними підписами спікеру парламенту, а він, своєю чергою, передавав 
їх до виборчих органів, які мали завірити підписи і перевірити, чи мають 
право ті, хто підписався, брати участь у голосуванні.

Відповідно до § 25 Закону Угорщини про референдум (1989), кожна 
особа, яка має право ініціативи, була зобов’язана формулювати питання 
таким чином, щоб «усі громадяни могли чітко на нього відповісти». 
В одному бюлетені могло бути поставлено відразу кілька запитань, тобто 
на одну і ту саму дату голосування могли бути винесені кілька непов’яза-
них одне з одним питань.

Перелічені у пункті II.2.а) особи, які мали право подавати клопотання 
про проведення референдуму, подавали таке клопотання спікеру парла-
менту. Потім протягом двох місяців парламент мав вирішити, призначати 
запитуваний референдум чи ні. При цьому парламент не був обтяжений 
жодними юридичними вимогами, а був політично вільний ухвалювати 
рішення за або проти референдуму. Були випадки, коли парламент навіть 
відхиляв ініціативу уряду щодо проведення референдуму 13.

Парламент повинен був дотримуватися лише двох правових вимог. 
Якщо народну ініціативу підписали щонайменше 100 тис. осіб, які мають 
право голосу, то, відповідно до ч. 2 § 10 Закону Угорщини про рефе-
рендум (1989), призначення референдуму було обов’язковим. Таким 
чином, навіть доволі низький відсоток електорату міг добитися прове-
дення референдуму. Окрім того, згідно з ч. 2 § 9 Закону Угорщини про 

13 Рішення парламенту 27/1989. (XI. 10.) OGY від 10 листопада 1989 р.: Парламент 
вирішив провести референдум про національний герб за ініціативою уряду, скасований 
парламентським рішенням 40/1989. (XII. 27.) OGY: Парламент скасовував своє рішення про 
призначення референдуму про національний герб. Відповідно, референдум не відбувся.
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референдум (1989), рішення про призначення референдуму мало бути 
ухвалено парламентом абсолютною більшістю у дві третини голосів. Якщо 
такої кількості голосів не було досягнуто, клопотання про призначення 
референдуму відхилялося.

Якщо парламент ухвалював рішення про призначення референдуму, то 
відповідальність за його проведення лежала не на його ініціаторах, а на 
державі. Виборчі органи відповідали за проведення загальнонаціонального 
референдуму за процедурою, аналогічною до парламентських виборів. Під 
час призначення дати референдуму необхідно було дотримуватися інтервалу 
в 60 днів до чи після парламентських чи місцевих виборів.

d) Поріг успішності.
Реальність та успіх референдуму регулювалися § 28 Закону Угорщини 

про референдум (1989). Голосування вважалося дійсним, лише якщо кіль-
кість поданих дійсних голосів становила не менше половини від числа 
виборців, які мають право голосу. Референдум уважався успішним, якщо 
одна з пропозицій отримала більше половини дійсних голосів. Якщо виборці 
могли вибирати з більше ніж двох альтернатив з будь- якого питання, пере-
магала альтернатива, яка отримала відносну більшість голосів.

Цей подвійний поріг, зокрема мінімальний кворум участі в 50 %, був 
непомірно високим. Такий високий поріг майже автоматично надавав 
неучасті у голосуванні значення «проти». Через таке суворе регулювання 
порога успішності цей етап розвитку прямої демократії оцінюється як 
обмежувальний.

e) Характер рішення, ухваленого на референдумі.
Загалом результати дійсного та успішного референдуму були обов’язко-

вими для парламенту. Це не стосується випадків, коли парламент призначав 
консультативний референдум. За законом, вже ухваленим парламентом, не 
могло бути призначене консультативне голосування, а лише голосування 
по суті питання.

Якщо народ на референдумі ухвалював рішення про підтримку закону, 
вже прийнятого парламентом, то залежно від результатів референдуму 
Президент Угорщини був зобов’язаний проголосити чи не проголосити 
закон. Якщо на референдум виносилося питання про політичний напрям 
руху країни, яке на практиці переважало, то «результат референдуму з цього 
питання визначає подальшу роботу Національних зборів», зазначалося 
в ч. 2 літ. b) § 5 Закону Угорщини про референдум (1989). Це означало, 
що парламент був зобов’язаний реалізувати результати референдуму, що 
закріплювалося Конституцією та Законом Угорщини про референдум. 
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Однак у випадках, коли парламент не бажав приймати закон, який було 
схвалено на референдумі як обов’язковий, у Законі не було передбачено 
процедуру примусу парламенту до виконання результату референдуму.

Блокуючий ефект дійсного референдуму висновувався з § 31 Закону 
Угорщини про референдум (1989). Відповідно, з одного і того самого питання 
протягом двох років не може бути призначений новий референдум. Із рефе-
рендумом щодо нової конституції ситуація була іншою: якщо народ відки-
дав конституцію, протягом року мав бути призначений новий референдум. 
Зрештою, якщо народ схвалив закон, прийнятий парламентом, парламент 
не мав права вносити до нього зміни протягом двох років після набуття 
ним чинності. Після закінчення цього дворічного строку парламент уже 
міг вносити зміни до закону, схваленого народом, відповідно до загальних 
конституційних положень про внесення змін до чинного законодавства.

3. Практика
В останні роки існування соціалістичної однопартійної держави дедалі 

частіше звучали заклики про запровадження можливостей співучасті народу 
в ухваленні рішень шляхом прямої демократії. Безпосереднім приводом для 
цього став Договір про греблі на руслі Дунаю в районі Габчиково –  Надьма-
рош (Gabčíkovo/Nagymaros) між Угорщиною та Чехословаччиною, який 
викликав багато суперечок серед угорської громадськості. Один із парадоксів 
падіння комунізму в Угорщині полягає у тому, що народ не голосував із 
цього питання, яке було відправною точкою всіх вимог прямої демократії 14.

Спираючись на вимоги, які тоді існували у політичному просторі, про 
безпосередні повноваження народу в ухваленні політичних рішень, прак-
тика прямої демократії на загальнонаціональному рівні фактично почалася 
з падіння комунізму в Угорщині. Вона обмежувалася початком цього етапу, 
політичним переходом. Але щойно політичні умови консолідувалися після 
перших вільних парламентських виборів навесні 1990 р., у країні взяла 
гору представницька демократія 15.

14 Замість необхідного політичного рішення народу було скоріше юридичне рішення 
Міжнародного Суду: Рішення від 25.09.1997, Угорщина проти Словаччини, I.C.J. Reports 
1997, S. 7. Про політичне значення питання про загородження у пізньому «кадаризмі» див. 
Claudia-Yvette Matthes: Polen und Ungarn –  Parlamente im Systemwechsel. Про важливість 
політичного інституту для консолідації нових демократій див. Leske+Budrich: Opladen 1999. 
S. 74.

15 Огляд див. Márta Dezső / András Bragyova: Hungary: Country Report, C2D Centre 
for Research on Direct Democracy Working Paper Series 7/2000, Aarau 2000, S. 15–19; Csaba 
Horváth: Országos népszavazások Magyarországon, Jura 2008/2. S. 54–63 (S. 55–56, 61).
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– «Референдум чотири рази «так» 26 листопада 1989 р.
Першим загальнонаціональним референдумом став так званий «Рефе-

рендум чотири рази «так», який був проведений 26 листопада 1989 р. 
з ініціативи опозиційного круглого столу. Темою чотирьох питань було 
подолання правлячих структур однопартійної держави.

Особливе занепокоєння викликало перше питання, яке формально 
стосувалося дати виборів Президента Угорщини. Посада президента була 
тільки- но заснована. Від дати залежало, чи обиратиметься перший пре-
зидент парламентом чи народом. Це, своєю чергою, ставило питання про 
те, чи слід дозволити державній партії, яка прощалася з владою, провести 
свого кандидата в президенти у разі дострокових виборів президента і тим 
самим зберегти певну владну базу після зміни влади, яка очікувалася після 
майбутніх перших вільних парламентських виборів.

Інші три питання стосувалися заборони партійних органів на робочих 
місцях, розкриття активів державної партії і розпуску робочої міліції. 
Оскільки парламент ужив цих заходів ще до референдуму, то на момент 
власне референдуму ці три питання вже були неактуальними. Проте вони 
все одно були винесені на голосування.

У результаті референдум пройшов успішно і був визнаний дійсним з усіх 
чотирьох питань. Опозиційні партії взяли гору над державною партією, 
яка втратила владу, з усіх чотирьох питань.

– Ще раз: Прямі вибори Президента Угорщини 29 липня 1990 р.
Через вісім місяців після поразки на «референдумі чотири рази «так» 

колишня державна партія, яка зазнала гіркої поразки на парламентських 
виборах у квітні 1990 р., знову винесла на розсуд народу питання про прямі 
вибори Президента. Однак цього разу у голосуванні взяли участь лише 14 % 
осіб, які мали право голосу, тому голосування не досягло 50 % порога дійсності.

Однією з причин низької явки, безперечно, стало те, що опосередковано 
форма виборів Президента вже була предметом попереднього референ-
думу. Однак була й інша причина: парламент призначив дату голосування 
на середину літніх канікул. Оскільки на той час в Угорщині не існувало 
голосування поштою, проголосувати могли лише ті, хто перебував у день 
голосування за місцем проживання. Це фактично виключало участь у рефе-
рендумі численних відпочиваючих. Ця ситуація продемонструвала, що 
процедури прямої демократії часто супроводжувалися «спритністю рук» 
із боку причетних державних органів.

Загалом на першому етапі було проведено лише референдуми, підтри-
мані політичними партіями і, отже, політичною елітою. Будь- які ініціативи 
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від народу обривалися набагато раніше і практично ніколи не доходили 
до стадії збору підписів.

III. Другий етап: із 30 липня 1997 р. по 31 грудня 2011 р.
На відміну від першого етапу наступний, другий, етап розвитку пря-

мої демократії в Угорщини з 1997 по 2011 р. можна охарактеризувати як 
ліберальний.

1. Правові засади
Якщо на першому етапі правові засади прямої демократії у Конституції 

та відповідному законодавстві були досить короткими, то на цьому етапі 
пряма демократія була широко регульована на обох рівнях.

Завдяки всеосяжній конституційній реформі від 15 липня 1997 р.16 
до розділу Конституції про парламент було додано докладні положення 
про пряму демократію § § 28/B –  28/E. Таке їх розміщення в Конституції 
вже вказує на те, що референдум задумувався як модифікація ухвалення 
рішень парламентом і не торкався повноважень інших державних органів. 
Конституція залишила відкритим питання про точне співвідношення між 
представницькою та прямою демократією в Угорщині 17.

Окрім того, у розділі про Президента також були внесені деякі поло-
ження про пряму демократію, як- от право ініціативи Президента у ч. 1 
літ. g) § 30/A Конституції та його повноваження як державного нотаріуса 
призначати референдум у ч. 1 літ. d) § 30/A Конституції. Останнє пов-
новаження було новим. На першому етапі про проведення референдуму 
оголошував парламент у своїй постанові.

Поширення основного виборчого права на участь у загальнонаціональ-
них та місцевих процедурах прямої демократії, яке було закріплене у § 70 
Конституції, на цьому етапі не змінилося.

У ч. 2 § 28/B Конституції йшлося про закон, який мав бути прийнятий 
двома третинами голосів присутніх на засіданні депутатів.

У зв’язку з новим конституційним регулюванням були також внесені 
зміни на законодавчому рівні. Закон про референдум від лютого 1998 р.18 
регулював питання прямої демократії набагато детальніше і глибше, ніж 

16 Закон 1997: LIX про внесення змін до Конституції Угорської Республіки від 15 липня 
1997 р.

17 Див. Gábor Halmai: Referendum and Representative Democracy, Fundamentum 2008/1. 
S. 5–21; Gábor Halmai: Népszavazás és képviseleti demokrácia, Jura 2008/2. S. 29–43.

18 Закон 1998: III про загальнонаціональні референдуми та народні законодавчі 
ініціативи від 27 лютого 1998 р.
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його попередник, прийнятий ще за часів комунізму. Конституційний суд 
визнав перший закон неконституційним під час попередньої перевірки норм 
через недоліки у системі правового захисту 19. Згодом парламент доопра-
цював нормативно- правову базу і прийняв Закон про референдум (1998).

2. Зміст норм 20

a) Предмет референдуму.
Фундаментально напрям прямої демократії не змінився. Відповідно до 

ч. 1 § 28/B Конституції Угорщини, народ загалом мав право ухвалювати 
рішення з будь- якого питання зі сфери повноважень парламенту.

Однак цей принцип був обмежений довгим списком заборонених тем, 
перерахованих у ч. 5 § 28/С Конституції. Зі сфери ухвалення рішень шля-
хом прямої демократії були виключені, наприклад, бюджетні та податкові 
закони, кадрові та організаційні питання, військові питання, саморозпуск 
парламенту і навіть амністія. Виконання зобов’язань за міжнародними 
договорами також виключено для прямої демократії 21, водночас договори 
про прийняття нових зобов’язань за міжнародними договорами загалом 
могли бути винесені на референдум із 1997 р. На практиці референдуми 
за міжнародними договорами майже ніколи не проводилися, тому що 
парламент завжди дуже швидко їх ратифікував, коли не хотів, щоб дійшло 
до стадії референдуму. Ратифікацією міжнародного договору парламентом 
Угорщина вже брала на себе зобов’язання за міжнародними договорами, 
що робило проведення референдуму за цим питанням таким, що втрачало 
сенс. У зв’язку із цим вікно можливостей для проведення референдуму 
за міжнародними договорами було обмежено періодом до ратифікації 
міжнародного договору парламентом. У 2004 р. Угорщина стала другою 
країною, яка ратифікувала Конституцію Європейського Союзу, оскільки 
парламент хотів попередити референдум, швидко ратифікувавши її 22. 
У 2007 р. Лісабонський договір також був дуже швидко ратифікований 
парламентом з аналогічних причин.

19 Рішення Конституційного суду 64/1997. (XII. 17) AB від 17 грудня 1997 р.
20 Докладніше про це див. Patyi (прим. 7). S. 333–337.
21 Через цю заборону провалилися, наприклад, численні ініціативи щодо відновлення 

смертної кари: серед іншого, це поставило б Угорщину у суперечність із зобов’язаннями 
щодо ЄКПЛ, тому референдум такого змісту був неприпустимий.

22 Nóra Chronowski / Attila Vincze: Népszavazások uniós ügyekben és a magyar gyakorlat, 
Közjogi Szemle 2019/1. S. 17–25 (S. 19); Herbert Küpper: Die Ratifikation der Unionsverfassung 
in den neuen Mitgliedstaaten, in: Klaus Beckmann / Jürgen Dieringer / Ulrich Hufeld (Hrsg.): Eine 
Verfassung für Europa, 2. Aufl., Mohr Siebeck: Tübingen 2005. S. 273–302.
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Щодо конституційних референдумів, то ч. 5 літ. c) § 28/C Конституції 
забороняла проведення референдумів лише щодо конституційних положень 
про пряму демократію. Із цього фактично випливало, що народ мав право 
ухвалювати рішення щодо всіх інших частин Конституції. Проте Конститу-
ційний суд Угорщини дотримувався іншої думки. У 1999 р. він розглядав 
питання про допустимість проведення референдуму щодо зміни процедури 
виборів Президента Угорщини, яка була прописана у Конституції. Соціал- 
демократичний молодіжний рух хотів через референдум запровадити прямі 
вибори Президента Угорщини 23. Конституційний суд, однак, уважав це 
неприпустимим, оскільки внесення до Конституції будь- яких змін зі сфери 
прямої демократії були заборонені. Із догматичного погляду це рішення було 
неприпустимим, про що знав і Конституційний суд. Однак воно було ухвалено 
через необхідність, оскільки ні Конституція, ні імплементуюче законодавство 
не містили конкретних процедурних та інших положень про конституційні 
референдуми, їх кворуми тощо. За відсутності імплементуючого законодав-
ства Конституційний суд визнав конституційні референдуми нездійсненними 
і тому без вагань визнав їх неприйнятними 24. Згодом це рішення, яке було 
фактично неправильним, але зрозумілим з урахуванням конституційної 
дилеми, було канонізовано Конституційним судом і доктриною. Відтоді всі 
зміни до Конституції, внесені народом, уважалися неприйнятними 25.

На цьому етапі Конституційний суд Угорщини також використав забо-
рону на внесення змін до Конституції шляхом прямої демократії для 
визнання неприйнятними питання, які суперечать Конституції. Вони були 
спрямовані на «приховане внесення змін до Конституції», і це також було 
виведено з компетенції народу.

23 Про референдуми щодо способу призначення Президента країни під час перехідного 
періоду див. вище пункт ІІ.3.

