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ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: ВИВЧЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 

Томіліна Юлія Євгенівна 

Херсонський державний університет 

Парламентський контроль — невід'ємна приналежність народовладдя, умова 

прозорості і відповідальності виконавчої влади, інструмент захисту від зловживань та 

забезпечення прав людини в державі, запорука підвищення ефективності роботи всіх 

ланок державного апарату. Він є необхідною умовою справжньої демократії, однією з 

гарантій від узурпації влади та свавілля бюрократії. Без контрольних функцій парламент 

перестає бути дієвою частиною державної влади і перетворюється в машину з видань 

законів, які влаштовують уряд та главу держави. Механізм здійснення парламентського 

контролю у всіх країнах є ключовим для усунення корупції всередині самої верхівки 

влади.  

Термін «парламентський контроль» зустрічається в конституційних актах 

небагатьох країн. Зокрема, крім Конституції України (ст. 85, п. 33), він є в Конституціях 

Греції 1975 р. (ст. 70, частина 6), Республіки Болгарія 1991 р. (ст. 62), Республіки 

Македонія 1991 р. (ст. 68), Республіки Молдова 1994 р. (ст. 66, п. f) та деяких ін. Разом з 

тим окремі контрольні функції парламенту закріплені в Конституціях більшості країн 

світу.  

Так, Конституція Швеції містить окрему главу «Контрольна влада», 

Конституція Португалії в главі «Компетенція Асамблеї Республіки» містить статтю 165 

під назвою «Повноваження з контролю», Конституція Швейцарії покладає на 

Федеральні збори повноваження «вищого нагляду» за адміністрацією та юстицією. 

Подібний статус парламентського контролю визначається і в інших державах та 

відповідає практиці Міжнародної організації вищих контрольних органів, Лімській 

декларації керівних принципів контролю, яка була прийнята ІХ Конгрессом цієї 

організації (1977 р.), а також досвіду Європейської організації вищих контрольних 

органів, організації щодо парламентського контролю Міжнародної академії 

порівняльного права, яка на XV конгресі (1998 р.) виокремила в секції «Конституційне 

право» підсекцію «Еволюція парламентського контролю». 

Увага до інституту парламентського контролю в міжнародних документах 

обумовлена його значенням, що проявляється в наступному: 

 він дозволяє вивчати ступінь виконання прийнятих законів; 

 дозволяє розробити заходи щодо подолання  виявлених у правозастосуванні 

недоліків; 

 сприяє виявленню об'єктивних та суб'єктивних факторів, що впливають на 

процеси втілення законів; 

 контрольно-аналітична робота є базою для внесення змін і доповнень до чинного 

законодавства; 

 він підвищує відповідальність державних органів та посадових осіб у виконанні 

вимог законодавчих актів. 

Варто зауважити, що важливість парламентського контролю в зарубіжних 

країнах визнаний давно. Саме контрольна функція парламементу виникла першою. Ще у 

1215 році в результати тривалого плітичного протистояння барони та вище духовенство 

змусили англійського короля Іоана Безземельного підписати Велику Хартію Вольностей 

(Magna Carta), що серед іншого встановлювала контроль Ради королівства над 

королівськими витратами. 
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Функція парламентського контролю є широкою і багатогранною за змістом. 

Обсяг, зміст, ступінь використання та форми здійснення контрольних повноважень 

парламенту, насамперед, залежать від його місця і ролі у системі державного правління, 

тобто від правового статусу. Як правило, у парламентських республіках (Італія, Ізраїль, 

ФРН) депутати можуть висловлювати вотум недовіри уряду, що призводить до його 

відставки. Проте при такій формі правління можливий і розпуск парламенту. У свою 

чергу, президентська форма правління (США) характеризується наявністю 

парламентського контролю, який здійснюється переважно у формі комітетських слухань 

і комітетських розслідувань. Відставка уряду за результатами комітетських слухань чи 

розслідування не наступає, але за неповагу до парламентаріїв чи надання неправдивих 

свідчень можливе притягнення винних до кримінальної відповідальності. 

При цьому слід зауважити, що уряд не має жодного впливу на парламент, 

розпуск парламенту також не передбачено. При змішаній формі правління (Фінляндія, 

Франція) має місце і відповідальність уряду перед парламентом, і можливість розпуску 

парламенту, і парламентський контроль у формі парламентських чи комітетських 

слухань і розслідувань. 

Необхідність вивчення досвіду провідних країн світу викликано певними 

проблемами здійснення парламентського контролю в Україні, а саме:  

- по-перше, це недостатній досвід застосування Веховною Радою наданих їй 

контрольних повноважень;  

- по-друге, відсутність дієвих механізмів впливу на виконання владою законів 

та рішень Верховної Ради (зокрема, відсутність законодавчого закріплення 

відповідальності членів уряду за невиконання парламентських рішень);  

- по-третє, недосконалість правового регулювання та усталених процедур і 

форм парламентського контролю. 

