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АНОТАЦІЯ 

Костицька І. О. Юридична відповідальність депутата парламенту у 

системі відповідального представницького правління: конституційно-

правові засади. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – 

Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2020.  

Дисертація присвячена дослідженню конституційно-правових засад 

феномену юридичної відповідальності парламентарія у системі 

відповідального представницького правління. Розкривається поняття 

парламентаріяяк категорії конституційного права. Досліджена роль 

парламентарія у політико-правових та соціально-економічних відносинах у 

суспільстві, висвітлюються основні концептуальні підходи до осмислення 

ролі парламентарія в системі парламентаризму.  

Здобувачкою обґрунтовано, що парламентарій посідає ключову роль у 

суспільстві та в державі, опосередковуючи систему багатоманітних зв’язків і 

відносин, що складаються поміж органами державної влади, інституціями 

громадянського суспільства та виборчим корпусом; значною мірою 

персоналізує здійснення державної, передусім законодавчої, влади, а також 

виконує низку інших притаманних йому функцій (представницьку, 

законодавчу, контрольну, комунікативну), що мають конститутивне 

значення як для системи народного представництва, так і для організації та 

функціонування парламенту як органу законодавчої влади. 

Дисертанткою акцентовано на тому, що у формально-юридичному 

сенсі роль парламентарія лише частково програмується правовими нормами, 

безпосередньо ними часто не фіксується, а виводиться із системного 

тлумачення змісту та осмислення їх політико-ідеологічної спрямованості. 

При цьому роль парламентарія не є і не може бути сталою величиною, вона 

розвивається мірою трансформації парламенту і парламентаризму, змін 
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конституційного устрою, в тому числі форми державного правління, 

особливостей (моно- або бікамеральної) організації парламенту, специфіки 

утвердження й розвитку сучасних моделей представницького правління і 

парламентської демократії, їх співвідношення з непарламентськими (у тому 

числі й позапарламентськими, авторитарними) практиками державно-

політичного владарювання у суспільстві тощо.  

Зроблено висновок, що інститут юридичної відповідальності 

парламентарія має витоки в тих об’єктивних соціально-політичних умовах, 

які детермінують необхідність функціонування такої системи 

представницького правління та існування представницьких інституцій, в 

межах яких діяльність парламентарія була б не свавільною, а 

підконтрольною народові, унормованою правом та, відповідно, лімітованою 

його вимогами. З другого боку, юридична відповідальність парламентарія 

ґрунтується на теоретичних концептах, що зумовлюють відповідальність 

держави, державних органів та публічних посадових осіб перед народом і 

людиною. Поєднання уявлень про необхідність юридичної відповідальності 

держави з урахуванням представницького характеру парламенту і діяльності 

парламентарія уможливлює дискурс щодо юридичної відповідальності 

парламентарія. 

Дисертанткою обґрунтовано, що соціальна відповідальність 

парламентарія не може бути ототожнена з юридичною, проте вона виступає 

об’єктивною соціальною та нормативною основою для кристалізації й 

інституціалізації юридичної відповідальності члена парламенту як 

автономного соціально-правового явища з притаманними йому 

особливостями та закономірностями виникнення, розвитку і 

функціонування. Ключовими видами соціальної відповідальності депутата 

парламенту визначені моральна, релігійна, корпоративна, політична та 

юридична відповідальність. Їх функціонування в реальних суспільних 

умовах відображає об’єктивне логічне «розщеплення» соціальної 
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відповідальності парламентарія, якої у «чистому» вигляді в реальних 

суспільних відносинах не існує.  

Авторка розглядає юридичну відповідальність парламентарія як вид 

юридичної відповідальності, виокремлений відповідно до професійного 

профілю конкретної групи носіїв державної влади – а саме носіїв 

законодавчої влади, членів парламенту, які здійснюють цю владу публічно і 

на постійних засадах. Це вид соціальної відповідальності парламентарія, яка 

виражається у відповідальному ставленні члена парламенту до здійснення 

його повноважень, зумовлюючи заходи сприяння (заохочення - позитивний 

аспект та, за наявності визначених правових підстав, призводить до настання 

юридично несприятливих наслідків (негативний аспект) у вигляді 

застосування до парламентарія-порушника спеціальних юридичних санкцій, 

що накладаються в особливому процесуальному порядку уповноваженими 

органами державної влади (самим парламентом або іншими суб’єктами 

відповідно до їх компетенції). Позитивна та негативна сторони такої 

відповідальності по-різному об’єктивуються у позитивному праві. 

Юридичній відповідальності парламентарія властиві: 1) особливі підстави її 

настання (фактичні, матеріально-правові та процесуально-правові); 2) 

особливий перелік засобів заохочення – у разі позитивної відповідальності 

та санкцій – у разі негативної відповідальності; 3) певний процесуальний 

порядок застосування; 4) наявність чітко визначених суб’єктів застосування 

цієї відповідальності.  

Встановлено, що відмінності в інституційному «дизайні» юридичної 

відповідальності парламентарія полягають здебільшого у: 1) обсягові 

юридичної відповідальності та співвідношенні юридичної відповідальності із 

парламентським імунітетом та індемнітетом; 2) деталізації визначення 

юридичної відповідальності парламентаріїв на рівні правових норм; 

3) відмінностях у співвідношенні обсягу юридичного регулювання із 

позаправовими регуляторами (політичними, моральними, релігійними, 
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корпоративними нормами тощо), 4) специфікації суб’єктів застосування 

юридичної відповідальності та визначенні обсягу їх компетенції. Варто 

також відзначити відсутність чітких границь між сферою юридичної 

відповідальності парламентарія та іншими видами його соціальної 

відповідальності. Виявлено, що політичні, моральні, релігійні та 

корпоративні норми є основним джерелом інституційного наповнення 

юридичної відповідальності парламентарія поряд із нормативними 

запозиченнями державно-правового досвіду інших країн.  