24 Рішення Конституційного суду 25/1999. (VII. 7) AB від 7 липня 1999 р. Докладніше 
про це німецькою мовою див.: Csaba Cservák: Die vom Volk initiierte Volksabstimmung –  in 
Theorie und in der aktuellen Praxis Ungarns, in: Zsolt Szabó (Hrsg.): Szabadság és felelősség. 
Tanulmányok a közvetlen demokráciáról / Freiheit und Verantwortung. Beiträge über die direkte 
Demokratie, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar: Budapest 
2013. S. 187–198 (S. 190–191); Herbert Küpper: Das verfassungsgerichtliche Verbot eines 
Referendums über die Direktwahl des ungarischen Staatspräsidenten, Osteuropa-Recht 1999/5. 
S. 422–434; Patyi (Fn. 7), S. 335. Generell kritisch zur «elitistischen» Einstellung des ungarischen 
Verfassungsgerichts gegenüber der direkten Demokratie Attila Vincze: Wahlverwandtschaften: 
Volksentscheid und Verfassungsgerichtsbarkeit, in: Szabó, ibid. S. 235–241.

25 Незабаром після рішення Президента 25/1999. (VII. 7) AB, Конституційний суд 
визнав неприйнятними дві ініціативи, які хотіли запровадити монархію, посилаючись на це 
рішення Президента: Рішення Конституційного суду 28/1999. (X. 6) AB від 6 жовтня 1999 р. 
та 40/1999. (XII. 21) AB від 21 грудня 1999 р.
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b) Право ініціативи.
На цьому етапі змінилися норми про те, хто має право ініціювати 

референдум. Відповідно до ч. 4 § 28/С Конституції Угорщини, ініціювати 
референдум мають право Президент, уряд та одна третина членів парла-
менту. Таким чином, поріг для парламентської опозиції підвищився з 13 % 
до 33 % усіх парламентаріїв. Право парламентаріїв на ініціативу було 
скасовано у 2011 р., унаслідок чого право ініціативи залишилося лише 
у голови держави та уряду як органів державної влади.

Також було підвищено поріг для народних ініціатив, причому вдвічі. 
Із  1997 р. для висування народної ініціативи потрібно було зібрати 100 тис. 
підписів осіб, які мають право голосу. Якщо до ініціативи приєднаються 200 тис. 
виборців, парламент був зобов’язаний призначити референдум. Якщо ініціатива 
зібрала від 100 тис. до 200 тис. підписів, а також якщо голова держави, уряд 
або необхідна кількість членів парламенту подали відповідне клопотання, 
парламент мав свободу політичного розсуду щодо того, призначати референдум 
чи ні. У цих випадках парламент також мав право вирішувати, призначити 
обов’язковий чи консультативний референдум. Таким чином, головну роль 
щодо ухвалення рішення про те, чи проводити референдум, і якщо так, то 
якого типу, відігравали не ініціатори референдуму, а парламент, який ухва-
лював рішення із цього питання простою більшістю голосів 26. Лише понад 
200 тис. виборців могли давати обов’язкові до виконання вказівки парламенту.

Оскільки призначення референдуму було обов’язковим, якщо було 
зібрано понад 200 тис. підписів виборців, така ініціатива народу мала 
пріоритет перед ініціативою уряду щодо того ж питання 27. Це мало прак-
тичне значення, оскільки на результат референдуму могло вплинути точне 
формулювання питання. Тому було неважливо, хто сформулював питання, 
яке виносилося на голосування, –  уряд чи народ.

c) Процедура референдуму.
Нові норми регулювали процедуру референдуму набагато докладніше, 

ніж старі. Це стосується як конституційного, так і законодавчого рівня.
Найважливішим процесуальним нововведенням нового нормативного 

регулювання стало запровадження обов’язкової попередньої правової пере-
вірки пропозиції, яку пропонувалося винести на референдум. Ця попередня 
правова перевірка поширювалася на всіх осіб, яка мали право ініціативи, але 
особливе значення вона мала для ініціатив від народу 28. Перш ніж ініціатори 

26 Частина 1 § 49 рішення парламенту 8/1989. (VI. 8) OGY про зміну та консолідований 
текст регламенту Національних зборів.

27 Рішення Конституційного суду 52/1997. (X. 14) AB від 14 жовтня 1997 р.
28 § § 2, 9 Закону Угорщини про референдум (1998).
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з народу могли розпочати збір підписів, вони мали завірити листи збору під-
писів. Це завірення включало повну перевірку конституційності і законності 
пропонованого питання, а також формальної та змістовної коректності листів 
збору підписів. Центральний виборчий орган, так званий Національний 
виборчий комітет, відповідав за перевірку всіх ініціатив.

Якщо Національний виборчий комітет визнавав питання прийнятним, 
Президент, уряд або депутати могли звернутися до парламенту з проханням 
провести референдум із запропонованого ними питання. У разі народної 
законодавчої ініціативи, яке угорське законодавство називає «ініціативою 
громадян», після визнання питання прийнятним ініціатори могли розпо-
чинати збір підписів. Для цього відповідно до § 28/E Конституції Угор-
щини їм надавався чотиримісячний строк із моменту реєстрації ініціативи 
у виборчих органах до подання аркушів для збору підписів. Держава не 
брала участь у зборі підписів.

Для оскарження рішення як про схвалення, так і про відхилення рішення 
Національного виборчого комітету можна було звернутися до Конститу-
ційного суду Угорщини. Такі рішення Національного виборчого комітету 
публікувалися в Офіційному віснику, щоб громадськість мала можливість 
прийняти їх до відома і за потреби подати народну скаргу шляхом прямої 
демократії.

На практиці переважали негативні рішення Національного виборчого 
комітету особливо щодо народних законодавчих ініціатив. Двома най-
важливішими причинами відмови 29 були неоднозначність питання, яке 
пропонувалося винести на референдум 30, та питання на заборонену тему, 
зокрема, так звана «прихована зміна Конституції». Рідше народні зако-
нодавчі ініціативи відхилялися через формальні недоліки в листі збору 
підписів або у зв’язку з тим, що щодо питання, яке пропонувалося винести 
на референдум, велися судові розгляди.

29 Детальніше про практику Конституційного суду див. Nóra Chronowski / Miklós 
Kocsis: Az OVB és az AB (több mint hétszer) a népszavazásról, Jogtudományi Közlöny 2007. 
S. 371–381.

30 Частина 1 § 13 Закону Угорщини про референдум (1998): «Питання (…) має бути 
сформульоване таким чином, щоб на нього можна було дати однозначну відповідь». 
Національний виборчий комітет та Конституційний суд витлумачили це таким чином, що 
питання має бути сформульоване так, щоб підтримка питання має виражатися через «за», 
а не через «проти», щоб фактично це було лише одне питання, а не поєднання кількох 
питань в одному реченні, щоб структура речення була ясною і зрозумілою, особливо щоб не 
було прихованих або множинних заперечень, а також множинних підрядних речень і щоб 
не використовувалися технічні терміни, які незрозумілі або вводять в оману звичайного 
громадянина.
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Виборчі органи підраховували і перевіряли зібрані підписи. Якщо 
необхідна кількість підписів була зібрана, ініціатори референдуму могли 
подавати підписи до парламенту. Ця сама процедура діяла і для інших 
осіб, які мали право ініціативи. Якщо Національний виборчий комітет 
чи Конституційний суд схвалювали питання, яке пропонувалося винести 
на розсуд народу, його вносили до парламенту. Парламент мав від 15 до 
30 днів на ухвалення рішення щодо клопотання про проведення рефе-
рендуму. Тільки за наявності понад 200 тис. підписів призначення рефе-
рендуму було обов’язковим, якщо ж було зібрано від 100 тис. до 200 тис. 
підписів, рішення про призначення референдуму парламент ухвалював на 
свій політичний розсуд. Аналогічно парламент міг ухвалити рішення про 
характер референдуму: обов’язковий (згідно з угорською термінологією –  
«референдум із суттєвих питань») або консультативний. Тільки у разі 
народної законодавчої ініціативи з більш ніж 200 тис. підписами та у разі 
референдуму про підтвердження закону, яке вже ухвалено парламентом, 
але ще не оприлюднене, парламент не мав свободи дій, а мусив призначати 
референдум із суттєвих питань.

Після цього протягом 15 днів після повідомлення спікера парламенту 
Президент мав оголосити про призначення референдуму. Відповідно 
до § § 15–16 Закону про референдум (1998), Президент призначав дату 
проведення референдуму протягом 90 днів після постанови парламенту 
з урахуванням періоду очікування в 41 день до і після парламентських або 
місцевих виборів 31. Якщо взяти до уваги цей період очікування, то Прези-
дент мав свободу дій протягом 131 дня від моменту ухвалення постанови 
парламенту. Усі ці положення про строки унеможливлювали ситуацію того, 
що політичні органи своєю бездіяльністю будуть перешкоджати народній 
законодавчій ініціативі про проведення референдуму.

За проведення голосування і підрахунок голосів відповідали виборчі 
органи, які діяли за процедурами, аналогічними до парламентських виборів.

d) Поріг успішності.
Головним нововведенням реформи 1997 р. стала заміна подвійного 

порогу дійсності та успішності референдуму єдиним інтегрованим порогом. 
Відповідно до ч. 6 § 28/C Конституції Угорщини, референдум уважався 
успішним, якщо він набрав більше половини дійсних голосів, і ця кількість 
голосів становила не менше однієї чверті від загальної кількості виборців. 

31 Після зміни Закону в 2000 р. період очікування у 41 день до та після парламентських 
та місцевих виборів також поширювався на збір підписів під народною законодавчою 
ініціативою.
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Це правило уможливило успіх голосування за явки всього чверті виборців 
(до цього це була половина виборців). Це також означало, що неучасть 
у голосуванні не отримувала автоматично значення голосу «проти», а була 
нейтральною для результату голосування. У зв’язку з таким значним зни-
женням вимог до дійсності та успішності референдуму цей другий етап 
розвитку прямої демократії в Угорщині можна чітко назвати ліберальним, 
навіть незважаючи на підвищення чисельного порога доступу для осіб, 
які мали право ініціативи.

e) Характер рішення, ухваленого на референдумі.
Конституція Угорщини та Закон про референдум (1998) розрізняли 

референдуми із суттєвих питань та консультативні референдуми. Відповідно 
до ч. 2 § 8 Закону про референдум (1998), консультативний референдум 
не зобов’язував парламент щось робити. Незважаючи на те що здебіль-
шого парламент міг вибирати між референдумом із суттєвого питання 
і консультативним референдумом, консультативні референдуми на цьому 
етапі в Угорщині не проводилися.

Відповідно до ч. 3 § 28/C Конституції та ч. 1 § 8 Закону про референдум 
(1998), парламент був зобов’язаний імплементувати результат успішного 
референдуму із суттєвого питання. Оскільки на цьому етапі на референ-
дум не виносилися сформульовані законопроєкти, це означало, що пар-
ламент був зобов’язаний на свій розсуд тлумачити питання референдуму, 
а також вирішував, коли й якими засобами він реалізовуватиме результат 
референдуму.

За змістом однозначним був лише референдум про підтвердження зако-
нів, уже прийнятих парламентом. Згідно з ч. 6 § 26 Конституції Угорщини, 
Президент міг оприлюднити цей закон, лише якщо його було схвалено 
на референдумі. На практиці референдуми щодо прийнятих, але ще не 
оприлюднених законів на цьому етапі не проводилися.

Спочатку на цьому етапі розвитку прямої демократії правом не було 
передбачено періоду блокування. Із 2007 р. у § 8 Закону про референдуми 
(1998) було закріплено, що успішний референдум, який зобов’язував пар-
ламент ухвалити законодавчий акт, мав бути реалізований парламентом 
протягом трьох років. Згідно з літ. d) § 10 Закону про референдум (1998) 
у редакції 2007 р., протягом цього трирічного періоду було заборонено 
проводити новий референдум із того самого питання, тобто результати 
референдуму були заморожені на три роки як від протидіючого законодав-
ства, так і від повторного волевиявлення народу. Останнє також стосувалося 
випадків негативного народного голосування. «Проти» народу з якогось 
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питання блокувало повторне звернення до нього із цим самим питанням 
протягом наступних трьох років.

3. Практика
Незважаючи на те що поріг для ініціювання референдуму було підви-

щено як для парламентської опозиції, так і для виборців, це не призвело 
до паралічу прямої демократії в Угорщині на цьому етапі. Зовсім навпаки. 
Після тривалої перерви з 1990 по 1997 р., протягом якої політична еліта 
не розробила жодної ініціативи, а ініціативи народу ще на ранніх стадіях 
сходили нанівець, у 1997 р. відбувся перший (загалом із моменту падіння 
комунізму –  третій) референдум. Від початку нового тисячоліття практика 
проведення референдумів стала доволі жвавою 32.

– Референдум про вступ до НАТО 16 листопада 1997 р.
Питання про майбутній вступ до НАТО було винесено на референдум 

самим парламентом, зокрема урядовою більшістю. На відміну від рефе-
рендуму про вступ до ЄС референдум про вступ до НАТО за Конституцією 
не був обов’язковим. Проте парламентській більшості такий референдум 
здався політично вигідним, тим більше що позитивний результат уважався 
очікуваним.

85 % учасників референдуму проголосували «за» за явки у 49 %. Відпо-
відно до нового лібералізованого порогу дійсності та успішності референ-
думу цих показників було достатньо 33. Зрештою парламент лібералізував  
правове регулювання прямої демократії у зв’язку із запланованим референ-
думом щодо вступу до НАТО. І правильно: за старим законом референдум 
був би недійсним через те, що хоч і мінімально, але кворум дійсності не 
було досягнуто.

– Референдум про вступ до ЄС 12 квітня 2003 р.
У 2002 р. Конституція Угорщини була приведена у відповідність до 

норм Європейського Союзу. У процесі цього був доданий § 79 Консти-
туції, яким було призначено референдум про вступ до ЄС на 12 квітня 
2003 р. і сформульовано питання для голосування: «Чи ви погоджуєтеся, 
що Республіка Угорщина має стати членом Європейського Союзу?».  
Це голосування було референдумом із суттєвого питання, тобто його результати 
були обов’язковими для виконання парламентом. Референдум про вступ до 
ЄС став єдиним в історії Угорщини референдумом, проведення якого було 
прописано Конституцією. З явки у 45,62 % «за» проголосували 83,76 %. Таким 

32 Огляд див. Horváth (прим. 12). S. 56–62.
33 Dezső / Bragyova (прим. 12). S. 20.
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чином, народ на законних підставах схвалив вступ до ЄС 34. За старим законом 
цей референдум також був би визнаний недійсним через надто низьку явку.

– Перший референдум, ініційований народною законодавчою ініціа-
тивою: приватизація лікарень і віддалене прийняття до громадянства 
5 грудня 2004 р.

Через півтора роки після референдуму про вступ до ЄС виборці Угор-
щини знову прийшли на виборчі дільниці. Цього разу на голосування було 
винесено два позапарламентські питання, які подолали бар’єр народної 
законодавчої ініціативи та зібрали достатню кількість підписів до вста-
новленого строку.

Ініціатива зупинити приватизацію лікарень виходила від лівого флангу 
політичного спектру, а саме Угорської соціалістичної партії, яка не була 
представлена   в парламенті. Прийнятність цього питання референдуму 
була сумнівною, оскільки закон, який ініціатива хотіла скасувати шляхом 
референдуму, вже було повністю скасовано Конституційним судом у зв’язку 
з його формальною неконституційністю 35.

Правий фланг політичного спектру, а саме Світовий альянс угорців, 
сформулював вимогу відкрити для етнічних угорців у сусідніх країнах 
можливість прийняття їх до угорського громадянства, навіть якщо вони не 
проживали в Угорщині, а у відповідній сусідній країні (віддалене прийняття 
до громадянства). Цією нормою ініціатори референдуму хотіли пом’якшити 
наслідки зовнішніх кордонів ЄС для етнічних угорців в Україні, Румунії, 
Сербії та Хорватії, а також частково скасувати наслідки ненависного Трі-
анонського договору 36.

Президент призначив голосування з обох ініціатив на один день, щоб 
заощадити витрати 37. Загалом у голосуванні взяли участь лише 37,49 % 

34 Загальну інформацію про референдуми щодо вступу до ЄС у політичній культурі 
Східної Європи див. Stefan Vospernik: Direkte Demokratie in Mittel- und Osteuropa, Jahrbuch 
für Ostrecht 59 (2018). S. 307–327 (S. 315).

35 Рішення Конституційного Суду 63/2003. (XII. 15) AB від 15 грудня 2003 р. про 
неконституційність Закону 2003: XLIII про постачальників медичних послуг та організацію 
державних послуг з охорони здоров’я.

36 Детальніше про віддалене прийняття до громадянства див.: Michaela Kiripolszky / 
Boldizsár Szentgáli-Tóth: Az egyszerűsített honosítás első öt éve, Közjogi Szemle 2016/2. 
S. 57–63; Herbert Küpper: Die Volksabstimmung über die doppelte Staatsbürgerschaft für 
Auslandsungarn vor dem Verfassungsgericht, Europa Ethnica 2004/3–4. S. 82–96; Herbert 
Küpper: Ferneinbürgerung koethnischer Bevölkerungsgruppen am Beispiel Ungarns, in 
Katrin Boeckh / Krisztina Busa / Antje Himmelreich / Edvin Pezo / Natali Stegmann (Hrsg.): 
Staatsbürgerschaft und Teilhabe. Bürgerliche, politische und soziale Rechte im östlichen Europa, 
De Gruyter-Oldenbourg: München 2014. S. 113–128.