Парламент, як орган в якому представлені різні соціальні, національні та 

територіальні інтереси, працюючи відкрито, формуючи деякі державні органи, 

затверджуючи бюджет країни та ін., не може не мати прав у сфері контролю. 

В демократичних країнах парламентський контроль — важлива частина роботи 

депутатів. Вони розглядають будь-який проект, що реалізує виконавча влада. З цією 

метою у парламенті створюються спеціальні комісії й комітети на чолі яких стоять 

депутати від опозиційних партій. Допомогу парламентаріям здійснюють аудитори 

Рахункової палати. Важливо, що Рахункові палати підзвітні тільки парламенту і 

Президент чи Прем'єр-міністр не мають на них впливу. Депутати не підміняють 

чиновників а тільки контролюють їх діяльність та оголошують результати. Якщо 

виконавча влада, використовує адмінресурс і підкорює собі парламент, позбавляючи 

його парламентського контролю, програє, в першу чергу, народ. 

Найпоширенішою формою контролю парламенту за діяльністю уряду прийнято 

вважати запити депутатів, звернені до глави уряду або окремих міністрів, іноді — уряду 

в цілому. Порядок внесення цих запитів закріплюється, як правило у регламентах палат. 

Для оголошення усних запитань у парламентах встановлюється спеціальний час. У 

Великобританії, Австрії, ФРН — година запитань на початку щоденних засідань 

нижньої палати, в Італії для цього передбачено сорок хвилин кожного дня на засіданні 

нижньої палати і один день засідань щотижня у верхній палаті. Для письмових запитів 

передбачається встановлення певних термінів для відповіді. У Бельгії, Франції та 

Фінляндії це тридцять днів, у Японії — тиждень. Депутатські запитання мають  

інформаційний характер. 
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Відповідна процедура не впливає на подальшу долю уряду і носить скоріше 

політичний характер. 

Більш серйозною формою впливу на уряд є інтерпеляція. Її наслідком може бути 

застосування санкцій до уряду. У Франції вона практично ототожнюється з порядком 

внесення і розгляду резолюції осуду уряду. В Італії в нижній палаті парламенту 

відповідь на інтерпеляцію має бути дана після закінчення двотижневого строку з правом 

уряду на такий самий додатковий строк. За згодою авторів інтерпеляції відповідь може 

бути перенесена ще на пізніший строк. У сенаті дату відповіді на інтерпеляцію 

встановлює голова палати, а у випадку незгоди з нею авторів інтерпеляції — сама 

палата. Уряд може відмовитися відповідати, вмотивувавши причину такої відмови. 

Подібні процедури передбачені основними законами Литви, Словаччини, Словенії та 

інших держав. 

Парламентська практика Великобританії та інших англомовних країн не знає 

процедури інтерпеляції. Своєрідним її замінником тут є так звана пропозиція. Зазвичай 

вона пропонуються опозицією. Одним з варіантів пропозиції може бути проект 

резолюції, що має на меті висловити недовіру уряду.  

У країнах, де уряд відповідальний перед парламентом, є можливість більш 

активно контролювати кабінет шляхом поставлення питання про вотум недовіри. 

Питання про вотум недовіри досить часто виноситься на порядок денний в Італії, Ізраїлі, 

траплялись такі випадки в Англії, ФРН та інших країнах.  Однак такі дії мають 

контрольний характер у випадку, якщо перед голосуванням у парламенті про довіру 

уряд звітує. А це буває далеко не завжди. Результатом постановки питання про довіру 

уряду може бути його відставка.  

Ще однією формою контролю законодавчого органу є діяльність омбудсмана, 

однією з головних функцій якого є контроль за діяльністю виконавчих та інших органів 

державної влади шляхом розгляду скарг громадян на дії тих чи інших органів або 

посадових осіб, що призвели до порушення прав та свобод людини і громадянина. В 

Данії, Фінляндії контроль омбудсманів поширюється й на членів уряду.  

Вивчаючи світовий досвід з питань здійснення парламентського контролю за 

виконавчою владою, необхідно пам'ятати, що його ефективність залежить від 

історичних особливостей, форми правління, політичного режиму та виборчої та 

партійної систем кожної країни. Так, У Франції, з якою нерідко порівнюють Україну, 

реалізація механизму парламентського контролю може складатися двояко: при 

співпадінні партійної приналежності Президента, парламентської більшості й уряду — 

парламентській контроль не ефективний; і, навпаки, у період їх партійного 

неспівпадіння (“співіснування”), ступінь його ефективності значно зростає. 

Іншим важливим моментом у дослідженні контрольних функцій законодавчого 

органу є межі парламентського контролю. Вони визначені по-різному в законодавчих 

актах країн (закриті засідання, обмеження кола питань, тощо) . Незважаючи на певні 

відмінності, необхідно відзначити — там, де починаються повноваження оперативної та 

виконавчо-распорядчої діяльності виконавчої влади, у відповідності з принципом 

розподілу влади, законодавча влада втручатися не може.  
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