Дисертантка підкреслює, що найбільш послідовно юридична 

відповідальність члена парламенту втілюється у конституційній 

інституціалізації: остання позначає вищу форму юридичного закріплення, 

упорядкування та стабілізації найбільш значимих елементів, видів, умов та 

підстав застосування юридичної відповідальності щодо парламентарія. 

Результатом конституційної інституціалізації юридичної відповідальності 

члена парламенту є поява інституту юридичної відповідальності 

парламентарія як якісно нового інституту в системі юридичної 

відповідальності парламенту, що, своєю чергою, є складовою частиною 

інституту юридичної відповідальності держави. 

На основі аналізу зарубіжного конституційного досвіду авторкою 

обґрунтовано, що специфіка конституційного закріплення юридичної 

відповідальності парламентарія виявляється залежною від реалізації 

державами демократичних стандартів парламентаризму та відповідального 

представницького правління, які знаходять своє втілення в конституційній 

теорії і практиці, зокрема у таких моделях: 1) моделях, що ґрунтуються на 

сталих демократичних традиціях і відзначаються найбільш ґрунтовною і 

послідовною реалізацією ключових демократичних стандартів у галузі 

юридичної відповідальності парламентарія (Франція, Німеччина, Велика 

Британія, скандинавські країни); 2) моделях, що відображають нетривкість 

конституційної інституціалізації юридичної відповідальності парламентарія 
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з огляду на порівняно нетривалий період функціонування парламентаризму і 

обумовлюють продовження реформування парламентських інституцій 

(Польща, Латвія, Литва, Естонія); 3) моделях держав переважно центрально- 

та східноєвропейського регіонів, що орієнтуються на конституційні моделі, 

втілені у західноєвропейських країнах, проте ще не набрали завершеної 

конституційної інституціалізації юридичної відповідальності парламентарія 

(Україна, Угорщина); 4) моделях, конституційне закріплення юридичної 

відповідальності члена парламенту яких тяжіє більшою мірою до 

національних традицій і лише частково сполучається із 

західноєвропейськими трендами розвитку конституційно-правових відносин 

(Бангладеш, Таїланд, Туреччина).  

Доведено, що у сучасному світі домінують три основних способи 

конституційної фіксації юридичної відповідальності парламентарія: 

негативний, позитивний та змішаний (комбінований), які виокремлюються 

на підставі тлумачення змісту і спрямованості відповідних конституційних 

норм, що можуть мати дещо різні вектори спрямування. У випадку 

негативного способу закріплення, конституційне регулювання або взагалі 

забороняє притягнення парламентарія до юридичної відповідальності або ж 

мінімізує можливості такого притягнення. У випадку позитивного способу 

регулювання конституція держави встановлює межі, специфіку, види, 

підстави юридичної відповідальності члена парламенту та суб’єктів 

застосування санкцій щодо депутата парламенту. При змішаному 

(комбінованому) способі конституційна регламентація поєднує елементи 

двох означених підходів, регулюючи окремі виключення із сфери юридичної 

відповідальності (зокрема, шляхом установлення парламентських 

(депутатських) імунітетів та індемнітетів), а також фіксуючи окремі форми, 

прояви, види та/або елементи юридичної відповідальності парламентарія.  

Виходячи з обсягу конституційного закріплення інституту юридичної 

відповідальності члена парламенту, авторка виокремила три основні моделі 
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такої відповідальності: 1) первинну модель (модель базового рівня); 2) 

розширену (фрагментовану) конституційну модель; 3) деталізовану 

конституційну модель. Моделям базового рівня (передбаченим у 

конституціях Франції, Італії, ФРН, Іспанії) кореспондують переважно 

закріплення конституційного принципу юридичної відповідальності держави 

та обмеженої недоторканності депутата парламенту. Розширеній моделі 

властиві закріплення конституційної відповідальності держави та інституту 

недоторканності члена парламенту (палат парламенту), фіксація окремих 

випадків, підстав та санкцій за правопорушення, вчинені парламентарієм. Ця 

модель «фрагментує» юридичну відповідальність парламентарія, оскільки 

конституція не охоплює всі її види (конституції Чехії, Польщі, України). 

Деталізованій моделі юридичної відповідальності парламентарія 

притаманний розширений формат конституційного регулювання підстав, 

порядку та застосування санкцій у частині настання зазначеної 

відповідальності. У межах цієї моделі на конституційному рівні 

регулюються навіть окремі питання, пов’язані з порушенням правил і вимог 

депутатської етики, конфлікту інтересів у парламентській діяльності, 

протидії корупції тощо, що відповідає новітнім тенденціям конституційно-

правового регулювання (конституції Португалії, Таїланду). 

Дисертанткою обґрунтовано, що юридичну відповідальність 

парламентарія, спираючись на узагальнення світового досвіду 

парламентаризму та наведені концептуальні узагальнення, можна 

класифікувати за кількома різними, проте пов’язаними між собою 

об’єктивними критеріями: залежно від галузевої належності можна 

розрізнити конституційну, цивільну, кримінальну та адміністративну 

відповідальність парламентарія; з урахуванням рівня персоналізації (кола 

осіб, на яке поширюється інститут юридичної відповідальності) 

виділяють особисту відповідальність члена парламенту; групову (фракційну, 

комітетську тощо) відповідальність парламентаріїв; відповідальність 
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парламентаріїв, яка охоплює весь депутатський корпус або ж його суттєву в 

кількісному вимірі частину (відповідальність парламентської більшості або 

меншості (опозиції); відповідно до тяжкості юридичних наслідків юридичну 

відповідальність парламентарія можна поділити на таку, що тягне втрату 

депутатського мандата або таку, що не передбачає подібних наслідків 

(оголошення попередження, догани, матеріальні втрати у вигляді штрафу 

тощо); у залежності від суб’єкта, перед яким парламентарій несе 

відповідальність, можна виокремити: 1) відповідальність парламентарія 

перед народом (виборцями); 2) відповідальність парламентарія перед 

парламентом; 3) відповідальність перед парламентською фракцією, 

депутатською групою, членом якої є парламентарій; 4) відповідальність 

перед комітетом (комісією) парламенту, членом якого (якої) є депутат 

парламенту; 5) відповідальність парламентарія перед політичною партією; 6) 

відповідальність парламентарія перед фізичною або юридичною особою. 