37 Детальніше про витрати на референдуми в Угорщині див.: Zoltán Tóth: Mibe kerül 
egy országos népszavazás társadalmi szinten? Üvegzseb és fekete pénz, Jura 2008/2. S. 205–210.
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усіх осіб, які мають право голосу. Таким чином, обидва питання не досягли 
необхідного 25 % порога для позитивної відповіді. Тому обидва питання 
не мали успіху.

Незважаючи на те що обидва питання були ініційовані шляхом народ-
ної законодавчої ініціативи, їх не можна назвати справжніми низовими 
ініціативами (нім. grassroot-Initiativen). За припиненням приватизації 
лікарень стояла політична партія, нехай і невелика і не представлена   
в парламенті. Віддалене прийняття до громадянства було ініційовано 
міжнародно активною асоціацією із сильним членством та фінансами за 
підтримки партії Фідес, яка на той час перебувала в опозиції і була пред-
ставлена   у парламенті. Знову ж таки за цією ініціативою стояла політична 
еліта або принаймні «організовані інтереси», тому в обох випадках для 
збору чималої мінімальної кількості підписів матеріально- технічна та 
фінансова інфраструктура була достатньою.

– Опозиція Фідес і «цунамі» кляузників: 2007–2010 рр.38

2007 р. Фідес, на той час опозиційна партія, відкрила потенціал руй-
нівного вогню, властивого прямій демократії. Вона знову й знову публічно 
просувала народні ініціативи та закликала всіх і всюди створювати народні 
законодавчі ініціативи. Відповідно у період із 2007 по 2010 р. до Національ-
ного виборчого комітету щорічно подавалися на завірення тисячі листів для 
збору підписів. Менша, але все ж таки значна частина цих ініціатив надійшла 
від самої партії Фідес, більша частина –  від приватних осіб та асоціацій.

Багато із цих ініціатив були несерйозними, в окремих випадках навіть 
сатиричними, а в більшості з них –  жартівливими. Проте ці заяви вимагали 
значних зусиль від Національного виборчого комітету і, оскільки практично 
всі вони були спрямовані на судовий захист, то також і від Конституційного 
суду. За цим стояла опозиційна партія Фідес, яка закликала кляузників здавати 
листи збору підписів для їх завірення, щоб паралізувати державні інститути 39, 
а також відхреститися від прямої демократії та, зрештою, від демократії 
загалом. Більшість із цих несерйозних і навіть кляузних питань були неприй-
нятними. Наприклад, перенесенню столиці з Будапешта до невеликого села 
Маркотабедеге (Markotabödöge) суперечили закріплене в § 74 Конституції 
розташування столиці («Столицею Угорської Республіки є Будапешт») та 
заборона на пряму або приховану зміну Конституції шляхом референдуму. 

38 Herbert Küpper: Die Krise der direkten Demokratie in Ungarn, Osteuropa-Recht 2009. 
S. 1–23.

39 Паралельна стратегія Фідес полягала в тому, щоб завалити уряд сотнями несерйозних 
парламентських запитів, особливо перед Різдвом, щоб якомога більша частина 30-денного 
строку, відведеного на відповіді, випала на різдвяні канікули.
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Запланований безкоштовний розлив пива також порушував Конституцію, а саме 
принцип ринкової економіки, який закріплено в преамбулі та § 9 Конституції. 
Зрештою Конституційний суд Угорщини сприйняв цю несерйозну ініціативу 
як можливість розробити догматику ринкової економіки 40.

Менша частина ініціатив стосувалися серйозних питань: додаткових 
витрат на житло, трудового законодавства, звичних хабарів у секторі 
охорони здоров’я тощо. Прямі вибори Президента Угорщини і повторне 
запровадження смертної кари знову і знову ставали предметом (неприй-
нятних) ініціатив. Навіть якщо ініціативи були прийнятними, вони рідко 
доходили до етапу збору підписів, бо ініціаторам доводилося робити це 
самим. Масштабні збори підписів часто є непереборною перешкодою для 
справжніх «низових» ініціатив, яку вдається подолати лише політично добре 
організованим інтересам. Це стало очевидним уже під час референдуму 
5 грудня 2004 р. Тільки організації, які підтримуються політичною партією 
та/або великою ГО, мають матеріально- технічні та фінансові можливості 
для збору необхідної кількості підписів. Переважно на цьому етапі пряма 
демократія була інструментом опозиції 41.

– «Референдум тричі «так» 9 березня 2008 р.
З описаного цунамі тисяч клопотань, як це назвав Конституційний суд 

Угорщини, жодна ініціатива не дійшла до референдуму. Це вдалося лише 
одному клопотанню від парламентської опозиції, а саме Фідес. Вона хотіла 
торпедувати суттєві частини програми уряду через референдум, атакуючи 
певні платіжні зобов’язання, які запровадив уряд: плату за навчання, плату 
за практику та співоплату пацієнта за лікування у лікарні.

Хоча було сумнівно, що ці питання не підпадали під виключення для 
бюджету та його виконання відповідно до ч. 5 літ. а) § 28/C Конституції, 
Конституційний суд дав їм зелене світло. Він стверджував, що заборо-
нені лише офіційні зміни до закону про річний бюджет, а зміни до інших 
законодавчих положень не підпадали під це виключення, навіть якщо 
вони мали масштабний вплив на бюджет 42. Така інтерпретація, мабуть, не 

40 Рішення Конституційного суду 26/2007. (IV. 25) AB від 25 квітня 2007 р. Детальніше 
про це див.: Küpper (прим. 27). S. 8–9.

41 Dezső / Bragyova (прим. 12). S. 22–23; Küpper (прим. 27). S. 4–7; Vospernik (прим. 22). 
S. 317.

42 Рішення Конституційного суду 32/2007. (VI. 6.) AB, 33/2007. (VI. 6.) AB та 34/2007. 
(VI. 6.) AB, усі від 6 червня 2007 р. У своїй особливій думці суддя Конституційного суду 
Брагьова (Bragyova) відкинув цю, на його думку, «формалістичну» аргументацію та 
замість формальної зміни Закону про бюджет зосередився на матеріальній розгубленості 
бюджету. Захищали цю судову практику Cservák (прим. 18). S. 192–195, і Patyi (прим. 7).  
S. 341 аргументом, що все коштує грошей і якщо матеріальна розгубленість бюджету 
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відповідає початковому задуму конституційного законодавця, але має сенс 
із погляду політики демократії. Справді, якби істотний вплив на бюджет 
був достатнім і, таким чином, кожне питання, яке впливає на державний 
бюджет країни, підпадало б під заборону, референдум навряд чи колись 
був би допустимим, бо майже все вартує державі грошей і, отже, впливає 
на бюджет.

У результаті в голосуванні взяли участь 50, 40 % від загальної кількості 
виборців, і з усіх трьох питань кількість голосів «за» досягла необхідного 
25 % порога голосів. Таким чином референдум пройшов успішно.

Результати дослідження кидають сумнівне світло на «референдум 
тричі «так». Напередодні цього лінгвіст Ласло Калман (László Kálmán) 
представив учасникам дослідження три питання на однакову тему, але 
з протилежними тенденціями у формулюваннях. Більшість учасників 
завжди висловлювалася на користь пропозицій (залежно від формулювання 
питання –  один раз за збереження виплат, інший раз за їх скасування), 
тобто слідували заданій тенденції формулювання. Це дослідження чітко 
показує, що формулювання питання має вирішальне значення. Воно може 
вплинути на результат голосування.

IV. Третій етап: із 1 січня 2012 р. і дотепер
Весною 2010 р. партія Фідес виграла парламентські вибори і відтоді 

зберігає більшість у парламенті. Протягом більшої частини часу Фідес мала 
більшість у дві третини голосів у парламенті, хоча її частка у голосуванні 
становила лише 50 % 43. Фідес використала цю конституційну більшість, 
щоб перебудувати всю правову систему країни на свій лад.

Що стосується прямої демократії, то уряд Фідес одразу після приходу 
до влади здійснив зміну парадигми: відтепер високі пороги мали утруднити 
надто легкий доступ до ухвалення рішень шляхом прямої демократії. Уже 
під час своєї передвиборчої кампанії перед парламентськими виборами 
2010 р. Фідес оголосила про цю зміну парадигми й обґрунтувала її тим, 

є основним критерієм, то практично жодна пряма демократія більше не допустима. 
Обережно погодилися див. János Kis: A népszavazás a harmadik köztársaság alkotmányában, 
Fundamentum 2009/4. S. 5–28 (S. 7–-8). Докладніше про угорські дебати див. Tamás Hallók: 
Az országos népszavazás egyes tiltott tárgyköreiről, Jogtudományi Közlöny 6/2009. S. 271–278 
(S. 273–278).

43 Про цей викривальний аспект угорського виборчого законодавства див.: Sonja 
Priebus: Das ungarische Wahlsystem im Zentrum eines strategischen Institutionendesigns, 
in: Herbert Küpper / Zoltán Csehi / Csaba Láng (Hrsg.): Vier Jahre ungarisches Grundgesetz, 
Studien des Instituts für Ostrecht München Bd. 80, Peter Lang: Frankfurt/Main 2016.  
S. 65–87.
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що у разі її перемоги партії, які тоді перебували в опозиції, не зможуть 
зробити з урядом Фідес те, що вона робила з урядом як опозиційна партія 
з 2007 по 2010 р.

1. Правові засади
У перший рік свого правління Фідес вносила зміни до чинної Консти-

туції загалом 11 разів –  практично щомісяця. Через рік після приходу до 
влади парламентська більшість Фідес ухвалила нову Конституцію, яку 
вони назвали Основним законом Угорщини 44. Він набув чинності 1 січня 
2012 р. Це стало відображенням зміни парадигми прямої демократії і озна-
менувало початок чергового етапу обмежень в історії розвитку прямої 
демократії в Угорщині.

Позитивним моментом є те, що системні конституційні положення про 
пряму демократію були вилучені зі зводу правових норм, які регулюють 
діяльність парламенту, і винесені до окремого розділу в Законі про дер-
жавний устрій під назвою «Загальнонаціональний референдум». Єдина 
стаття у цьому розділі –  це стаття 8 Основного закону. На відміну від двох 
попередніх етапів ст. 8 Основного закону тепер регулює лише проведення 
референдуму, а можливість для народу вносити конкретне питання до 
порядку денного парламенту було визнано застарілим через відсутність 
практичного значення та виключено.

У зводі правових норм, які регулюють діяльність голови держави, 
пряма демократія згадується двічі. Частина 3 літ. d) ст. 9 Основного закону 
дозволяє Президенту Угорщини ініціювати референдум, а ч. 3 літ. е) Основ-
ного закону наділяє його повноваженнями призначати референдуми, що 
в межах чинного законодавства передбачає свободу дій щодо визначення 
точної дати голосування.

У межах основного виборчого права ч. 7 ст. XXIII. Основного закону 
регулює право громадян на участь у загальнонаціональних та місцевих 
референдумах. Це положення прив’язує право на участь у референдумах 
до активного виборчого права на відповідному територіальному рівні: 

44 Основний закон Угорщини (25 квітня 2011 р.) у перекладі німецькою мовою включно 
з усіма змінами див.: Herbert Küpper in: Bernd Wieser / Armin Stolz (Hrsg.): Europäische 
Verfassungen, Berliner Wissenschaftsverlag / facultas, Wien 2021. S. 731–770. Докладніше про 
це див.: Herbert Küpper: Ungarns Verfassung vom 25. April 2011. Einführung –  Übersetzung –  
Materialien, Studien des Instituts für Ostrecht München Bd. 70, Peter Lang: Frankfurt/Main 2012; 
Gábor Attila Tóth (Hrsg.): Constitution for a Disunited Nation. On Hungary’s 2011 Fundamental 
Law, CEU Press: Budapest 2012; Attila Vincze: The New Hungarian Constitution: Redrafting, 
Rebranding or Revolution? ICL Journal (Vienna Journal on International Constitutional Law) 
2012. S. 88–109.
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у разі загальнонаціональних референдумів –  це громадяни Угорщини, 
на місцевому рівні –  це також і громадяни ЄС та громадяни третіх 
країн, які мають право на постійне проживання у відповідній угорській  
громаді.

У зв’язку зі зміною конституційних рамок необхідно було також 
ухвалити новий закон про референдум. Закон 2013: CCXXXVIII «Про 
ініціювання референдуму, про європейську громадянську ініціативу та 
про процедуру референдуму» від 23 грудня 2013 р. (Закон про рефе-
рендум 2013 р.) діє і дотепер. На відміну від своїх попередників він 
більше не є законом про дві третини, оскільки Основний закон більше 
не містить вимог про те, що призначення референдуму парламентом 
потребує абсолютної більшості у дві третини голосів депутатів. Лише 
кілька положень вимагають двох третин голосів з інших причин. Закон 
про референдум (2013) регулює це питання набагато детальніше, ніж 
старий закон. Дуже докладні нормативні положення також мають на 
меті зменшити свободу дій державних органів, що беруть участь у про-
цедурах із проведення референдуму, і таким чином гарантувати, що 
обмежувальні положення не будуть «розбавлені» надмірно ліберальним 
тлумаченням. Від моменту набуття чинності Законом про референдум 
(2013) до нього вже кілька разів вносилися зміни.

2. Зміст норм 45

a) Предмет референдуму.
Принцип спрямованості прямої демократії в Угорщині у новому законі 

не змінився. Частина 2 ст. 8 Основного закону майже дослівно повторює 
попереднє положення: «Предметом всенародного референдуму може бути 
будь- яке питання, яке входить до сфери обов’язків та відповідальності 
Національних зборів». У ч. 3 ст. 8 Основного закону, однак, міститься 
довгий перелік тем, які не можуть бути винесені на розсуд народу: бюджет 
та податки, кадрові та організаційні рішення, виборче право, саморозпуск 
парламенту.

У сфері міжнародних договорів ч. 3 ст. 8 Основного закону перейняла 
уточнення з конституційної поправки 1997 р.46 і виключає проведення рефе-
рендумів лише щодо зобов’язань за міжнародними договорами. Із цього 
випливає, що обов’язки Угорщини за міжнародним правом не входять до 
заборонених тем, тому теоретично угорський народ може змусити угорську 

45 Докладніше про це див. Patyi (прим. 7). S. 337–348.
46 Див. вище пункт III.2.a).
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державу вчиняти дії, особливо законодавчо, які суперечать зобов’язанням 
країни за міжнародними договорами.

Чіткою тепер є правова ситуація щодо референдумів про внесення 
змін до Конституції: вони прямо заборонені ч. 3 літ. а) ст. 8 Основного 
закону. Заборона поширюється не лише на явні зміни до Конституції, 
а й на питання, ствердна відповідь на які вимагатиме внесення змін до 
Конституції. Виняток становлять «питання, спрямовані на внесення 
змін до Основного закону». Після того як рішення в окремій справі 
у 1999 р. (ухвалення Конституційним судом Угорщини рішення про 
допустимість проведення референдуму щодо зміни процедури виборів 
Президента Угорщини. –  Прим. пер.) 47, яке було ухвалене з необхідності, 
було канонізовано Конституційним судом і доктриною конституційного 
права на другому етапі, воно було закріплено конституційним законо-
давцем на третьому етапі. Політики з боку уряду обґрунтовують це 
пріоритетом представницької демократії та загалом низькою думкою 
про пряму демократію 48.

b) Право ініціативи.
Найважливішою зміною у колі осіб, які мають право ініціативи, є виклю-

чення із цього переліку парламенту. Це означає, що, зокрема, опозиція 
більше не має змоги ініціювати референдум. Однак і до ухвалення цієї зміни 
опозиція не скористалася своїм правом парламентської ініціативи, оскільки 
для призначення референдуму знадобилася би більшість у парламенті 49.

У всіх інших відносинах коло осіб, які мають право ініціативи, зали-
шилося тим самим. Парламент зобов’язаний призначити референдум за 
клопотанням 200 тис. виборців, які мають право голосу. Якщо зібрано 
понад 100 тис., але менше 200 тис. підписів, призначення референдуму 
віддається на вільний політичний розсуд парламенту. Те саме стосується 
випадків, коли президент чи уряд звертаються до парламенту з прохан-
ням призначити референдум: парламент може призначити його, але не 
зобов’язаний цього робити.

c) Процедура референдуму.
Якщо голова держави чи уряд хочуть ініціювати референдум, вони 

подають відповідне клопотання до парламенту після того, як питання буде 
завірено вищим виборчим органом.

47 Див. вище пункт III.2.a).
48 Цитати див. László Komáromi: A népszavazásra vonatkozó szabályozás változásai az 

Alaptörvényben és az új népszavazási törvényben, MTA Law Working Papers 2014/35. S. 11–12.
49 Komáromi (прим. 40). S. 15.
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Докладніше процедура регулюється, коли своїм правом ініціативи хоче 
скористатися народ. В угорському законодавстві це називається ініціативою 
виборців. Спочатку ініціатори формулюють бажане питання і складають зра-
зок листа для збору підписів. Ініціатором може бути виборець чи політична 
партія. Об’єднання можуть висувати ініціативу виборців лише з питання, 
яке пов’язане з метою їхньої діяльності за статутом 50. На кожному листі 
для збору підписів може бути лише одне питання. Тому ініціатор, який 
хоче поставити на голосування кілька питань, має розробити окремий лист 
збору підписів на кожне питання. Це дає змогу виборцям уже під час збору 
підписів відрізнити питання, які їх цікавлять, від нецікавих.