Наявність монокамеральної або бікамеральної структури парламентів 

дозволяє говорити про відповідальність парламентаріїв – членів верхньої або 

нижньої палати парламенту; з урахуванням часу дії юридичної 

відповідальності розрізняються відповідальність за вчинені діяння 

(ретроспективна) та відповідальність за майбутні діяння (перспективна 

відповідальність). Дисертанткою виокремлено позасудову (статутну) та 

судову відповідальність парламентарія. Водночас, зроблено висновок, що 

конституційно-правова відповідальність є важливим, але далеко не єдиним 

видом юридичної відповідальності депутата парламенту, поєднуючись із 

адміністративною, кримінальною, цивільно-правовою, дисциплінарною 

відповідальністю.  

Здобувачка наголошує, що посилення юридичної відповідальності 

парламентарія належить до числа ключових тенденцій конституційно-

правового розвитку в Україні та у світі. Означені тренди стосуються 

юридичної відповідальності парламентарія та парламенту, оскільки така 
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відповідальність становить забезпечувальний і гарантійний елементи 

реалізації більшості трендів конституційно-правового розвитку. При цьому 

універсальні (загальноцивілізаційні) тенденції проектуються на тренди 

такого розвитку в Україні. Зокрема, в Україні питання модернізації інституту 

юридичної відповідальності парламентарія тісно ув’язуються як із 

невирішеними окремими фундаментальними питаннями конституційно-

правового розвитку Української держави, так і з необхідністю посилення 

інституційної та функціональної спроможності Парламенту України. 

Останнім часом модернізація інституту юридичної відповідальності 

парламентарія виявляється як актуальна та стала тенденція конституційно-

правового розвитку. Понад те, вона чітко вписується у зміст і спрямованість 

конституційної реформи, що започаткована в Україні та відбувається 

протягом останніх років. 

Ключові слова: парламент, парламентарій (депутат парламенту, член 

парламенту), соціальна відповідальність члена парламенту, юридична 

відповідальність парламентарія, інституціалізація юридичної 

відповідальності депутата парламенту, способи конституційного закріплення 

юридичної відповідальності члена парламенту, конституційно-правові 

моделі юридичної відповідальності парламентарія, види юридичної 

відповідальності парламентарія, конституційна реформа, парламентська 

реформа, відповідальне представницьке правління.  
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SUMMARY 

Kostytska I. O. Legal responsibility of a deputy of parliament in the 

system of responsible representative governance: constitutional legal 

grounds. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Laws in the specialty 12.00.02 – 

constitutional law; municipal law. – Institute of Legislation of the Verkhovna 

Rada of Ukraine. – Kyiv, 2020 

The dissertation deals with the constitutional legal research of the 

phenomenon of legal responsibility of a parliamentarian in the system of 

responsible representative governance. The concept of a parliamentarian as a 

category of constitutional law is explained. The role of a parliamentarian in the 

political and legal, as well as social and economic relations in the society is 

studied, as well as main conceptual approaches to understanding the role of a 

parliamentarian in the system of parliamentarism are highlighted. 

Doctoral candidate substantiates that a parliamentarian plays an integral 

role in society and in state, mediating the system of diverse ties and relations 

between public authorities, civil society institutions and the electorate; and that a 

parliamentarian largely personalizes the exercise of state power, especially 

legislative power, as well as performs a number of other inherent functions 

(representative, legislative, control and communicative) that have significant 

importance both for the system of popular representation and for the organization 

and functioning of the parliament as a legislative body. 

The author of the dissertation emphasizes that in the formal-legal sense the 

role of a parliamentarian is only partially programmed by legal norms, and that it 

derives from the systematic interpretation of the content and understanding of the 

political and ideological orientation of such norms rather than from their explicit 

provisions. At the same time, the role of a parliamentarian is not and cannot be 

constant, it develops together with the transformation of the parliament and 

parliamentarism, constitutional system alterations, including those connected with 
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the changes of the government form, features of the organization of the parliament 

(whether unicameral or bicameral), peculiarities of approval and development of 

modern models of representative governance and parliamentary democracy, their 

connection to the non-parliamentary (including extra-parliamentary, authoritarian) 

practices of state and political rule in society, etc. 

It is concluded in the research that the institute of legal responsibility of a 

parliamentarian originates from the objective socio-political conditions that 

determine the need for such a system of representative governance functioning 

and the existence of such representative institutions, within which the 

parliamentarian would not be arbitrary, but would instead be controlled by the 

people, regulated by law and, therefore, limited by its provisions . On the other 

hand, legal responsibility of a parliamentarian is essentially based on theoretical 

concepts that determine the responsibility of the state, state bodies and public 

officials towards the people and a human. The combination of ideas concerning 

the need for legal responsibility of the state with ideas concerning the 

representative nature of the parliament and the activities of a parliamentarian 

allows a discourse on the legal responsibility of a parliamentarian.  

Doctoral candidate proves that social responsibility of a parliamentarian 

cannot be equated with legal responsibility, but it serves as an objective social and 

normative basis for crystallization and institutionalization of the legal 

responsibility of a member of parliament as an autonomous social and legal 

phenomenon with its own features and patterns of origin, development and 

functioning. Moral, religious, corporate, political and legal responsibility are the 

key types of social responsibility of a deputy of the parliament. Functioning of 

such types of social responsibility in real social conditions reflects the objective 

logical “splitting” of the social responsibility of the parliamentarian, which in its 

“pure” form does not exist in real social relations. 

The author defines legal responsibility of a parliamentarian as a type of 

legal responsibility, identified according to the professional profile of a particular 
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group of holders of state power, namely the legislature, members of parliament, 

who must exercise such power publicly and on a permanent basis. Legal 

responsibility of a parliamentarian is a kind of his social responsibility, which is 

expressed in the responsible attitude of a member of parliament to the exercise of 

his powers, leading either to application of facilitation measures (encouragement, 

positive aspect), or to legally unfavorable consequences subject to existence of 

clearly defined legal grounds (negative aspect) in the form of application of 

special legal sanctions to parliamentarians-violators by authorized bodies (the 

parliament itself, its bodies or other public authorities and in accordance with 

their competence) in accordance with the specific procedure.  

Positive and negative sides of such responsibility are differently objectified 

in positive law. Legal responsibility of a parliamentarian is characterized by the 

following: (1) specific grounds for its occurrence (factual, legal substantive and 

legal procedural); (2) special list of facilitation measures in the case of positive 

responsibility, as well as of sanctions in the case of negative responsibility; (3) 

specific procedure of its application; (4) definition of the subjects of application 

of responsibility in the legislation.  

As far as it is established by the author, the differences in the institutional 

“design” of legal responsibility of a parliamentarian mainly consist in the 

following: (1) scope of legal responsibility and correlation between legal 

responsibility and parliamentary immunity or indemnity; (2) detailed definition of 

legal responsibility of parliamentarians at the level of legal norms; (3) differences 

in the correlation between the scope of actual legal regulation and non-legal 

regulators (such as political, moral, corporate norms); (4) definition of the 

subjects of legal liability and the scope of their competence. The absence of clear 

boundaries between the field of legal responsibility of a parliamentarian and other 

types of his social responsibility should be noted. The author found that political, 

moral, religious and corporate norms are the main sources of institutional 
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contributions to legal responsibility of a parliamentarian, along with adoption of 

state and legal experience of other countries.  

The author emphasizes that legal responsibility of a member of parliament 

is embodied in the most consistent manner by means of constitutional 

institutionalization: the latter means the highest form of legal consolidation, 

normalization and stabilization of most important elements, types, conditions and 

grounds of legal liability of a parliamentarian. Such constitutional 

institutionalization results in the institute of legal responsibility of a 

parliamentarian as a qualitatively new institute in the system of legal 

responsibility of the parliament, which forms an integral part of the institute of 

legal responsibility of the state. 

Based on the analysis of foreign constitutional experience, the author proves 

that the specific nature of constitutional consolidation of legal responsibility of a 

parliamentarian depends on the state implementation of democratic standards of 

parliamentarism and responsible representative governance, embodied in 

constitutional theory and practice, in particular, in such models: (1) models, based 

on the stable democratic traditions and marked by the most thorough and 

consistent implementation of key democratic standards in the field of legal 

responsibility of a parliamentarian (France, Germany, Great Britain, Scandinavian 

countries); (2) models reflecting the fragility of the constitutional 

institutionalization of the legal responsibility of a parliamentarian given the 

relatively short period of functioning of parliamentarism, leading to ongoing 

reform of the parliamentary institutions (Poland, Latvia, Lithuania, Estonia); (3) 

models lacking complete constitutional institutionalization of the legal 

responsibility of a parliamentarian, which is common for Central and Eastern 

European countries, focused on constitutional models embodied in Western 

European countries (Ukraine, Hungary); (4) models, in which constitutional 

institutionalization of the legal responsibility of a parliamentarian tends to be 

oriented on national traditions and is therefore only partially combined with 
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Western European development trends in the development of constitutional and 

legal relations (Bangladesh, Thailand, Turkey). 

The author proves that in the modern world there are three main ways of 

constitutional consolidation of legal responsibility of a parliamentarian: negative, 

positive and mixed (combined), and that such ways are distinguished on the basis 

of interpretation of the content and purpose of respective constitutional norms, 

which may have slightly different vectors. Indeed, in case of the negative method 

of consolidation, constitutional regulation either prohibits prosecution of 

parliamentarians for certain violations of legal norms, or minimizes the possibility 

of such prosecution. In the case of a positive method of regulation, the state 

constitution provides for the limits, specificity, types, grounds of legal 

responsibility of parliamentarians and determines the subjects authorized to apply 

it. As for the mixed (combined) way, it implies that the constitutional regulation 

combines elements of the two aforementioned approaches, regulating certain 

exceptions from the field of legal responsibility (in particular, by establishing 

parliamentary (deputy) immunities and indemnities), as well as establishing 

certain forms, manifestations, types and/or elements of legal responsibility of a 

parliamentarian.  

Taking into account the scope of the constitutional consolidation of the 

institute of legal responsibility of a member of parliament, the author 

distinguishes three main models of such responsibility: (1) primary model (the 

basic level model); (2) extended (fragmented) constitutional model; (3) detailed 

constitutional model. The basic level models (provided for in the constitutions of 

France, Italy, Germany, and Spain) correspond mainly to the consolidation of the 

constitutional principle of the legal responsibility of the state and limited 

immunity of a member of parliament. The extended model is characterized by 

consolidation of the constitutional responsibility of the state and the institute of 

immunity of a member of parliament (chambers of parliament), fixation of 

individual cases, grounds and sanctions for offences, committed by a 
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parliamentarian. This model “fragments” legal responsibility of a parliamentarian, 

as the constitution does not cover all its types (constitutions of the Czech 

Republic, Poland, Ukraine). The detailed model of legal responsibility of the 

parliamentarian implies the expanded format of the actual constitutional 

regulation of the grounds, procedure and sanctions in regard to such responsibility 

occurrence. This model even regulates at the constitutional level certain issues 

related to violations of the rules and requirements of parliamentary ethics, conflict 

of interest in parliamentary activities, anti-corruption issues, etc., which 

corresponds to the latest trends in constitutional and legal regulation 

(constitutions of Portugal and Thailand). 