Для кожного листа збору підписів ініціатори мають спочатку зібрати 
від 20 до 30 підписів виборців. Цей –  дуже низький –  поріг покликаний 
запобігти винесенню на стадію ініціативи несерйозних питань та питань, 
які цікавлять лише одного виборця 51. Ініціатори подають лист(и) збору 
підписів до вищого виборчого органу –  Національного виборчого комі-
тету. Виборчий орган попередньо перевіряє, чи відповідають листи збору 
формальним вимогам і, зокрема, чи є допустимим питання у вибраному 
формулюванні. Попередня перевірка законності включає перевірку допу-
стимості теми, а також однозначності формулювання тексту питання, щоб, 
з одного боку, виборець міг однозначно відповісти на питання, а з іншого –  
щоб парламент міг вирішити, які зобов’язання накладає на нього дійсний 
та успішний референдум 52.

Ініціативи Президента та уряду також повинні спочатку пройти попе-
редню перевірку на допустимість питання, яке вони хочуть винести на 
референдум, у Національному виборчому комітеті.

Національний виборчий комітет ухвалює рішення протягом 60 днів 53 
і публікує своє рішення в Офіційному віснику. Ініціатори можуть оскаржити 
негативне рішення, а  будь- яка особа може оскаржити ствердне рішення 

50 §  2 Закон Угорщини про референдум (2013). Критична думка про права політичних 
партій брати участь у таких процедурах, András Téglási: Azért a nép az úr? –  a népszavazás 
aktuális akotmányjogi kérdései az Alaptörvény elfogadása óta, MTA Law Working Papers 2014/19.

51 Komáromi (прим. 40). S. 7, 15–16.
52 §  9 Закон Угорщини про референдум (2013). Про значення цих вимог див. Herbert 

Küpper: A demokrácia közvetlen gyakorlása során hozott döntések minőségének ellenőrzése és 
megőrzése, Pro Publico Bono 2011/2. S. 25–42 (S. 31–37).

53 Спочатку цей строк, установлений у ч. 1 § 11 Закону Угорщини про референдум, становив 
30 днів. Наприкінці 2020 р. його продовжили до 60 днів. Уряд обґрунтував це продовження 
в офіційній пояснювальній записці до законопроєкту тим, що вищому виборчому органу 
має бути надана можливість «вивчити всі можливі підстави для відмови». Це обґрунтування 
показує принципово негативне ставлення уряду Фідес до прямої демократії.
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(так зване завірення) у Верховному суді Угорщини, який із 2012 р. знову 
називається Курія (Kúria).

Якщо питання було завірено Національним виборчим комітетом або 
підтверджено під час процедури оскарження, Президент та уряд можуть 
внести своє клопотання до парламенту. Якщо парламент його схвалює, 
то він віддає розпорядження про проведення референдуму. Відповідна 
постанова парламенту має включати формулювання питання, яке буде 
винесене на голосування.

Для ініціативи виборців завірення означає, що ініціатори можуть розпо-
чати збір підписів –  не менше 100 тис., а краще 200 тис. підписів. Відповідно 
до Закону про референдум (2013), збір підписів, як і раніше, є обов’язком 
ініціаторів; держава у цьому участі не бере. Цим законом також забороня-
ється збір підписів на робочому місці, у громадському транспорті, у будівлях 
державних або муніципальних органів влади, а також в освітніх та медичних 
закладах. Із 2021 р. для збору підписів на території приватної власності, 
відкритої для громадськості, потрібна згода власника. Ті, хто ставить свій 
підпис на листі, окрім підпису мають указати свої ім’я та персональні дані. 
Відповідно до ч. 1 § 19 Закону про референдум (2013), на збір підписів 
ініціаторам дається 120 днів. Протягом 40 днів до та після парламентських, 
муніципальних чи європейських виборів збір підписів припиняється.

Регулювання агітації після призначення референдуму також має обме-
жувальний характер. Стаття 69 Закону про референдум (2013) дозволяє 
політичну рекламу, пов’язану з темою референдуму, лише ініціаторам та 
партіям, представленим у парламенті. Таким чином, усе громадянське 
суспільство виключається з кола осіб, які мають право проводити агітацію 
за або проти теми референдуму. Якщо прийняти за основу, що референдум 
проводиться з питань, які викликають загальну занепокоєність і загальний 
інтерес, то широке виключення можливості проведення активної агітації 
для громадськості, яка, зрештою, є сувереном, і, таким чином, зведення її 
до пасивного споживача аргументів, які висувають інші, є незбагненним 54.

Ініціатори подають підписні листи до виборчих органів, які перевіряють 
кількість підписів та право на участь у голосуванні тих, хто підписався. 
Якщо кількість дійсних підписів перевищує 100 тис., голова Національ-
ного виборчого комітету офіційно повідомляє про це спікера парламенту. 
Президент Угорщини та голова уряду самі подають до парламенту свої 
завірені питання.

54 У пояснювальній записці уряду до законопроєкту це положення не розглядається. 
Тому неясно, що офіційно мається на увазі під ним.
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Рішення, чи проводити референдум щодо поданого питання, ухвалює 
парламент. Лише якщо понад 200 тис. виборців, які мають право голосу, 
вимагають проведення референдуму, парламент не має політичної свободи 
дій, а зобов’язаний віддати розпорядження про проведення референдуму. 
У цьому разі він може запобігти референдуму, лише якщо із власної іні-
ціативи вживе заходів, які вимагаються референдумом. Саме так і вчинив 
парламент Угорщини, наприклад у 2016 р., коли планувався референдум 
про закриття магазинів у неділю 55.

Після того як парламент призначив референдум, відповідальність за 
оголошення несе Президент. Це також включає визначення дати проведення 
голосування. Спочатку у першому реченні ч. 3 § 67 Закону про референдум 
(2013) було передбачено період відстрочки у 41 день до та після парла-
ментських, муніципальних та європейських виборів. Це положення було 
виключено без заміни наприкінці 2021 р. Причиною такої зміни думки 
стали майбутні парламентські вибори навесні 2022 р. У вересні 2021 р. 
асоціація, яка критикує уряд, висловила намір винести на референдум 
деякі питання, пов’язані із сексуальним вихованням дітей, та провести 
голосування одночасно з парламентськими виборами у 2022 р. Оскільки 
уряд Фідес уже мав гарний досвід маніпулювання угорською громадські-
стю через питання сексуального виховання влітку 2021 р. за допомогою 
спірного антиЛГБТК-закону 56, то він розглядав проведення референдуму із 
цього питання в день виборів як можливість збільшити свої електоральні 
шанси. Відповідно, наприкінці листопада 2021 р. були внесені зміни до 
Закону про референдум (2013), і період відстрочки було скасовано 57.

За проведення референдуму відповідає держава, яка діє за процеду-
рами, аналогічними до парламентських виборів. Підрахунок та перевірка 
бюлетенів є обов’язком виборчих органів.

d) Поріг успішності.
Поріг успішності референдуму на цьому третьому етапі повертається 

до правил першого етапу. Відповідно до ч. 4 ст. 8 Основного закону, 
«референдум є дійсним, якщо в ньому взяло участь більше половини від 
загальної кількості тих, хто має право голосу, і успішним, якщо більше 
половини виборців, які взяли участь у голосуванні, дали однакову відповідь 
на поставлене питання». Це означає, що знову застосовується подвійний 

55 Див. нижче пункт IV.3.
56 2021: LXXIX щодо посилення заходів щодо злочинців- педофілів та про внесення 

змін до деяких законів про захист дітей від 23 червня 2021 р.
57 Проте зупинення збору підписів за 40 днів до і після виборів продовжує діяти: 

скасування цього правила очікування не обіцяє уряду жодних переваг.
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поріг дійсності та успіху, як це було до 1997 р., а також високий поріг 
дійсності 50 % від усіх, хто має право голосу. Тому цілком виправдано 
знову назвати цей етап історії розвитку прямої демократії в Угорщині 
обмежувальним 58.

Зрештою, повторне підвищення порога достовірності до 50 % є ядром 
реформи положень про пряму демократію у 2011–2013 рр. Уже під час 
виборчої кампанії 2010 р. партія Фідес, яка тоді ще була в опозиції, відкрито 
заявила, що у разі перемоги на виборах вона значно ускладнить доступ 
до ухвалення рішень шляхом прямої демократії, щоб не ускладнювати 
собі життя як уряду тими засобами, якими вона «дошкуляла» тодішньому 
уряду як опозиційна партія 59. Навіть після ухвалення нових положень 
представники урядового табору виправдовували їх загальним скептичним 
ставленням до прямої демократії 60.

e) Характер рішення, ухваленого на референдумі.
Розмежування між консультативним та обов’язковим референдумами, 

яке було присутнє у законодавстві на другому етапі, на цьому етапі скасо-
вано. Дійсний та успішний референдум у будь- якому разі є обов’язковим 
для парламенту, як це випливає з третього речення ч. 1 ст. 8 Основного 
закону. Отже, парламент зобов’язаний ужити бажаних народом заходів, 
тобто реалізувати волю народу, виражену на референдумі. Із цією метою 
ч. 1 § 31 Закону про референдум (2013) уперше встановлює крайній термін 
для парламенту: він має ухвалити закон про реалізацію рішення, ухваленого 
на референдумі, протягом 180 днів після його проведення 61.

В угорському законодавстві хоча і прописаний цей термін, але немає 
механізмів, які б змусили парламент його дотримуватися. Якщо парламент 
відмовляється прийняти закон, якого бажає народ, або якщо він приймає 
закон про реалізацію рішення, ухваленого на референдумі, який сутнісно 
відрізняється від питання референдуму, не існує правових засобів контролю 

58 István Kukorelli: Die Philosophie der direkten Demokratie im Grundgesetz, in: Szabó  
(прим. 18). S. 171–175, на с. 174 називає її «слабкою». Komáromi, László: Direkte Demokratie in 
Ungarn, Pázmány Law Review 2013/1. S. 105–117 (S. 117–118) порівнює результати попередніх 
голосувань із цим порогом і доходить висновку, що тільки «референдум чотири рази «так» 
(1989 – 58 %) та «референдум тричі «так» (2008 – 50,5 %) були б дійсними, тому голосування 
з 2012 р. було «майже фікцією». Високий поріг робить референдум «значною мірою 
ілюзорним»: Komáromi (прим. 40). S. 27.

59 Див. вище пункт III.3.
60 Деякі цитати наводить Komáromi (прим. 40). S. 10–11.
61 До 2012 р. Конституційний суд критикував відсутність такого строку: Рішення 

Конституційного Суду 27/2007. (V. 17.) AB від 17 травня 2007 р. Докладніше про це див.: 
Vilmos Térey: Népszavazási kötőerő, Jogtudományi Közlöny 2009. S. 540–546.
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бездіяльності парламенту чи спотворення волевиявлення народу. Зрештою, 
угорська політична система покладається на політичний контроль із боку 
виборців на наступних виборах.

З іншого боку, строк дії дійсного та успішного референдуму регулюється 
позитивно: згідно з § 31 Закону про референдум (2013), результат референ-
думу є для парламенту зобов’язуючим протягом трьох років. Це означає, що 
парламент не може протягом трьох років вносити зміни до закону, схвале-
ного народом і прийнятого парламентом, принаймні не таким чином, щоб 
скоротити строк дії результатів референдуму. Оскільки, згідно з § 8 Закону 
про референдум (2013), у цей період також не можуть бути ініційовані нові 
референдуми із цього питання, період блокування поширюється і на народ. 
Клаузула rebus sic stantibus не застосовується для внесення змін до закону, 
ухваленого під час референдуму, ні для парламенту, ні для народу шляхом 
прямої демократії, тобто результат ухваленого на референдумі закону закріп-
люється на три роки. Оскільки на теперішньому, третьому, етапі бар’єр для 
проведення дійсних референдумів непомірно високий, і навіть уряду не 
вдалося ініціювати референдум за цими жорсткими правилами, питання 
про блокуючий ефект референдуму було й є теоретичним.

3. Практика
Порівняно з другим етапом після перемоги партії Фідес на парламент-

ських виборах 2010 р. для прямої демократії настали спокійніші часи. 
Незабаром після виборів вищезгадане цунамі кляузних та несерйозних 
ініціатив пішло на спад, і з 2011 р. ситуація помітно нормалізувалася. 
Після того як Фідес з опозиції увійшла до уряду, не залишилося нікого, 
хто міг би підштовхнути кляузників із народу випустити пару на ігровому 
майданчику прямої демократії.

У перші роки після 2010 р. кількість спроб завірити листи для збору 
підписів знизилася до рівня, що існував до часів цунамі. Більшість клопо-
тань було відхилено переважно тому, що була неприйнятною тема (часто 
пов’язана з явним чи прихованим прагненням внести зміни до Конституції 
Угорщини) або питання було сформульовано неточно. Особливий ажіотаж 
у 2015 р. викликала ініціатива, яка передбачала поширення на чоловіків 
положення про достроковий вихід на пенсію, яке раніше діяло тільки для 
жінок. Виборчий орган уважав питання неприйнятним через його вплив на 
формування державного бюджету, водночас Курія побачила лише непрямий 
вплив на бюджет, який не підпадав під заборону. Нарешті, Конституцій-
ний суд Угорщини скасував рішення Курії, оскільки вона не розглянула 
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конституційні наслідки питання про особливий конституційний захист 
жінок, що є досить абсурдною ідеєю, коли привілеї, які раніше поширю-
валися тільки на жінок, поширюються і на чоловіків, оскільки становище 
жінок не погіршується внаслідок розширення пенсійних привілеїв 62. У разі 
коли виборчі органи або Курія  все- таки давали зелене світло, процедура 
зупинялася на останньому етапі збору підписів. Після внесення змін до 
законодавства про пряму демократію у 2011–2013 рр. кількість клопотань 
про проведення референдуму ще більше скоротилася, оскільки приватні іні-
ціатори зрозуміли, що через непомірний поріг дійсності у прохань із народу 
немає шансів. Частина 4 ст. 8 Основного закону Угорщини, безумовно, 
має навмисний стримуючий або навіть точніше –  демотивуючий ефект.

Загалом на третьому етапі було проведено лише один фактичний рефе-
рендум, ініційований урядом. Ще один референдум, ініційований опози-
цією, майже відбувся. Таким чином, третій етап знову характеризується 
впливом політичних еліт.

– Референдум, який майже відбувся у 2015–2016 рр.: закриття мага-
зинів у неділю.

У 2014 р. до Закону про закриття магазинів було внесено зміни, згідно 
з якими магазини більше не можуть працювати в неділю. Тим самим Фідес 
хотіла зробити послугу своїй «партнерці по коаліції», малій Християнсько- 
демократичній народній партії 63, яка орієнтується на виборців, пов’язаних 
із Церквою. У 2015 р. опозиція розпочала збір підписів проти закриття 
магазинів у неділю, що позбавляло багато родин можливості хоча б один 
день на тиждень ходити по магазинах разом. Швидко з’ясувалося, що багато 
прихильників уряду також підтримують це конкретне прохання. Тому в сере-
дині 2016 р. була внесена нова зміна до Закону, яка знову дозволила магази-
нам працювати у неділю, водночас збір підписів за це ще тривав. У зв’язку 
із цими превентивними змінами до законодавства це клопотання стало 
нерелевантним і було скасовано 64. Цей приклад показує, що популістський 
уряд боїться і має боятися справжнього волевиявлення народу, оскільки як 
популістський уряд він претендує на втілення «істинної» волі народу.

62 Про слабкі місця аргументації Конституційного суду Угорщини та примітні окремі 
думки суддів див.: Emese Szilágyi: Népszavazási kérdések: alkotmánybírósági döntés a férfiak 
korkedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségéről, Közjogi Szemle 2015/4. S. 65–69.

63 Християнсько- демократична народна партія = ХДНП (угор. Kereszténydemokrata 
Néppárt).

64 Virág Kovács: A Kúria határozatai a kiskereskedelmi üzletek vasárnapi zárva tartásáról 
szóló népszavazási kezdeményezések ügyében –  A párhuzamossági morátorium- szabályok 
értelmezése és alkalmazása, Jogesetek Magyarázata 2016/1–2. S. 57–70.
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– Референдум про фіктивне розселення біженців 2 жовтня 2016 р.
Єдиний прецедент проведення референдуму за новими правилами 

відбувся у жовтні 2016 р. Із метою мобілізації та поляризації всередині 
країни уряд без згоди парламенту виніс на референдум питання про 
фіктивне розселення Європейським Союзом біженців. Питання уряду, 
яке схвалили Національний виборчий комітет та Курія, звучало так:  
«Чи підтримуєте ви те, що Європейський Союз може нав’язувати примусове 
розселення негромадян Угорщини в Угорщині без схвалення Національ-
них зборів?» 65. Напередодні голосування було проведено безпрецедентну 
синхронізовану кампанію державного мовника та багатьох ЗМІ, якими 
володіють близькі до уряду олігархи, щодо мобілізації угорської гро-
мадськості на підтримку уряду та проти вимог сучасності. Опозиція, чиї 
канали комунікації були і залишаються обмеженими власними ЗМІ через 
відсутність доступу до державного мовлення, закликала утриматися від 
участі у голосуванні. Оскільки високий поріг дійсності надає абсентеїзму 
значення голосу «проти», логічно, що вони закликали виборців не ходити 
на виборчі дільниці.

Як наслідок, у референдумі взяли участь 43,35 % виборців, які мають 
право голосу, і тому референдум визнали недійсним. Не дивно, що великий 
відсоток громадян, які прийшли на голосування, висловився «за» –  98 %, 
адже ті, хто не погоджувався з питанням референдуму, не голосували 
«проти», а взагалі не брали участі у цьому референдумі.

Цей приклад показує ефект високого порога дійсності, який перешко-
джає проведенню референдуму. Навіть уряд, який провів тривалу та дуже 
емоційну кампанію у ЗМІ, не зміг мобілізувати підтримку 50 % виборців.

– Референдум, який передбачено на 2022 р.: сексуальне виховання 
дітей.

Як уже пояснювалося у пункті IV.2.c), наприкінці 2021 р. мав відбутися 
референдум про сексуальне виховання дітей. Оскільки ця тема здалася уряду 
корисною для мобілізації електорату на парламентські вибори 2022 р., він 
не лише скасував вимогу про часову відстань між референдумами та вибо-
рами без заміни, а й одразу після цього парламент призначив референдум 
із чотирма питаннями на цю тему 66. Така рання ініціатива парламенту 

65 Про конституційні та законні сумніви в прийнятності цього питання див.: Zoltán 
Pozsár-Szentmiklósy: A Kúria végzése a betelepítési kvótáról szóló népszavazási kérdésről, 
Jogesetek Magyarázata 2016/1–2. S. 77–84; Róbert Sasvári: A 2kvóta- népszavazás» kérdésének 
hitelesítésével kapcsolatos eljárás –  jogalkalmazói szempontból, Jura 2017/2. S. 411–420.

66 Рішення парламенту 32/2021. (XI. 30) OGY про призначення загально-національного 
референдуму 30 листопада 2021 р.
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є вигідною для уряду, оскільки останній –  тобто більшість у парламенті –  
міг сам визначити точне формулювання питань, які мають бути винесені 
на загальнонаціональний референдум. Натомість у разі успішної народної 
законодавчої ініціативи формулювання питань визначав би народ своїми 
підписами. У цьому разі призначення референдуму парламентом фактично 
блокує заплановану народну законодавчу ініціативу, оскільки з одного 
і того ж кола питань допускається проведення лише одного референдуму.

Парламент хоче винести на розсуд народу такі питання:
1. Чи підтримуєте ви проведення освітніх заходів на тему сексуальної 

орієнтації для неповнолітніх дітей у державних навчальних закладах без 
згоди батьків?

2. Чи підтримуєте ви рекламування сексуально- формуючого лікування 
(процедури зі зміни статі. –  Прим. пер.) серед неповнолітніх дітей?

3. Чи підтримуєте ви необмежений доступ неповнолітніх дітей до 
матеріалів ЗМІ сексуального характеру, які впливають на їхній сексуаль-
ний розвиток?

4. Чи підтримуєте ви ідею показувати неповнолітнім дітям медіаконтент, 
який демонструє зміну статі?

Ці питання сформульовано настільки розпливчасто, що не відповідають 
вимогам однозначності 67, які в інших випадках застосовуються досить 
суворо. Невизначеним є вже те, хто має утримуватися від згаданих дій. 
Лише держава та державні школи? Усі школи включно з приватними 
навчальними закладами? Батьки також? І ЗМІ та/або рекламна індустрія? 
Таке узагальнене формулювання може бути витлумачено так, що батькам 
також заборонено проводити відповідні освітні заходи.

Тут також є інші розпливчасті формулювання, як- от «заходи на тему 
сексуальної орієнтації» (сюди входить, наприклад, гра у весілля, оскільки 
в угорських реаліях це явно представляє гетеросексуальну орієнтацію), 
«матеріали ЗМІ сексуального характеру, які впливають на сексуальний розви-
ток» (зрештою, будь- який досвід дитини, чи то через ЗМІ, чи то в реальному 
світі, впливає на її розвиток), «необмежений» (наскільки далеко повинні 
заходити передбачувані обмеження? обмеження в часі? або доступ тільки 
в присутності дорослих? яких дорослих: лише батьків або також і шкіль-
них учителів?) або «медіаконтент, який демонструє зміну статі» (це тільки 
контент, який показує саму хірургічну процедуру? або також і контент, який 
показує, наприклад, інтерв’ю з людьми, які пройшли або хочуть пройти таку 
процедуру? або також інтерв’ю з лікарями, які пояснюють, як відбувається 

67 Докладніше про це див. пункт IV.2.c.
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така процедура?). Ці формулювання настільки двозначні, що якщо б ця 
ініціатива походила не від уряду, її, безперечно, було б розкритиковано 
як надто двозначну, і їй було б відмовлено в завіренні. Однак, оскільки за 
цим референдумом стоїть уряд, як вищий виборчий орган, так і вищий суд 
схвалили ці формулювання і не піддали їх жодним сумнівам.

– Удавання політичної співучасті: так звані «Національні консуль-
тації».

Замість реальних можливостей для ухвалення рішень шляхом прямої 
демократії уряд Фідес покладається на імітацію співучасті громадян –  на 
так звані «національні консультації». Це анкети, які уряд розсилає у кожне 
домогосподарство. Питання містять низку заздалегідь визначених відповідей, 
між якими «консультований» може вибирати у процедурі множинного вибору.

Після попередньої «консультації» тільки з пенсіонерами перша повно-
масштабна «національна консультація» відбулася у лютому 2011 р. у зв’язку 
з підготовкою Основного закону Угорщини. Розіслана анкета містила велику 
кількість питань про важливі та неважливі аспекти майбутнього Основ-
ного закону. Уже тут стала очевидною проблема, яка проявилася і під час 
подальших подібних акцій. Не для всіх питань було запропоновано весь 
спектр відповідей: на деякі питання «консультовані» могли висловитися 
тільки у формі «так» і «можливо», але не «ні», таким чином, було взагалі 
неможливо дати небажану відповідь. За даними уряду, було заповнено 
і відправлено назад близько 920 тис. анкет. Незалежної інформації про 
результати, які набрали відповіді на питання анкети, немає. Тому незрозу-
міло, наскільки ці відповіді були враховані під час розроблення Основного 
закону Угорщини.

У рамках «Соціальної консультації» у травні 2011 р. угорські домо-
господарства могли висловити свою думку на тему соціальних заходів щодо 
полегшення навантаження на них, а «Економічна консультація» у вересні 
2012 р. включала питання про податки та мита, роль великих і державних 
підприємств, мінімальну заробітну плату та валютні кредити, які створили 
серйозні проблеми для багатьох домогосподарств. Після цього у травні 
2015 р. була проведена «Національна консультація з питань імміграції 
та тероризму», у якій упереджено були змішані питання про тероризм, 
імміграцію, біженців та Європейський Союз. На «Консультацію «Зупи-
нимо Брюссель» у квітні 2017 р. Європейський Союз відповів офіційним 
документом, у якому докладно спростовуються твердження, які наводилися 
у розісланій анкеті. Ця «консультація» була неуспішною для уряду ще й тим, 
що було повернено лише порівняно невелику кількість анкет –  100 тис. 
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У грудні 2017 р. угорським домогосподарствам було дозволено висловити 
свою збірну думку про так званий «план Сороса». У 2021 р. уряд на своїй 
сторінці у Facebook представив близько двох десятків питань про життя 
після коронавірусу, подавши це як «онлайн- консультації».

Правої основи для таких «національних консультацій» досі не існує 68. 
Чималі кошти на ці «консультації» у кожному конкретному випадку виді-
ляються з бюджету канцелярії прем’єр- міністра. Уряд інформує про резуль-
тати, але незалежна їх перевірка не проводиться. Зрештою, «національна 
консультація» –  це демагогічний інструмент мобілізації, який повинен 
змусити народ повірити, що він має набагато пряміший зв’язок з урядом 
і вплив на нього на відміну від референдумів. Як такий інструмент він 
органічно вписується в третій етап із його негативним базовим ставленням 
до прямої демократії.

V. Висновок
Багато з вищезгаданих недоліків у законодавстві та на практиці можна 

віднести до політичної культури Угорщини. У розколотому суспільстві, 
яке політична еліта тримає в режимі культурної війни приблизно з 2000 р., 
референдуми функціонують інакше, ніж у швейцарській консенсусній 
демократії. У вищезгаданому політичному кліматі, а також в умовах слабкої 
громадянської участі пряма демократія в Угорщині –  за винятком етапу 
цунамі кляузників –  завжди була ігровим майданчиком політичної еліти 69.

Тим не менше угорське законодавство про пряму демократію має 
свої переваги. Насамперед, це обов’язкова попередня правова перевірка 
питання, яке має виноситися на референдум. Попередня перевірка має сенс, 
оскільки контроль постфактум стикається з дилемою: закон, прийнятий 
безпосередньо сувереном або за його дорученням, має підвищену полі-
тичну легітимність, проти якої фактичну легітимність (конституційного) 
судового контролю важко поставити   під сумнів. Тому краще за можли-
вості ухвалювати рішення про конституційність та законність питання, 
яке пропонується винести на референдум, ще до того, як народ отримає 
можливість висловити щодо нього свою думку. Також доречно довірити 
здійснення цієї перевірки політично нейтральному та технічно кваліфіко-
ваному органу: вищому виборчому органу. Оскільки йдеться про правову 

68 Про проблеми, які виникають внаслідок цього, у публічному праві див.: Emese Pál: 
Gondolatok a nemzeti konzultációról közjogi megközelítésben, Jura 2017/1. S. 330–337.

69 Гарний огляд див.: László Komáromi: Ein spannendes Verhältnis: Die Vereinbarkeit 
der repräsentativen und direkten Demokratie, in: Szabó (прим. 18). S. 213–227; Fabio Ratto 
Trabucco: The evolution of referendum expericence in Hungary, Jura 2017/2. S. 208–225.
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та зобов’язуючу перевірку, то краще, щоб її не проводив суто політичний 
орган, як- от парламент 70.

Слід також наголосити на формулюванні про виключення зобов’я-
зань з міжнародного права з тем, які можуть винесені на розсуд народу. 
Заборонено проводити лише ті референдуми, які забороняють Угорщині 
виконувати свої зобов’язання за міжнародними договорами, водночас 
взяття Угорщиною на себе таких зобов’язань та їх допустиме припи-
нення, безумовно, може виноситися на референдум. Найбільшої критики 
заслуговує той факт, що референдуми на теми, які порушують принципи 
міжнародного права, включно з обов’язковими принципами (ius cogens), 
в Угорщині є допустимими. Тому у формулюванні питань на референдум 
Угорщині потрібно виключити посилання на договори, щоб усі зобов’я-
зання країни за міжнародними договорами не могли бути зірвані народом.

Інтегрований кворум участі і кворум для голосування на другому етапі 
також можна вважати досить успішним. Практика показує, що деякі рефе-
рендуми, і не лише ініційовані урядом, приймаються народом. Кворум 
у 25 % голосів «за» у перерахунку на загальну кількість виборців, які 
мають право голосу, є перешкодою, яку, принаймні в Угорщині, вдалося 
подолати на деяких референдумах. Однак ця перешкода все ще залишається 
досить високою. Правовий поріг, спрямований на полегшення доступу до 
ухвалення рішень шляхом прямої демократії, ймовірно, має бути нижчим 
за 25 %. Але поєднання обох порогів в одному, безумовно, є позитивним, 
оскільки не надає неучасті у голосуванні певного значення голосу, а зали-
шає його нейтральним.

Ці аспекти, безумовно, є корисним джерелом натхнення для законодавців 
федеральних земель Німеччини щодо подальшого розвитку їх інструмен-
тів прямої демократії і навіть для федеральних законодавців, якщо пряма 
демократія коли- небудь буде запроваджена в Німеччині на рівні федерації.

70 Küpper (прим. 44). S. 37–38.
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БЕЗПОСЕРЕДНЯ ДЕМОКРАТІЯ У ПОЛЬЩІ

I. Вступ
Питання прямої демократії у Польщі кодифіковано у Конституції та 

у звичайному праві, а саме у Законі про загальнопольський референдум 
від 14 березня 2003 р.1 і Законі про місцеві референдуми 2.

На практиці ж у Польщі проводяться лише місцеві референдуми.  
Досі загальнопольський референдум проводився лише двічі, і лише один раз 
він був успішним: у 2003 р. щодо схвалення вступу до ЄС. Такий стан справ 
пояснюється тим, що Закон про загальнопольський референдум установлює 
дуже високий бар’єр для проведення цього референдуму. Для проведення 
загальнопольського референдуму необхідно зібрати понад 500 тис. підписів, 
якщо ініціатива проведення референдуму походить від громадян, однак це 
клопотання про проведення референдуму може бути відхилено Маршалком 
Сейму, парламентом, судом або Національною виборчою комісією (про це 
докладніше нижче). Окрім того, загальнопольський референдум є дійсним 
лише у разі, якщо явка виборців перевищує 50 % 3. Другий загальнопольський 
референдум відбувся 6 вересня 2015 р. У ньому виборцям пропонувалося 
відповісти на три питання, які стосувалися запровадження принципу більшо-
сті на виборах до Сейму, ставлення до нинішнього фінансування політичних 
партій із державного бюджету та тлумачення принципів податкового права на 
користь платника податків у разі сумнівів. Проте через явку у 7,8 % виборців 
результат цього референдуму був визнаний недійсним.

Ситуація з місцевими референдумами виглядає дещо краще. Лише 
у 2021 р. було проведено загалом 17 місцевих референдумів про достро-
кове припинення повноважень посадових осіб місцевих органів влади 4.

II. Положення Конституції
У Конституції Республіки Польща 5 безпосередня демократія згаду-

ється у:

1 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Закон про загально- 
польський референдум від 14 березня 2003 року), одна редакція: Dz.U. 2020, Pos.

2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Закон про місцеві референдуми 
від 15 вересня 200 року), одна редакція: Dz.U. 2019, Pos. 741.

3 URL: http://www.demokracjabezposrednia.pl/Wprowadzenie (дата доступу: 04.11.2021).
4 URL: http://www.kadencja.pkw.gov.pl/se/pl/index.html (дата доступу: 04.11.2021).
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Конституція Республіки Польща), Dz. U. 1997, 

Nr. 78, Pos. 483 (зі змінами), переклад німецькою мовою T. de Vries in: U. Hufeld, A. Epiney, 
Europäisches Verfassungsrecht, 2. Aufl. Baden-Baden, 2018.

Тіна де Фріз (Tina de Vries) Безпосередня демократія у Польщі



237

Безпосередня демократія у Польщі

Статті 4 [Демократія]
(1) Верховна влада в Республіці Польща належить народу.
(2) Народ здійснює владу через своїх представників або безпосередньо.
Статті 90 [Положення про інтеграцію]
(1) Республіка Польща на підставі міжнародного договору може передати 

міжнародній організації або міжнародному органу повноваження органів 
державної влади з деяких питань.

(2) Закон, у якому виражено згоду на ратифікацію міжнародного дого-
вору, визначеного у ч. 1, приймається Сеймом більшістю у 2/3 голосів 
у присутності не менше половини загальної кількості депутатів, а також 
Сенатом більшістю у 2/3 голосів у присутності не менше половини від 
загальної кількості сенаторів.

(3) Рішення про вираження згоди на ратифікацію такого договору 
може бути ухвалене на загальнопольському референдумі відповідно до 
припису ст. 125.

(4) Постанову щодо порядку вираження згоди на ратифікацію Сейм 
приймає абсолютною більшістю голосів у присутності не менше половини 
від загальної кількості депутатів.

Статті 125 [Референдум]
(1) Із питань, які мають особливе значення для держави, може бути 

проведений загальнопольський референдум.
(2) Загальнопольський референдум призначається Сеймом його рішен-

ням, ухваленим абсолютною більшістю голосів у присутності не менше 
половини від загальної кількості депутатів, або Президентом Республіки 
Польща за згодою Сенату, наданою шляхом ухвалення рішення абсолют-
ною більшістю голосів у присутності не менше половини від загальної 
кількості сенаторів.

(3) Якщо у загальнопольському референдумі взяло участь більше поло-
вини осіб, які мають право голосу, результат референдуму є обов’язковим 
до виконання.

(4) Дійсність загальнопольського референдуму, а також референдуму, 
передбаченого ч. 6 ст. 235, підтверджується Верховним судом Польщі.