The author of the dissertation proves that based on the generalization of the 

world experience of parliamentarism, as well as above-mentioned conceptual 

generalizations, legal responsibility of a parliamentarian can be classified 

according to several different, though interconnected objective criteria. 

Depending on the connection with the field of law, constitutional, civil, criminal 

and administrative types of legal responsibility of parliamentarians can be 

distinguished. Consideration of the degree of personalization (the range of 

persons, covered by the institute of legal responsibility) makes it possible to 

distinguish personal responsibility of a parliamentarian; group responsibility of 

parliamentarians (responsibility of the faction, committee, etc.); responsibility of 

parliamentarians, covering the entire parliamentary corps or its quantitatively 

significant part, for instance, responsibility of the parliamentary majority or 

minority (opposition). Based on the severity of the legal consequences, legal 

responsibility of a parliamentarian can be divided into responsibility related to the 

loss of the deputy’s mandate and the one that does not lead to such consequences, 

but rather results in warnings, reprimands, material losses in the form of fines. 

Depending on the subject towards whom the member of parliament is responsible, 

one should mention the following types of responsibility of a parliamentarian: (1) 

responsibility of a parliamentarian towards the parliament; (2) responsibility 
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towards the deputy faction (group), of which the parliamentarian is a member; (3) 

responsibility towards a committee (commission) of the parliament, of which the 

parliamentarian is a member; (4) responsibility of the parliamentarian towards the 

people (the voters); (5) responsibility of the parliamentarian towards the political 

party; (6) responsibility of a parliamentarian towards an individual or a legal 

entity. Extrajudicial (statutory) and judicial responsibility of parliamentarians are 

also distinguished by the author of the dissertation. At the same time, the author 

concludes that constitutional legal responsibility is important, but that it is not the 

only type of legal responsibility of members of parliament and is often combined 

with administrative, criminal, civil or disciplinary responsibility.  

Doctoral candidate emphasizes that strengthening legal responsibility of 

parliamentarians is one of the key trends in constitutional and legal development 

in Ukraine and in the world. Such trends are related to the legal responsibility of a 

parliamentarian and parliament, as such responsibility is an element of security 

and a guarantee of most of the relevant trends of constitutional legal development. 

At the same time, universal (civilizational) tendencies are projected on the trends 

of such development in Ukraine. In particular, in Ukraine the issues of 

modernization of the institute of legal responsibility of a parliamentarian have 

been closely connected with unresolved fundamental problems of constitutional 

legal development of the Ukrainian state, as well as with strengthening the 

institutional and functional capacity of the Parliament of Ukraine. Modernization 

of the institute of legal responsibility of parliamentarians has proven to be a 

relevant and constant trend of constitutional legal development. Moreover, it 

clearly corresponds to the content and vectors of the constitutional reform, 

initiated and taking place in recent years in Ukraine.  

 

Keywords: parliament, parliamentarian (deputy, member of parliament), 

social responsibility of a member of parliament, legal responsibility of a 

parliamentarian, institutionalization of legal responsibility of a member of 
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parliament, ways of constitutional consolidation of legal responsibility of a 

member of parliament, constitutional and legal models of legal responsibility of a 

parliamentarian, types of legal responsibility of a parliamentarian, constitutional 

reform, parliamentary reform, responsible representative governance.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Одним із ключових напрямів 

сучасного етапу державо- і правотворення в Україні закономірно визнається 

підпорядкування реформування публічної влади утвердженню й 

забезпеченню реалізації конституційного принципу відповідальності 

держави перед людиною і суспільством, функціонування системи 

відповідального представницького правління. Відповідно формується й 

утілюється в життя людиноцентристська парадигма здійснення публічної 

влади в інтересах реалізації і захисту прав та свобод людини і громадянина. 

Означений вимір державного реформування набуває актуального звучання у 

зв’язку з необхідністю відмови від пострадянської практики 

державотворення та утвердження європейського вектору розбудови 

демократичних засад розвитку.  

Проголошений в Україні курс на європейську інтеграцію як 

стратегічний напрям суспільного і державного розвитку зумовлює 

необхідність розроблення й утілення в життя практичних настанов щодо 

відповідального представницького правління, за якого утверджується 

реальність і функціональна дієвість інституту юридичної відповідальності 

держави, її органів і посадових осіб перед людиною і народом. 

У такій парадигмі державотворення аксіомою є те, що жоден орган 

державної влади не може бути вільним від юридичної відповідальності, яка 

має пронизувати весь спектр реалізації державних функцій – від 

законодавчих до управлінських. У цьому сенсі особливого значення набуває 

долучення правовідносин стосовно юридичної відповідальності до сфери 

діяльності парламенту та його членів – парламентаріїв. Актуалізується 

подолання відчуження публічної влади від народу, наближення системи 

народного представництва до виборчого корпусу, зміцнення інституційних і 

функціональних зв’язків між парламентаріями та виборцями. Інститут 
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юридичної відповідальності депутатів парламенту, як і вся система 

державної влади, потребує істотного зміцнення її інституційних, 

функціональних, нормативних та політико - ідеологічних засад. 

Протягом тривалого часу основи юридичної відповідальності 

парламентарія лише декларувалися на офіційному політичному рівні. 

Новітнє конституційне будівництво в Україні заклало якісно нові умови для 

розвитку народного представництва. За цих умов оптимізація місця і ролі 

інституту юридичної відповідальності парламентарія в системі 

відповідального представницького правління, опрацювання й утілення 

методологічних настанов та практичних рекомендацій щодо реалізації такої 

відповідальності являють собою незаперечну науково-теоретичну і 

прикладну цінність. Перебіг державотворчих і правотворчих процесів, 

особливо за умов інтенсифікації конституційної та парламентської реформ у 

сучасній Україні, сприяє реалізації зазначеної можливості.  

Реформаційні процеси змушують критично ставитися як до 

вітчизняного, так і до зарубіжного досвіду, накопиченого у сфері 

інституціалізації юридичної відповідальності парламентарія, орієнтують 

законодавця на те, щоб враховувати об’єктивні закономірності виникнення, 

розвитку і функціонування зазначеного правового феномену. 

Тематика юридичної відповідальності парламентарія порівняно 

нещодавно стала досліджуватися в межах української юриспруденції та 

науки конституційного права. Сьогодні необхідне вивчення цього правового 

феномену з урахуванням відповідального представницького правління як 

одного із ключових елементів конституціоналізму.  

Існує необхідність врахування у вітчизняній практиці парламентаризму 

зарубіжного досвіду, ширшого залучення досягнень правової науки у 

державотворення задля визначення тенденцій та закономірностей 

інституціалізації юридичної відповідальності парламентарія в Україні з 

метою забезпечення завершеності реформ на основі відповідального 
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представницького правління та удосконалення інституту юридичної 

відповідальності парламентаріїв і парламенту перед народом і людиною. 

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

Дисертація виконана відповідно до Плану наукових досліджень і розробок 

Інституту законодавства Верховної Ради України у рамках наукової теми: 

«Конституціоналізм у державо- та правотворенні України: стан, проблеми та 

перспективи» (державний реєстраційний № 0111U002227, у розробці якої 

дисертантка брала безпосередню участь. 

Мета і завдання дослідження полягає в тому, щоб виявити юридичну 

природу та особливості інституціалізації конституційно-правового інституту 

юридичної відповідальності парламентаріїв, з’ясувати ключові ознаки і види 

та виявити тенденції його розвитку і функціонування, дослідити відповідний 

зарубіжний і національний досвід крізь призму провідних конституційно-

правових тенденцій утвердження відповідального представницького 

правління і відповідальності держави за свою діяльність перед людиною і 

народом. 

Досягнення означеної мети передбачає розв’язання таких наукових 

завдань: 

- висвітлення концептуальних засад осмислення феномену 

парламентарія як категорії сучасного конституційного права та його ролі в 

сучасній системі парламентаризму;  

- розгляду концепту відповідального представницького правління як 

теоретико-правової основи формування інституту юридичної 

відповідальності члена парламенту; 

- осмислення поняття та специфіки соціальної відповідальності 

парламентарія; 

- виявлення соціально-нормативних основ відповідальності депутата 

парламенту в сучасному суспільстві; 

- з’ясування особливостей сучасної теоретико-правової концепції та 
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ознак юридичної відповідальності парламентарія як різновиду його 

соціальної відповідальності; 

- дослідження чинників, що впливають на конституційну 

інституціалізацію юридичної відповідальності парламентарія; 

- окреслення конституційно-правових моделей юридичної 

відповідальності парламентаріїв; 

- класифікації видів юридичної відповідальності члена парламенту; 

- висвітлення закономірностей посилення юридичної відповідальності 

парламентаріїв у контексті ключових тенденцій конституційно-правового 

розвитку в Україні та у світі; 

- з’ясування провідних загальнотеоретичних та конституційно-правових 

підходів до модернізації юридичної відповідальності депутата парламенту в 

контексті конституційної реформи в Україні; 

- дослідження особливостей модернізації юридичної відповідальності 

парламентарія як напряму утвердження відповідального представницького 

правління та підвищення відповідальності Верховної Ради України перед 

народом і людиною. 

Стан наукової розробленості проблеми. Тематика юридичної 

відповідальності парламентарія порівняно нещодавно стала досліджуватися 

в межах національної теоретичної юриспруденції та науки конституційного 

права. Водночас, такі дослідження, не завжди враховували розвиток системи 

відповідального представницького правління як важливого елементу 

сучасного конституціоналізму. З одного боку, український недовготривалий 

досвід парламентаризму ще не давав достатньо емпіричного матеріалу для 

визначення закономірностей інституціалізації юридичної відповідальності 

члена парламенту України, а незавершеність багатьох реформ часто 

породжувала неможливість виокремлення науковцями тенденцій розвитку. З 

другого боку, використання зарубіжного досвіду у цій сфері 

характеризувалося певною залежністю від політичних умов діяльності еліти 
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та влади не дивлячись на декларовані наміри спиратися як на 

загальнотеоретичне тлумачення феномену юридичної відповідальності 

взагалі, так і на конкретні конституційно-правові напрацювання у цій сфері.  

Основне методологічне підґрунтя для дослідження конституційно-

правового інституту юридичної відповідальності парламентаріїв сформовано 

завдяки дослідженню проблем виборного представництва, парламентаризму, 

юридичної відповідальності та парламентської відповідальності, 

сформульовані в політико-правовій творчості Августина Блаженного, Томи 

Аквінського, Дж. Лільберна, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка, І. Бентама, 

Ш.Л. Монтеск'є, О.Гамільтона, І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, Дж. Ст. Мілля, 

Г. Єллінека, М. Вебера, Л. Гумпловича, А. Токвіля, В. Гессена, 

М. Ковалевського, Л. Дюгі, Б. Кістяківського, що на сьогодні складають 

класичну спадщину у сфері осмислення феномену відповідального 

представницького правління. Згодом подальшого розвитку зазначена 

концепція отримала в наукових працях ряду визначних зарубіжних та 

українських вчених. 

Ключові проблеми парламентаризму, теорії юридичної відповідальності, 

відповідальності парламенту та парламентаріїв розглядалися такими 

українськими і зарубіжними вченими, як С. Авакьян, С. Алексєєв, 

Ф. Анкерсміт, Б. Бабін, М. Баймуратов, О. Батанов, Н. Батанова, Ю. 

Барабаш, І. Безклубий, Д. Бєлов, О. Биков, С. Бобровник, С. Братусь, О. 

Васильченко, Ю. Волошин, Ю. Габермас, А. Георгіца, О. Гріненко, А. 