(5) Принципи і порядок проведення референдуму визначаються законом.
Статті 170 [Референдум]
Члени адміністративно- територіальної одиниці можуть на референдумі 

вирішувати питання, які стосуються цієї спільноти, включаючи дострокове 
припинення повноважень органу місцевого самоврядування, обраного на 
прямих виборах. Принципи і порядок проведення місцевого референдуму 
визначаються законом.
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Розділ XII. Зміна Конституції
Статті 235 [Процедури у Сеймі і Сенаті; референдум]
(1) Проєкт закону про зміну Конституції можуть внести не менше ніж 

1/5 від загального числа депутатів, Сенат або Президент Республіки.
(2) Зміна Конституції здійснюється шляхом прийняття закону в одна-

ковій редакції Сеймом і не пізніше ніж за 60 днів після цього –  Сенатом.
(3) Перше читання проєкту закону про зміну Конституції відбувається 

не раніше ніж на 30-й день зі дня його внесення до Сейму.
(4) Закон про зміну Конституції Сейм приймає більшістю не менше 

ніж у 2/3 голосів у присутності половини від загального числа депутатів, 
а Сенат –  абсолютною більшістю голосів у присутності половини від 
загального числа сенаторів.

(5) Прийняття Сеймом закону, що змінює приписи розділів І, ІІ або 
ХІІ Конституції, може відбутися не раніше ніж на 60-й день після його 
першого читання.

(6) Якщо закон про зміну Конституції стосується приписів розді- 
лів І, ІІ або ХІІ, суб’єкти права, визначені у ч. І, можуть протягом 45 днів 
зі дня прийняття закону Сенатом вимагати проведення референдуму для 
його затвердження. Із поданням щодо цього питання суб’єкти права звер-
таються до Маршалка Сейму, який невідкладно призначає проведення 
референдуму протягом 60 днів зі дня подання звернення. Зміна Конституції 
вважається прийнятою, якщо за неї проголосує більшість тих, хто брав 
участь у референдумі.

III. Загальнопольський референдум
Деталі проведення загальнонаціонального референдуму, передбаченого 

ст. ст. 90, 125, 235 Розділу VI Конституції Польщі, регламентовані у Законі 
про загальнопольський референдум 6. Окрім положень Конституції, цей 
Закон також містить положення, які надають громадянам право ініціювати 
проведення референдуму.

(Нова) Конституція Республіки Польща 1997 р. є першою польською 
Конституцією (за винятком Закону про прийняття нової Конституції), яка 
взагалі містить положення про пряму демократію. Після її прийняття виникла 
потреба у новому простому Законі про загальнопольський референдум. Він 
був прийнятий у 2003 р., приблизно за рік до референдуму про вступ Польщі 
до ЄС, і саме із цією метою закон мав бути прийнятий вчасно 7.

6 Ustawa o referendum ogólnokrajowym, прим. 1.
7 Див. P. Uziębo, Nowe regulacje prawne dotyczące referendum ogólnokrajowego  

w Polsce (Нові правові норми щодо загальнопольського референдуму у Польщі). URL: 
http://pedrou.w.interia.pl/referendum_ogolno.pdf (дата перегляду: 04.11.2021).
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Попередні конституції Польщі не передбачали можливості проведення 
референдумів. У Польщі були деякі спроби запровадити пряму демократію, 
наприклад проєкт конституції Польської соціалістичної партії (пол. Polska 
Partia Socjalistyczna) 1919–1921 рр., який передбачав народну ініціативу 
та референдум 8. Проте вони не були прийняті.

У соціалістичний період референдуми у Польщі проводилися на основі 
різних простих законів. Наприклад, у 1946 р. референдум був проведений 
у пропагандистських цілях, результати якого було сфальсифіковано. Цей 
референдум стосувався скасування Сенату, соціалістичної економічної 
системи та аграрної реформи, а також підтвердження західного кордону 
Польщі (кордон по лінії Одер –  Нейсе) 9.

Ще один референдум було проведено у 1987 р., також на основі 
попередньо спеціально прийнятого простого закону про референдум 10.  
На референдумі 1987 р. було винесено питання про схвалення економіч-
них реформ. Однак необхідної явки досягнуто не було, тому результат 
референдуму був визнаний недійсним.

Після зміни політичної системи у 1989 р. референдуми у Польщі прово-
дилися неодноразово. У 1996 р. було проведено два референдуми з питань 
масової приватизації і приватизації, які також проводилися на підставі 
законів, прийнятих спеціально для цієї мети, але обидва референдуми 
були визнані недійсними через невелику явку.

У 1997 р. відбулося голосування за новою Конституцією відповідно до 
чинних на той момент положень. Відповідно до Конституційного закону від 
23 квітня 1992 р. про порядок підготовки та прийняття Конституції Респуб-
ліки Польща 11, Конституція, прийнята Національними зборами, вважається 
ухваленою, якщо за неї проголосувало більшість громадян на референдумі 
незалежно від явки. Це положення викликало двозначні тлумачення, оскільки 
Закон про проведення референдуму регулював ефективність референ-
думу, згідно з яким референдум уважався дійсним лише в тому разі, якщо 

8 W. Skrzydły, S. Grabowska, R. Grabowski, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Komentarz 
Encyklopedyczny (Конституція Республіки Польща, енциклопедичний коментар), Warschau 
2009, S. 176.

9 Див. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 60. rocznicę referendum z 1946 r.  
(Рішення Сейму Республіки Польща щодо 60-ї річниці референдуму 1946 року від 
23.06.2006) MP 2006, Nr. 45, Pos. 473.

10 Uchwały Rady Państwa z dnia 17 września 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
przeprowadzania referendum (Рішення Державної Ради від 17.09.1987 р. щодо особливих 
принципів і особливої процедури проведення референдуму) (Dz.U. 1987, Nr. 28, Pos. 158).

11 Ustawa Konstytucyjna o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej (Конституційний закон про порядок підготовки і прийняття Конституції Республіки 
Польща) Dz.U. 1992, Nr. 67, Pos. 336.
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у голосуванні взяло участь більше половини виборців. Дійсність конститу-
ційного референдуму потім була встановлена   Верховним судом Республіки 
Польща 12 на підставі того, що конституційне право, яке посідає найвище 
місце в ієрархії норм, скасовує звичайне право, яке регулює інші питання 13.

Відповідно до чинної Конституції Польщі, загальнопольський рефе-
рендум можливий із питань, які мають особливе значення для держави 
(ст. 125 Конституції), із питань затвердження міжнародних договорів, 
відповідно до яких Республіка Польща делегує міжнародній організації 
чи міжнародному органу повноваження органів державної влади з певних 
питань (тобто переважно щодо питань ЄС) і за законом про внесення змін 
до Конституції.

Закон про загальнопольський референдум у перших семи розділах 
регулює загальні питання про референдум, а також спеціальні форми 
референдумів.

1. Референдум із питань,  
які мають особливе значення для держави
Стаття 125 Конституції допускає проведення факультативного рефе-

рендуму. Це випливає з використання формулювання «може» у положенні 
статті. Предмет референдуму не уточнюється 14. Однак відсутність більш 
детального визначення предмета референдуму не означає, що органи, які 
ухвалюють рішення, можуть самостійно вирішувати, у яких випадках може 
бути призначений загальнопольський референдум. Якщо подивитися на 
формулювання «з питань, які мають особливе значення для держави», то 
воно визначає предмет референдуму абстрактно, але в окремих випадках 
може бути визначено, коли референдум допустимий. Зрозуміло лише, що 
референдум не може бути призначений з кожного питання, яке потре-
бує вирішення, а лише з тих, які мають особливе значення для громадян 
і держави 15.

Зрештою, орган, уповноважений ухвалювати рішення про ініціювання 
референдуму відповідно до ст. 125 Конституції, ухвалює рішення про 
порядок проведення референдуму і щодо цього також конкретизує наве-
дене вище положення.

12 Надалі –  Верховний суд.
13 Рішення Верховного суду від 15.07.1997 (Sign.: III SW 435/97).
14 Banaszak B. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (Конституція Республіки 

Польща, коментар), 2. Aufl. Warschau, 2012, Art. 125, Rz. 1.
15 Там само.



241

Безпосередня демократія у Польщі

У Законі про загальнопольський референдум це конкретизовано у ст. 60 
і далі:

Стаття 60 [Орган, який ініціює референдум]
Із питань, які мають особливе значення для держави, референдум може 

бути призначено:
1) за рішенням Сейму, прийнятим абсолютною більшістю голосів 

у присутності не менше половини загальної кількості депутатів або
2) Президентом Республіки за згодою Сенату, наданою шляхом ухва-

лення рішення абсолютною більшістю голосів у присутності не менше 
половини загальної кількості сенаторів.

Стаття 61 [Ініціатива]
(1) Сейм може із власної ініціативи, а також на прохання Сенату, Ради 

міністрів або громадян ухвалити рішення про винесення того чи іншого 
питання на референдум. Якщо Сейм не задовольнить клопотання про 
призначення референдуму своїм рішенням, Маршалок Сейму інформує 
про це особу, яка подала клопотання.

(2) Клопотання про призначення референдуму повинно містити пропози-
ції з питань або варіанти рішень тих питань, які виноситься на референдум.

Стаття 62 [Рішення про призначення референдуму]
(1) У рішенні про призначення референдуму Сейм визначає зміст 

питань або варіантів рішень тих питань, які виноситься на референдум.
(2) Детальна процедура ухвалення Сеймом рішення про призначення 

референдуму і розгляду клопотань відповідно до ч. 1 ст. 61 регулюється 
Регламентом Сейму.

Стаття 63 [Ініціатива громадян]
(1) Сейм може ухвалити рішення про винесення конкретного питання 

на референдум на підставі ініціативи громадян, яка отримала підтримку 
не менше 500 тис. осіб, які мають право брати участь у референдумі.

(2) Референдум на підставі ініціативи громадян не може стосуватися:
1) витрат і доходів, особливо податків та інших державних зборів;
2) оборони держави;
3) амністії.
(3) Клопотання про проведення референдуму, зазначене у ч. 1, пода-

ється уповноваженою особою у письмовій формі. Уповноваженою є особа, 
зазначена у письмовій заяві перших 15 осіб у списку, згаданому у ч. 4.

(4) Подання клопотання має містити список громадян, які підтримують 
це клопотання, із зазначенням їхніх імені та прізвища, адреси проживання, 
реєстраційного номера PESEL та власноручними підписами громадян. 
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Зразок списку визначається відповідною ухвалою Національної виборчої 
комісії.

(5) У разі обґрунтованого сумніву у правильності подання необхідної 
кількості підписів у спосіб, зазначений у ч. 4, Маршалок Сейму звертається 
до Національної виборчої комісії з проханням визначити, чи насправді була 
зібрана необхідна кількість підписів.

(6) Якщо після проведення процедури, передбаченої ч. 5, кількість 
підписів, поданих прихильниками референдуму в установленому порядку, 
є меншою від встановленої законом кількості, Маршалок Сейму встанов-
лює строк у 14 днів для додаткового збору необхідної кількості підписів. 
Рішення із цього питання має бути негайно доведено до відома уповно-
важеної особи з його обґрунтуванням.

(7) Якщо необхідна кількість підписів не буде зібрана в установлений 
строк, Маршалок Сейму відхиляє клопотання про проведення референдуму. 
Рішення із цього питання має бути негайно доведено до відома уповнова-
женої особи з його обґрунтуванням.

(8) Уповноважена особа може оскаржити рішення, зазначене у ч. ч. 6 та 7, 
у Верховному суді Польщі протягом 14 днів із моменту його повідомлення. 
Верховний суд Польщі розглядає апеляцію протягом 30 днів у позасудо-
вому порядку у складі трьох суддів. На рішення Верховного суду Польщі 
не може бути подано апеляцію.

Стаття 64 [Проєкт Президента]
(1) Президент Республіки подає до Сенату проєкт постанови про при-

значення референдуму, у якому вказуються зміст питань або можливих 
рішень цих питань, які виносяться на референдум, і дата проведення 
референдуму.

(2) Сенат ухвалює рішення про свою згоду на призначення референ-
думу протягом 14 днів після подання Президентом Республіки проєкту 
постанови, зазначеного в ч. 1.

(3) Детальна процедура отримання згоди Сенату, зазначеної у ч. 2, 
регулюється регламентом Сенату.

Таким чином, загальнопольський референдум, згаданий у ч. 2 ст. 125 
Конституції, призначається:

– рішенням Сейму, ухваленим абсолютною більшістю голосів у при-
сутності не менше половини від загальної кількості депутатів;

– Президентом Республіки Польща за згодою Сенату, наданою шляхом 
ухвалення рішення абсолютною більшістю голосів у присутності не менше 
половини від загальної кількості сенаторів.
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Ініціативу про проведення референдуму можуть подавати:
– Сейм (ч. 1 ст. 60 Закону про загальнопольський референдум),
– Сенат (ч. 1 ст. 60 Закону про загальнопольський референдум),
– Рада міністрів (ч. 1 ст. 61 Закону про загальнопольський референдум) 

та
– громадяни Польщі (ч. 1 ст. 61 Закону про загальнопольський рефе-

рендум).
Щодо конкретизації предмета референдуму (питання, які мають особ-

ливе значення для держави) законодавець у ч. 2 ст. 63 Закону про загально-
польський референдум визначив тільки, які законодавчі питання не можуть 
бути предметом загальнопольського референдуму. У разі референдуму на 
підставі ініціативи громадян –  це доходи та витрати, особливо податки та 
інші державні збори, оборона держави та амністія.

З огляду на описані вище правові умови, у Польщі говорять не про 
право громадянина на референдум, а лише про право участі громадянина 
у референдумі, оскільки відповідно до зазначеної вище статті Закону про 
загальнопольський референдум група громадян не має змоги ефективно 
ініціювати дії, які безпосередньо ведуть до референдуму 16.

На практиці у Польщі відповідний уповноважений представник має 
подати клопотання, у якому сформульовані пропозиція і питання або 
варіанти рішення тих питань, які пропонується винести на референдум.

Для референдуму на підставі ініціативи громадян існують особливі пере-
шкоди (див. вище) (ст. 63 Закону про загальнопольський референдум). Для 
проведення референдуму необхідно зібрати 500 тис. підписів. Ці підписи 
мають бути звірені зі списком, який також має бути поданий. Державна 
виборча комісія відповідає за перевірку списку. Якщо кількість зібраних 
підписів є меншою від установленої законом кількості, Маршалок Сейму 
встановлює 14-денний строк для додаткового збору необхідної кількості 
підписів. Якщо після закінчення цього строку вдається отримати необхідну 
кількість підписів, клопотання приймається, якщо ні –  відхиляється.

Референдум, який проводиться на підставі ініціативи громадян, не може 
стосуватися вищезазначених законодавчих питань (доходи та витрати, 
особливо податки та інші державні збори, оборона держави та амністія).

Навіть якщо клопотання, яке базується на ініціативі громадян, буде 
прийняте, Сейм усе одно має ухвалити рішення про те, чи проводити 
референдум. Це знову ж таки говорить про факультативність референдуму 
відповідно до ст. 125 Конституції Польщі.

16 Конституційний закон від 27.05.2003, Sign.: K 11/03, OTK-A 2003, Nr. 5, Pos. 43.
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Оскільки вимоги до загальнопольського референдуму, заснованого на 
ініціативі громадян, такі високі, на практиці у Польщі такий референдум 
ніколи не проводився.

Інші процедури, які ведуть до ухвалення рішення про референдум, 
переважно визначаються регламентом Сейму та Сенату.

Рішення про проведення референдуму ухвалює Сейм. На цьому етапі 
ще раз формулюються питання, які виносяться на розсуд народу, і при-
значається дата референдуму, а також вирішується, чи буде референдум 
проводитися у два або в один день.

Результат референдуму, відповідно до ст. 125 Конституції, є дійсним, 
якщо у референдумі взяло участь більше половини осіб, які мають право 
голосу. Це положення було переглянуто Конституційним судом Польщі, 
який визнав його таким, що відповідає Конституції 17.

Варіант відповіді, який набрав більшу кількість дійсних голосів, ува-
жається прийнятим.

2. Референдум відповідно до ст. 90 Конституції
Питання, які можуть бути винесені на референдум відповідно до ст. 90 

Конституції, –  це питання, які можуть бути врегульовані в нормативно- 
правових актах рангом нижче Конституції 18. Це стосується міжнародного 
договору, яким Республіка Польща передає міжнародній організації або між-
народному органу повноваження органів державної влади з певних питань.

Рішення про те, чи призначати референдум із такого питання або дотри-
муватися звичайної парламентської процедури, приймається Сеймом абсо-
лютною більшістю голосів у присутності не менше половини від загальної 
кількості депутатів (ст. 70 Закону про загальнопольський референдум).

Потім референдум призначається у тому порядку, що і загальнополь-
ський референдум, передбачений ст. 125 Конституції Республіки Польща.

Результати референдуму визнаються дійсними, якщо у ньому взяли 
участь більше половини осіб, які мають право голосу. Якщо результат 
референдуму визнаний дійсним і більшість дійсних голосів подано «за», 
Президент Республіки отримує згоду на ратифікацію міжнародного дого-
вору. Якщо більшості не було отримано, Президент не отримує згоди на 
ратифікацію договору.

17 Конституційний закон від 27.05.2003, там само.
18 Banaszak B. Там само, прим. 14, Art. 235 Rz. 7.
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3. Референдум про внесення змін до Конституції
Предметом референдуму про внесення змін Конституції можуть бути 

вищі конституційні принципи, зазначені у Розділі I Конституції, свободи, 
права та обов’язки народу та громадян, викладені у Розділі II Конституції, 
а також положення, які стосуються зміни Конституції (Розділ 12). Цей 
референдум також є факультативним 19. Стаття 235 Конституції визначає 
суб’єктів права, які можуть вимагати проведення референдуму. Це одна п’ята 
від загальної кількості депутатів Сейму, Сенат або Президент Республіки.

Із клопотанням про проведення референдуму вищевказані суб’єкти права 
звертаються до Маршалка Сейму, який негайно протягом 60 днів зі дня 
подання клопотання віддає розпорядження про проведення референдуму. 
Зміна до Конституції вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала 
більшість осіб, які мають право голосу.

4. Загальні процедурні правила, які застосовуються  
до всіх форм референдуму
У Законі про загальнопольський референдум процедура, наступна 

після призначення референдуму, загалом регулюється однаково для кожної 
форми референдуму.

У референдумі мають право брати участь поляки віком від 18 років, 
які не були позбавлені цивільних прав за рішенням суду у кримінальному 
провадженні та виборчих прав за рішенням державного суду та які не були 
визнані недієздатними за рішенням суду (ст. 3 Закону про загальнополь-
ський референдум). Голосувати можна лише особисто (ст. 5 Закону про 
загальнопольський референдум).

Дата проведення референдуму призначається неробочий день (ст. 4). 
Референдум може проводитись як один, так і два дні. Продовження строку 
проведення референдуму до двох днів було предметом суперечки під час 
запровадження цього положення Закону. Воно націлене на те, щоб збільшити 
явку участі. Контраргументом запровадження цього положення було те, що 
практика дводенного референдуму у Польщі є досить невідомим явищем. 
У разі одноденного референдуму приміщення для голосування мають бути 
відкриті з 6.00 до 22.00, у разі дводенного референдуму –  з 6:00 до 20:00 
(ч. 3–4 ст. 5 Закону про загальнопольський референдум).

Голосування проводиться по округах. Це постійні виборчі округи, які 
визначені у Виборчому кодексі Польщі, а також виборчі округи, які можуть 

19 Banaszak B. Там само, прим. 14, Art. 235 Rz. 7.
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бути створені, наприклад, у лікарнях, соціальних установах, в’язницях або 
навіть у студентських гуртожитках.

Складається список осіб, які мають право брати участь у референдумі. 
Цим займаються муніципалітети. Референдум проводиться Державною 
виборчою комісією, яка призначається відповідно до положень Виборчого 
кодексу. У її завдання входять спостереження за проведенням референдуму 
і забезпечення дотримання положень, які його регулюють (ст. 11 Закону 
про загальнопольський референдум). Також формуються місцеві виборчі 
комісії, завданням яких є проведення голосування у своєму окрузі і забез-
печення дотримання положень, які регулюють проведення референдуму.

Існують також норми щодо бюлетенів для голосування на референдумі 
та правила їх заповнювання.

Окрім того, у Законі про загальнопольський референдум є розділ, при-
свячений визначенню результатів голосування і результатів референдуму. 
Після проведення референдуму виборча комісія складає протокол голо-
сування, який надсилається до вищих виборчих комісій і там оцінюється.

Протест проти дійсності референдуму допускається як засіб право-
вого захисту. Протест може бути висунутий на підставі того, що у зв’язку 
з референдумом було скоєно кримінальний злочин або порушено поло-
ження Закону про загальнопольський референдум у частині голосування на 
референдумі. Верховний суд Польщі ухвалює рішення щодо задоволення 
або відхилення протесту.

Закон про загальнопольський референдум також регулює проведення агі-
таційної кампанії щодо референдуму та її фінансування. Агітаційна кампанія 
розпочинається у день опублікування рішення відповідного державного органу 
про призначення референдуму та закінчується за 24 години до голосування. 
Шостий розділ Закону містить докладні правила щодо того, де й якими засобами 
можна розміщувати агітаційну рекламу. Серед іншого, Закон також передбачає 
можливість отримання безкоштовного ефірного часу на громадському радіо 
і телебаченні у разі проведення референдуму. До суб’єктів, які отримують цей 
ефірний час, належать політичні партії, які на останніх перед референдумом 
виборах до Сейму отримали значну кількість голосів, фракції у Сеймі чи 
Сенаті, товариства чи інші громадські організації, які відповідають певним 
умовам, фонди та ін. Час мовлення, який виділяється окремим суб’єктам 
права, визначається Державною виборчою комісією відповідно до критеріїв 
рівності між суб’єктами, що мають право на ефірне мовлення.

Витрати на проведення загальнопольського референдуму покриваються 
за рахунок державного бюджету Польщі.
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5. Фактично проведені загальнопольські референдуми
На практиці з моменту прийняття Закону про загальнопольський рефе-

рендум та прийняття Конституції у 1997 р. в Польщі було проведено лише 
два загальнопольські референдуми:

1. Референдум 2004 р. про вступ до ЄС.
Референдум про вступ до ЄС голосування відбувся 14 травня 2003 р. 

і проводився протягом двох днів. Явка на цьому референдумі становила 
59 %. 77 % виборців висловилися за вступ до ЄС, 23 % –  проти.

Коли в 2007 р. необхідно було ратифікувати Лісабонську угоду, у Сеймі 
обговорювали, чи слід провести референдум і за цим міжнародним догово-
ром. Після інтенсивних дискусій було ухвалено рішення цей референдум 
не проводити, оскільки було побоювання, що явка буде надто низькою.

2. Референдум 2015 р.
У 2015 р. на запит Президента Польщі за згодою Сенату було прове-

дено загальнопольський референдум щодо запровадження мажоритарної 
виборчої системи на виборах до Сейму, ставлення до нинішнього фінан-
сування політичних партій із державного бюджету і тлумачення принципів 
податкового права на користь платника податків у разі сумнівів. Однак 
у цьому референдумі взяли участь лише 7,8 % виборців.

3. Інші ініціативи щодо проведення загальнопольського референдуму.
Нещодавні ініціативи щодо проведення загальнопольського референ-

думу включали питання за або проти використання ядерної енергії. Вос-
таннє загальнопольський референдум пропонувалося провести у 2017 р., 
коли нинішній Президент Польщі хотів винести на референдум зміни 
до Конституції зі схвалення Сенату, але в 2018 р. йому було відмовлено 
в необхідному схваленні з боку Сенату.

IV. Місцеві референдуми
Проведення місцевого або муніципального голосування регулюється 

Законом про місцеві референдуми (Закон, однак, називає це «референдум») 20. 
На місцевому референдумі мешканці адміністративно- територіальної оди-
ниці можуть висловити свою волю шляхом голосування щодо питання, яке 
стосується цієї громади і вирішення якого належить до повноважень органів 
місцевого самоврядування цієї адміністративно- територіальної одиниці. 
Окрім того, на муніципальному референдумі можна достроково припи-
нити повноваження органу цього муніципалітету, наприклад міської ради, 
війта, мера або президента міста (ст. 2 Закону про місцеві референдуми).

20 Ustawa o referendum lokalnym, прим. 2.
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1. Передумови
Особи мають право брати участь у місцевому референдумі, якщо вони 

постійно проживають у муніципалітеті і мають активне виборче право щодо 
обрання та дострокового припинення повноважень членів муніципальних 
органів (ст. 3 Закону про місцеві референдуми).

Необхідною умовою проведення місцевого референдуму є ініціатива, під-
тримана або органом місцевого самоврядування, або петицією від не менше 
10 % мешканців муніципалітету чи округу, які мають право голосу, або не менше 
5 % жителів воєводства з правом голосу (ст. 4 Закону про місцеві референдуми).

Предметом муніципального референдуму може, зокрема, бути самоо-
податкування мешканців для суспільних цілей, що належить до завдань 
і компетенцій муніципальних органів влади (ст. 5 Закону про місцеві 
референдуми).

Орган, який представляє адміністративно- територіальну одиницю, 
ухвалює рішення про проведення референдуму абсолютною більшістю 
голосів від загальної кількості його членів.

У цьому рішенні –  аналогічно до рішення про проведення загально-
польського референдуму –  мають бути вказані питання або варіанти рішень 
тих питань, які виносяться на голосування мешканців, дата проведення 
референдуму і зразки бюлетенів для голосування.

Рішення про проведення місцевого референдуму має бути опубліковане 
у місцевому офіційному віснику.

Референдум проводиться у неробочий день протягом 50 днів після 
опублікування цього рішення.

Згідно з поправкою до Закону 2018 р., місцеві референдуми не можуть 
проводитися у дні виборів (§ 8a Закону про місцеві референдуми).

На практиці процедура проведення місцевого референдуму з ініціативи 
громадян полягає у тому, що спочатку необхідно знайти ініціатора такого 
референдуму. Це має бути група з 15 осіб, які мають пасивне виборче 
право, тобто можуть висувати свою кандидатуру на виборах до органу 
місцевого самоврядування. У межах цієї групи ініціаторів обирається 
уповноважений представник, який діятиме як контактна особа. Цей уповно-
важений представник ініціаторів подає до муніципальної ради клопотання 
про проведення місцевого референдуму. У відповідь на це клопотання 
муніципалітет спочатку повідомляє йому, скільки мешканців проживає 
у цьому муніципалітеті, щоб уповноважений представник розумів, скільки 
підписів ініціаторам необхідно зібрати для проведення референдуму.  
Якщо референдум стосується дострокового припинення повноважень органу 
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територіального самоврядування, ініціатори також мають проінформувати 
виборчу комісію про передбачуване проведення референдуму.

Ініціатори референдуму власним коштом інформують мешканців відпо-
відної адміністративно- територіальної одиниці про предмет передбачуваного 
референдуму способом, який є звичайним у відповідному муніципалітеті, 
окрузі чи воєводстві, наприклад шляхом публікації у щоденній пресі, 
доступній для широкої публіки.

Ця інформація також має містити питання або варіанти рішень тих 
питань, які виносяться на референдум. Потім протягом 60 днів після 
оголошення референдуму ініціатори збирають підписи мешканців, які 
мають право голосу. Підписи збираються на аркушах і повинні містити 
дані, зазначені в Законі.

Якщо планується провести референдум, не пов’язаний із достроковим 
припиненням повноважень муніципального органу, і якщо ініціаторам 
референдуму вдається зібрати необхідну кількість підписів у встановле-
ний строк, вони передають їх війту, меру або президенту міста. Цей орган 
має підтвердити отримання клопотання про проведення референдуму. 
Згодом орган, який представляє адміністративно- територіальну одиницю, 
формує комісію для розгляду цього клопотання. У такій комісії ініціатори 
референдуму мають статус спостерігача. Якщо клопотання не відповідає 
вимогам, воно повертається ініціаторам, щоб ті могли доопрацювати її 
протягом 14 днів.

Якщо вимоги для проведення місцевого референдуму дотримані, вище-
вказаний орган ухвалює рішення про проведення референдуму. Це має 
бути опубліковано у муніципальному офіційному віснику.

У рамках місцевого референдуму також проводиться агітаційна кампа-
нія, яка регулюється аналогічно до агітаційної кампанії щодо проведення 
загальнопольського референдуму, хоча немає жодних правил щодо про-
ведення агітаційної кампанії на телебаченні або радіо.

Витрати на проведення місцевого референдуму покриваються з бюджету 
адміністративно- територіальної одиниці, у межах якої планується провести 
референдум.

Проте витрати, понесені ініціаторами референдуму у зв’язку з його 
проведенням, вони покривають самостійно. Ініціатори референдуму або 
інші суб’єкти права, які беруть участь в агітаційній кампанії щодо рефе-
рендуму, не можуть отримувати кошти з державного бюджету, бюджету 
адміністративно- територіальної одиниці або інших державних відомств, 
які докладно перераховані в Законі.
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Уповноважений представник ініціаторів референдуму зобов’язаний 
підготувати фінансовий звіт про доходи та витрати, пов’язані з проведен-
ням референдуму. Він або вона повинні подати цей звіт до органу, який 
проводив референдум, протягом визначеного в Законі періоду часу.

2. Деякі цифри про місцеві референдуми
Фактично у 2018 р. у Польщі було проведено 15 референдумів щодо 

дострокового припинення повноважень органів місцевого самоврядування 21.
У законодавчий період із 2014 по 2018 р. у Польщі було проведено 

28 прямих референдумів 22. Деякі з них стосувалися формування «Варшав-
ської метрополії» у частинах муніципальної поліції, меж адміністративно- 
територіальних одиниць і будівництва аеропортів.

V. Перспективи
Питання референдумів нині є актуальним, щонайменше це стосується 

місцевих референдумів. Декілька днів тому проурядова партія «Кукіз’15» 
(пол. Kukiz’15) за підтримки партії «Право і справедливість» (пол. Prawo 
i Sprawiedliwość) внесла до Сейму законодавчу ініціативу щодо спрощення 
процедури проведення місцевих референдумів.

Серед іншого, йдеться про зміну правил організації і проведення міс-
цевого референдуму:

– запровадження правила, відповідно до якого референдум може бути 
проведений двічі протягом одного законодавчого періоду;

– зменшення вдвічі кількості громадян, необхідних для ініціювання 
референдуму;

– установлення шестимісячного періоду (раніше 60 днів) для збору 
підписів мешканців відповідної адміністративно- територіальної одиниці 
на підтримку референдуму;

– продовження строку подання апеляції до адміністративного суду 
на рішення органу місцевого самоврядування, який відхилив клопотання 
мешканців про проведення референдуму;

21 Дані з сайту Виборчої комісії Польщі: «Усунення ради чи регіональної ради шляхом 
референдуму» (ст. 67 Закону про місцеві референдуми). URL: https://pkw.gov.pl/wybory-
i-referenda/wybory- samorzadowe-i-referenda- lokalne/wybory-i-referenda-w-toku- kadencji/
kadencja-2014–2018/statystyka- wygasniec-mandatow- radnych-oraz- wojtow-burmistrzow- 
prezydentow-miast (дата перегляду: 04.11.2021).

22 T. Zakrzewski, Referendum, Zeit für Änderungen, 2020. URL: pdf: www.prezydent.pl, S. 14 
(дата перегляду: 04.11.2021).
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– продовження строку для усунення формальних недоліків у клопо-
танні щодо проведення референдуму;

– продовження строку подання апеляції до адміністративного суду 
на рішення керівника виборчої комісії про відхилення клопотання про 
проведення референдуму;

– продовження строку подання касаційної скарги;
– створення можливості фільмувати роботу виборчої комісії за допо-

могою фотоапаратів і відеокамер;
– збільшення кількості довірених осіб, призначених для роботи у вибор-

чій комісії;
– скасування порогу явки, від якого залежить дійсність референдуму.

VI. Висновок
У Польщі можливості проведення референдумів на місцевому та загаль-

нонаціональному рівнях регулюються Конституцією Республіки Польща 
та законами, які регулюють реалізацію відповідних положень Конституції 
у звичайному праві.

Перешкоди для проведення загальнопольського референдуму практично 
непереборні, тому до цього часу був проведений лише один загальнополь-
ський референдум –  референдум про вступ Польщі до ЄС у 2004 р.

Референдуми найчастіше проводяться на місцевому рівні. Референдум 
може проводитися з конкретного муніципального питання або щодо достро-
кового припинення повноважень представника муніципалітету. Однак і тут 
потрібно докласти чимало зусиль. Необхідно зібрати підписи, а витрати 
на підготовку референдуму, які несуть ініціатори, їм не відшкодовуються.
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ШКОЛА ДЕМОКРАТІЇ:  
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УЗБЕКИСТАНІ

I. Вступ
Демократія сучасної держави складається з «демократії малих просто-

рів». Місцеве самоврядування, будучи демократичним інститутом влади, 
справедливо розглядається як школа демократії, у якій формуються перші 
управлінські та політичні компетенції громадян: здатність домовлятися з різ-
ними людьми, доносити до них свої ідеї, захищати їхні права та інтереси. 
Місцеве самоврядування створює можливості для кожного громадянина 
бути активним та безпосереднім учасником забезпечення своїх різноманіт-
них інтересів. У розвинених демократіях ідея місцевого самоврядування 
постає як ключовий елемент організації публічної влади в громадянському 
суспільстві, як механізм забезпечення права і свободи особистості.

Соціально- політичний розвиток Узбекистану в останні роки поставив 
на порядок денний питання, від успішного вирішення яких багато в чому 
залежать реалізація трансформаційних процесів пострадянського суспільства 
і формування у країні правової держави. Ключове місце у цих процесах 
належить питанням зміцнення засад національного інституту місцевого 
самоврядування громадян (махаллі) 1 та вирішення наявних у цій сфері 
проблем. Інститут махаллі є системою органів самоврядування громадян, 
які забезпечують самостійне вирішення населенням низки питань місце-
вого значення.

Створена у жовтні 2020 р. недержавна некомерційна організація у формі 
науково- практичної установи «Центр публічно- правових досліджень» Рес-
публіки Узбекистан сьогодні реалізує пілотний дослідно- експериментальний 
проєкт, спрямований на сприяння забезпеченню соціального партнерства 
між державними органами та органами місцевого самоврядування.