Григоренко, Н. Григорук, В. Грищук, А. Дайсі, Дж. Дженінгс, Ю. Древаль, 

А. Есмен, В. Журавський, Г. Задорожна, О. Керімов, О.Клименко, В. Книш, 

В. Колісник, Т. Коломоєць, В. Копейчиков, О. Копиленко, Г. Кречмер, 

Л. Кривенко, А. Крусян, І. Куян, Б. Леоні, Б. Манен, О. Марцеляк, А. Мацюк, 

І.Мищак, А. Монаенко, Л. Наливайко, Н. Оніщенко, М. Оніщук, М. Орхіз, 

В. Погорілко, М. Прело, Х. Приходько, А. Пшеворські, І. Рижук, М. Савчин, 

А. Саїдова, Дж. Сарторі, А. Селіванов, Г. Середа, В. Серьогін, О. Скрипнюк, 
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І. Словська, Ю. Тодика, В. Федоренко, О.Фрицький, ван дер Хальста, 

К. Хессе, В. Чиркін, В. Чепель, А. Шайо, В. Шаповал, Ю. Шемшученко, 

Л. Юзьков, О. Ярмиш та ін. 

Проблема синтезу наукового тлумачення юридичної відповідальності 

парламентарія в системі відповідального представницького правління, 

з’ясування ключових ознак цього інституту, а також його відмінностей від 

інститутів юридичної відповідальності держави і парламенту в юридичній 

науці сьогодні потребує свого системного вирішення. Необхідні наукові 

розробки концептуальних проблем юридичної відповідальності 

парламентарія в розрізі функціонування системи відповідального 

представницького правління.  

Дослідження інституту юридичної відповідальності парламентарія у 

контексті системи відповідального представницького правління через 

призму конституційно-правового аналізу здійснюється в українській 

юридичній науці вперше. 

Об'єктом дослідження є правові відносини у сфері розвитку і реалізації 

конституційно-правового інституту юридичної відповідальності 

парламентарія в системі відповідального представницького правління. 

Предметом дослідження є методологічні та конституційно-правові 

проблеми розвитку і реалізації інституту юридичної відповідальності 

парламентарія в системі відповідального представницького правління, 

спрямовані на визначення природи юридичної відповідальності члена 

парламенту, з’ясування наукових позицій та нормативної бази 

конституційного регулювання юридичної відповідальності депутата 

парламенту у системі відповідального представницького правління в розрізі 

національного та зарубіжного конституційно-правового досвіду.  

Методи дослідження. Філософською основою дисертаційної роботи 

стала постпозитивістська наукова методологія, що утверджується у сучасній 

конституційно-правовій науці України та допомагає осягнути властивості 
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феномену юридичної відповідальності парламентарія, розглянути його як 

самостійне правове явище та накреслити його певні системні зв’язки з 

юридичною відповідальності парламенту. В основу дослідження покладені 

засади наукового об’єктивізму, діалектики, деідеологізації, системності, 

історизму, детермінізму, відносності та універсальності. Методологічне 

підґрунтя дисертаційного дослідження складають загальнонаукові методи 

пізнання юридичних явищ та процесів. Авторкою застосований діалектичний 

метод, який був використаний при дослідженні сутності та ключових ознак 

юридичної відповідальності парламентарія (підрозділи 2.1.-2.2.), феномену 

парламентарія як категорії конституційного права (підрозділ 1.2.), 

відповідального представницького правління як теоретико-правової основи 

формування юридичної відповідальності парламентарія (підрозділ 1.4.), а 

також ролі та місця парламентарія в системі парламентаризму (підрозділ 

1.3.). Системний метод застосовувався при розгляді питань соціальної 

відповідальності як базового явища при аналізі юридичної відповідальності 

загалом та юридичної відповідальності парламентарія зокрема. Метод 

індукції і дедукції став основою конструювання понять «юридична 

відповідальність парламентарія», ознак цього явища, визначення видів та 

конституційно-правових моделей юридичної відповідальності парламентарія 

(підрозділи 2.2., 3.2.). Формально-логічний метод застосований при 

класифікації видів конституційно-правових моделей та видів юридичної 

відповідальності парламентарія (підрозділи 3.2.-3.3.), а також – при 

формулюванні висновків дослідження. Метод моделювання використаний 

при конструюванні й виокремленні моделей юридичної відповідальності 

парламентарія як умовних теоретичних конструкцій, здатних узагальнити 

риси притаманних окремим державам і групам держав особливостей 

конституційного закріплення означеного інституту, а також при розробці 

пропозицій щодо удосконалення національного законодавства у сфері 

юридичної відповідальності парламентарія (підрозділи 3.2., 4.1.-4.3.).  
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У процесі дослідження були застосовані спеціально-наукові методи, 

притаманні науці конституційного права, зокрема: порівняльно-правовий 

(компаративістський) метод, що давав можливості провести наукове 

зіставлення особливостей конституційного закріплення ознак та елементів 

інституту юридичної відповідальності парламентарія в різних державах 

(підрозділи 3.1.-3.2.); історико-правовий метод ліг в основу аналізу 

закономірностей етапів розвитку інституту юридичної відповідальності 

парламентарія, його інституціалізації в конституційному законодавстві 

(підрозділи 3.1.-3.2.); соціолого-правовий метод застосований при аналізі 

сутності і змісту чинників інституціалізації юридичної відповідальності 

парламентарія у конституційному праві (підрозділ 3.1.); у контексті 

діяльнісного методу розглянуто феномен юридичної відповідальності 

парламентарія, яка пов’язана не лише з його функціями і повноваженнями, 

але і більшою мірою з процесами їх здійснення (підрозділи 2.1.-2.3.); 

догматичний (формально-юридичний) метод використаний при аналізі та 

інтерпретації змісту конституційно-правових нормативних актів України та 

зарубіжних держав (підрозділи 1.2., 3.1.-3.3, 4.1.-4.3.); метод юридичного 

прогнозування (прогностичний метод) застосований при виокремленні і 

дослідженні провідних трендів трансформації інституту юридичної 

відповідальності парламентаріїв та прогнозуванні їх розвитку в умовах 

конституційного реформування в Україні (підрозділи 4.1.-4.3.).  