Попередні результати проєкту показали системні проблеми, вирішення 
яких вимагає спільних зусиль як державних органів, органів місцевого 

1 Слово «махалля» чи «махалла» дослівно перекладається з арабської як «суміжний 
табір»/«привал» або «міський стан».
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самоврядування, так і науково- практичного співтовариства. У цій статті 
проведено загальний огляд тенденцій та ключових проблем, пов’язаних 
із процесами реформування інституту місцевого самоврядування в Узбе-
кистані, а також висунуто низку пропозицій.

II. Законодавчі основи державного управління  
на місцях та місцевого самоврядування
Узбекистан за формою державного устрою є унітарним. Країна поді-

ляється на 12 областей (вілоя́тів, узб. viloyat, вілоят), одну суверенну 
республіку (Республіка Каракалпакстан) і одне місто центрального під-
порядкування (місто Ташкент). Області та республіка поділяються на 
райони (тумани, узб. tuman, туман) та міста обласного (республіканського) 
підпорядкування.

1. Державне управління на місцях
Основний Закон країни –  Конституція Республіки Узбекистан –  закріп-

лює, що державна влада в регіонах країни (областях, районах та містах) 
здійснюється представницькою владою (Кенгаші народних депутатів) 
та виконавчою владою (хокіміяти), очолювані хокімами, які, «виходячи 
з інтересів держави та громадян, вирішують питання, віднесені до їхньої 
компетенції» (ст. 99) 2. Конституційно закріплено, що хокім області та міста 
Ташкента призначається та звільняється з посади Президентом Респуб-
ліки Узбекистан, а хокіми районів та міст призначаються та звільняються 
з посади хокімом області, міста Ташкента та затверджуються відповідним 
Кенгашем народних депутатів (ст. 10). Діяльність представницької та 
виконавчої влади на місцях регулюється законом «Про органи державної 
влади на місцях» 3.

2 Відповідно до ст. 100 Конституції, до ведення місцевих органів влади відносяться: 
забезпечення законності, правопорядку та безпеки громадян; питання економічного, 
соціального та культурного розвитку територій; формування та виконання місцевого 
бюджету, встановлення місцевих податків, зборів, формування позабюджетних фондів; 
керівництво місцевим комунальним господарством; охорона навколишнього середовища; 
забезпечення реєстрації актів громадянського стану; прийняття нормативних актів та інші 
повноваження, що не суперечать Конституції та законодавству Республіки Узбекистан.

3 Закон Республіки Узбекистан «Про органи державної влади на місцях» від 02.09.1993 
№ 913-XII. URL: https://lex.uz/docs/112168
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2. Місцеве самоврядування
Основний Закон також містить положення про місцеве самоврядування, 

яке здійснюється на всій території країни. Так, згідно зі ст. 105 Конституції, 
«органами самоврядування у селищах, кишлаках та аулах, а також у махаллі 
міст, селищ, кишлаків та аулів є зібрання громадян, які обирають голови 
(аксакала)». Правовий статус самоврядування громадян установлено Зако-
ном «Про органи самоврядування громадян» 4. Цей нормативно- правовий 
акт визначає самоврядування громадян як «гарантована Конституцією та 
законами Республіки Узбекистан самостійна діяльність громадян щодо 
вирішення питань місцевого значення виходячи зі своїх інтересів, історичних 
особливостей розвитку, а також національних та духовних цінностей, місце-
вих звичаїв та традицій» (ст. 3). Основними принципами діяльності органів 
самоврядування громадян є законність, пріоритет прав, свобод і законних 
інтересів людини, демократизм, гласність, соціальна справедливість, само-
стійність у вирішенні питань місцевого значення, громадська взаємодопомога, 
соціальне партнерство, облік місцевих звичаїв та традицій (ст. 5).

До кола основних повноважень органів самоврядування громадян 
входять: реалізація заходів щодо забезпечення комплексного розвитку 
території (у тому числі благоустрою, озеленення, покращення санітар-
ного стану), підтримка соціально вразливих верств населення, здійснення 
громадського контролю за виконанням законодавства, дотримання правил 
забудови та утримання дворових та прибудинкових територій, сприяння 
охороні навколишнього середовища, а також повноваження, пов’язані 
з регулярним заслуховуванням звітів та інформації хокімів, інспекторів із 
профілактики правопорушень опорних пунктів органів внутрішніх справ, 
керівників сімейних поліклінік, сільських лікарських пунктів. Розглядаючи 
повноваження органів самоврядування громадян, слід також зазначити, що 
починаючи з 2017 р. обсяг їхніх повноважень був кардинально перегляну-
тий, а нині йде робота над новим законопроєктом.

Чинним Законом «Про органи самоврядування громадян» на державу 
покладено обов’язок «створювати необхідні умови для здійснення діяльності 
органів самоврядування громадян, надавати їм сприяння у реалізації повно-
важень, наданих законодавством» (ст. 7). Ці завдання здійснюють як органи 
державної влади на місцях, так і спеціально створене у 2020 р. Міністерство 
з підтримки махаллі та сім’ї, перетворене у березні цього року на Міністер-
ство з підтримки махаллі та старшого покоління Республіки Узбекистан.

4 Закон Республіки Узбекистан «Про органи самоврядування громадян» (у новій 
редакції) від 22.04.2013 № ЗРУ-350. URL: https://www.lex.uz/acts/2156897
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III. Соціально- політичний складник інституту махаллі

1. Махаллі як ключова ланка  
багатовікової культури самоврядування
Інститут махаллі, що має багатовікову традицію, є спільнотою людей, 

пов’язаних не лише сусідськими відносинами, а й багатовіковими звичаями 
і традиціями. Історичне коріння цивілізації узбецького народу упирається 
у согдійську цивілізацію. Подібно до стародавньої Еллади Согдіана 5 являла 
собою класичну демократичну спільноту із сильним самоуправлінням на 
місцях, де народ на сходах (майданах) вибирав своїх правителів (іхшидів) або 
там же висловлював їм «імпічмент». Майдани збиралися з кожного суттєвого 
приводу, оскільки завдання согдійської державності обмежувалися потребами 
своїх громадян. При цьому самі городяни (шахарванди) формували грома-
дянське суспільство та ініціювали його активність. Разом із тим економічний, 
культурний і, як наслідок, політичний вплив Согдіани поширювався далеко 
за її межі, аж до узбережжя Тихого океану на сході та до Криму на заході 6.

У перші два десятиліття після здобуття Узбекистаном національної 
незалежності (з 1991 р.) ідея місцевого самоврядування переважно була 
націлена на розвиток у громадян почуття причетності до державного управ-
ління та формування у них політичної та правової культури, що відповідає 
демократичним цінностям. Для цього держава задекларувала правові, еко-
номічні та організаційні гарантії організації діяльності махаллі. Сьогодні 
махаллі має стати центром громадської думки, збереження національних 
цінностей, вирішення актуальних життєвих проблем.

2. Спадщина радянського минулого
Разом із тим у свідомості узбекистанців (переважно старшого поко-

ління) поки все ще переважають сформовані в радянські часи стереотипи 
з питань організації управління державою та суспільства. Незважаючи на 
наявність достатніх передумов для соціальної участі населення у вирішенні 

5 Согдіа́на; також Согд (авест. Suγda; согд. Soɣd, swγδykstn [Səγʷδī́kstən]; інш.-
грецьк. Σογδιανή) –  давня історична область у Центральній Азії, у східному міжріччі Окса 
(Амударья) та Яксарта (Сирдарья), у центрі Зарафшанської долини. Нині на колишній 
території Согда існують Узбекистан (де розташовувався центр Согдіани –  місто Самарканд) 
та Таджикистан (територія Согдійської області), Південний Казахстан та Киргизстан. Деякі 
дослідники вважають, що Согд складався з трьох частин: Бухарського, Самаркандського 
та Кашкадар’їнського Согдів. Детально див.: Шишкіна Г.В., Сулейманов Р.Х., 
Кошеленко Г.А. Согд. Археология СССР. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии / 
отв. ред. Г.А. Кошеленко. Москва : Наука, 1985. С. 273.

6 Наприклад, у далекому Криму согдійські купці утворили свою колонію Сугдея.
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проблем місцевих співтовариств, громадяни нечітко представляють суть 
місцевого самоврядування, як і свою роль та відповідальність як первинні 
суб’єкти самоврядування. При цьому не подолано відчуження населення та 
окремого індивідууму від державної влади. Багато представників органів 
самоврядування громадян досі перебувають у полоні застарілих традицій 
управління, що заважає належним чином усвідомити ті переваги, які може 
внести в їхню управлінську діяльність реалізація принципів місцевого 
самоврядування. Однак ми переконані, що ці проблеми мають тимчасовий 
характер і будуть неодмінно вирішені в найближчому майбутньому.

Узбецький народ не лише носій багатої культури, а й історично твор-
чий і заповзятий народ. А творчість і підприємництво, як відомо, люблять 
свободу і не терплять нерозумних обмежень. У цьому контексті втішно 
відзначити наявність твердої політичної волі вищого керівництва країни 
щодо розгляду питань формування демократичної держави та місцевого 
самоврядування у взаємозв’язку та цілісності.

3. Політична воля
У своєму посланні парламенту країни Президент Республіки Узбекистан 

Шавкат Мірзієєв наголосив на необхідності подальшого вдосконалення 
інституційних засад органів виконавчої та представницької влади на міс-
цях, а також махаллі 7. Голова держави особливо зазначив, що «результати 
наших реформ, зміни, що відбуваються, та настрій населення насамперед 
виявляються у махаллі. У цьому сенсі, гадаю, правильним буде сказати, 
що махаллі –  дзеркало нашого суспільства та життєвих цінностей. Ось 
чому керівники всіх рівнів повинні вивчати проблеми, що називається, 
знизу, у махаллі, знаходити їх рішення, проводити такі зміни, які люди 
відчують на собі… Надалі стан справ у махаллі буде головним критерієм 
під час оцінки роботи міністерств, відомств та хокіміятів» 8.

IV. Соціальне партнерство як важливий чинник розвитку 
місцевого самоврядування: проблеми та шляхи їх вирішення

1. Дослідницько- експериментальний проєкт
З ініціативи Центру публічно- правових досліджень Республіки Узбе-

кистан з квітня 2021 р. у Самаркандській та Наманганській областях 

7 Послання Президента Республіки Узбекистан Шавката Мірзієєва Олій Мажлісу, 
29.12.2020. URL: https://president.uz/ru/lists/view/4057

8 Там само.
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реалізується дослідницько- експериментальний проєкт «Сприяння ефек-
тивному забезпеченню соціального партнерства органів державної влади 
на місцях, державних органів та організацій з органами самоврядування 
громадян та недержавними некомерційними організаціями у сфері освіти, 
охорони здоров’я та зайнятості». Основна мета проєкту –  підвищити правові 
знання працівників державних органів, органів самоврядування громадян 
та недержавних некомерційних організацій, надати їм сприяння у вирішенні 
проблем у сфері освіти, охорони здоров’я та зайнятості.

Проєкт здійснюється в рамках основних завдань, визначених у Концепції 
розвитку громадянського суспільства в 2021–2025 рр., затвердженій Указом 
Президента Республіки Узбекистан від 4 березня 2021 р. № УП-6181, за 
сприяння Громадського фонду з підтримки недержавних некомерційних 
організацій та інших інститутів громадянського суспільства при Олій Маж-
лісі Республіки, а також Представництва Фонду імені Конрада Аденауера 
в Республіці Узбекистан.

Сьогодні експертами Центру публічно- правових досліджень для учасни-
ків проєкту із Самарканда та Намангана було організовано шість навчальних 
семінарів, у ході яких проведено предметні дискусії та обговорено акту-
альні аспекти соціального партнерства у сферах освіти, охорони здоров’я 
та зайнятості. Серед учасників проведено соціологічне опитування, яке 
дало змогу зробити певні висновки та виявити проблеми та недоліки, що 
потребують якнайшвидшого вирішення.

Окрім того, розроблено і розпочато реалізацію планів соціально- 
економічного розвитку чотирьох махаллій міста Самарканда. З урахуван-
ням аналізу проблем і реальних потреб населення у ці плани включено 
такі практичні заходи, як створення нових робочих місць, поліпшення 
придорожньої інфраструктури, розширення охоплення молоді освітою 
та спортом, забезпечення реалізації громадського контролю у діяльності 
державних органів тощо.

Попередні результати проєкту дадуть змогу зробити висновок про те, 
що проведені заходи підвищили рівень правової культури охоплених гро-
мадян, сформували у них навички роботи у сфері соціального партнерства, 
а також підвищили готовність до активної участі у вирішенні соціально- 
економічних питань на місцевому рівні.
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2. Системні проблеми функціонування  
інституту місцевого самоврядування
Аналіз інформації, зібраної в ході реалізації зазначеного проєкту, дає 

підстави виділити низку системних проблем, вирішення яких вимагає 
участі як уповноважених державних органів, так науково- експертної 
спільноти.

По-перше, відсутні методичні матеріали для організації належної роботи 
органів самоврядування громадян, зокрема у сфері соціального партнер-
ства. Зокрема, основною проблемою, позначеною учасниками навчальних 
семінарів, є нереалізованість на практиці норм законодавства про органи 
самоврядування громадян. Як приклад наводиться Закон «Про соціальне 
партнерство» 9, окремі положення якого критикуються представниками 
громадянського суспільства як фактично не діючі з моменту прийняття 
даного акта у 2014 р. Так, на місцевому рівні повністю відсутня практика 
укладання суб’єктами соціального партнерства угод та договорів про 
соціальне партнерство, розроблення та реалізації спільних проєктів та 
планів. Причиною ситуації, що склалася, є не стільки незабезпеченість 
суб’єктів соціального партнерства методичними посібниками, типовими 
зразками угод і договорів, скільки відсутність у суб’єктів соціального 
партнерства будь- якого уявлення про цей інститут.

По-друге, не сформовано дієві механізми громадського контролю за 
діяльністю державних органів. У багатьох країнах із розвиненим правопо-
рядком та усталеними демократичними цінностями використання механізмів 
суспільного контролю дає змогу зміцнювати законність шляхом повсюдного 
затвердження верховенства права, дає можливість об’єктивно оцінювати 
надання державних послуг і вивчати ступінь задоволеності населення. Проте, 
незважаючи на формування в Узбекистані правових засад громадського 
контролю, зокрема прийняття спеціального закону 10, система громадського 
контролю залишається недостатньо розвиненою та ефективною.

У свідомості посадових осіб усе ще корениться переконання в тому, 
що прийняття рішень, витрачання коштів та інші управлінські питання 
в державних органах не стосуються громадян і повинні бути повністю при-
ховані від очей громадськості. Несприйнятливість державних службовців 
до затвердження у сфері державного управління принципів прозорості та 

9 Закон Республіки Узбекистан «Про соціальне партнерство» від 25.09.2014 № ЗРУ-376. 
URL: https://lex.uz/docs/2468216

10 Закон Республіки Узбекистан «Про громадський контроль» від 12.04.2018 № ЗРУ-474. 
URL: https://lex.uz/docs/3679099
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підконтрольності суспільству пояснюється тим, що досі в законодавстві не 
передбачено конкретних дієвих механізмів громадського контролю. Такі 
правові інститути, як «суспільний моніторинг», «суспільне слухання», 
«суспільне обговорення», закріплені у Законі «Про громадський контроль», 
мають декларативний та рамковий характер. При цьому в законодавстві 
не знайшли відображення механізми реального контролю за актуальними 
сферами державної діяльності.

У цьому зв’язку вважаємо, що вдосконалення національного законодавства 
про громадський контроль з урахуванням аналізу реалій суспільного життя 
та імплементації кращої зарубіжної практики підвищить рівень дотримання 
посадовими особами прав і свобод громадян, забезпечить більшу ефектив-
ність роботи державних органів.

По-третє, в Узбекистані не розроблено галузь права з вивчення право-
вих основ інституту місцевого самоврядування. У закладах вищої освіти 
юридичного профілю окремі правові аспекти діяльності даного інституту 
викладаються переважно у межах таких дисциплін, як теорія держави 
й права, конституційне право.

V. Висновки
Узбекистан намагається створити сьогодні дієве законодавче сере-

довище, необхідне для відповідального та незалежного функціонування 
місцевого самоврядування. Уважаємо, що розвиток інституту місцевого 
самоврядування має здійснюватися не самостійно, а на загальній кон-
цептуальній основі з іншими напрямами (правовим, адміністративним, 
соціально- економічним та ін.) реформ, що проводяться в країні. Місцеве 
самоврядування в Узбекистані необхідно розвивати як стратегічний довго-
строковий інструмент створення сталого громадянського суспільства, для 
формування громадянської ініціативи та досягнення суспільного договору.

Разом із тим слід розуміти, що завдання розвитку законодавчого забез-
печення інституту самоврядування носить насамперед науково- методичний 
характер, що вимагає формування в країні відповідної наукової школи. 
Існує також гостра необхідність створення ефективної системи підготовки 
та перепідготовки кадрів для органів місцевого самоврядування, які надалі 
можуть бути використані й на державній службі. У цьому вивчення дос-
віду розвинених країн в аналізованій сфері, передусім досвіду Німеччини, 
зокрема шляхом проведення спільних наукових та соціальних проєктів, 
укладання й розвитку побратимських зв’язків має принципове значення.
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