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

пропонована дисертаційна робота є першим у вітчизняній юридичній науці 

комплексним конституційно-правовим дослідженням інституту юридичної 

відповідальності парламентаріїв в системі відповідального представницького 

правління. У рамках здійсненого дослідження були одержані такі результати, 

що мають наукову новизну і виносяться на захист:  

уперше:  

- на основі дослідження показано, що інститут юридичної 
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відповідальності парламентарія має витоки в тих об’єктивних соціально-

політичних умовах, які детермінують необхідність функціонування системи 

відповідального представницького правління, є похідним від нього, а також 

з’ясовано, що сучасний стан реалізації концепту відповідального 

представницького правління відрізняється його значною універсалізацією, 

системністю, аксіологізацією та суттєвим рівнем юридифікації; 

- обґрунтовано, що в основі відповідального представницького 

правління – відповідальність держави перед народом і людиною за свою 

діяльність, що обумовлює появу інституту соціальної відповідальність 

парламентарія, надано розгорнуту характеристику її поняттю, структурі та 

видам, показано соціально-нормативні засади та проаналізовано їх 

специфіку; 

- у результаті вивчення історичного досвіду функціонування інституту 

юридичної відповідальності парламентаря наведено класифікацію етапів її 

інституціалізації, доказано, що юридична відповідальність парламентарія є 

найбільш динамічним елементом його правового статусу та проаналізовано 

специфіку розвитку інституту юридичної відповідальності парламентарія в 

контексті проведення конституційної реформи в Україні; 

- проведено систематизацію загальносоціальних та спеціально-

юридичних, зокрема конституційно-правових, чинників впливу на 

конституційну інституціалізацію юридичної відповідальності парламентарія 

та доведено, що пріоритетною формою такої є конституційно-правова 

відповідальність;  

- на основі дослідження законодавства різних держав, правової 

літератури і національних особливостей конституційного закріплення 

юридичної відповідальності парламентарія наведено класифікацію способів 

конституційної фіксації цієї відповідальності: негативний (конституційно-

правове регулювання або взагалі не допускає притягнення парламентарія до 

відповідальності, або мінімізує можливості такого (ФРН, Франція, Бєларусь), 
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позитивний (конституція встановлює межі, специфіку, види, підстави 

юридичної відповідальності парламентаріїв (Таїланд); змішаний 

(конституційна регламентація поєднує елементи двох вищеозначених 

підходів, встановлює виключення у вигляді депутатських імунітетів та 

індемнітетів); 

- виокремлено завдяки вивченню досвіду функціонування інституту 

юридичної відповідальності парламентарія у різних державах три основні 

моделі конституційного інституту юридичної відповідальності 

парламентарія: первинна (Франція, Італії, ФРН, Іспанія – характеризується 

закріпленням конституційного принципу юридичної відповідальності 

держави та обмеженням депутатських (парламентських) імунітетів); 

розширена (Польща, Чехія – характеризується закріпленням конституційної 

відповідальності держави, недоторканності депутата парламенту (палат 

парламенту); деталізована (Португалія, Таїланд – передбачає розширений 

формат конституційного регулювання підстав, порядку, санкцій юридичної 

відповідальності парламентарія, включаючи навіть питання порушення 

правил і вимог депутатської етики, конфлікту інтересів); 

- з’ясовано, що юридична відповідальність парламентарія обумовлена 

належним або неналежним виконанням ними обов’язків і функцій, пов’язана 

зі сферою відповідальності парламенту, хоч і не зводиться до її 

персоніфікованої форми прояву, оскільки відповідальність парламенту як 

органу не є сумативним узагальненням «відповідальностей» його членів;  

- стверджується, що модернізація інституту юридичної відповідальності 

парламентарія є актуальною і сталою тенденцією конституційно-правового 

розвитку, невід’ємною складовою у структурі конституційної та 

парламентської реформ в Україні, перспективним напрямом підвищення 

відповідальності Верховної Ради України перед виборцями і Українським 

народом ; 

удосконалено:  
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- наукові підходи щодо розуміння ключової ролі парламентарія у 

суспільстві і в державі та наявності зворотного зв’язку між народом і його 

представниками, що передбачає позитивну (перспективну) відповідальність 

за неналежну реалізацію парламентарієм покладених на нього повноважень у 

сфері народного представництва та визначає видову структуру соціальної 

відповідальності парламентарія; 

- наукові уявлення про те, що юридична відповідальність парламентарія 

ґрунтується на теоретичних концептах, які передбачають юридичну 

відповідальність держави, державних органів та публічних посадових осіб 

перед народом і людиною; 

- висновки, що тлумачення юридичної відповідальності парламентарія 

має науково-теоретичною основою постпозитивістські концептуальні 

уявлення, зокрема соціолого-правові, природно-правові та 

неопозитивістські, застосовувані на засадах взаємодоповнювальності;  

- висновки щодо конституційного закріплення інституту юридичної 

відповідальності парламентарія в системі інших конституційно-правових 

інститутів, місця цієї відповідальності у структурі правового статусу 

депутата парламенту та класифікацію правових норм, які визначають 

особливості реалізації юридичної відповідальності парламентарія; 

- положення про те, що посилення юридичної відповідальності 

парламентарія належить до числа ключових тенденцій конституційно-

правового розвитку в Україні та у світі, що проявляється в інституціалізації 

юридичної відповідальності парламентарія у конституційному праві на 

конституційному, законодавчому та регламентному рівнях; 

- висновки про незавершений характер реформування інституту 

юридичної відповідальності парламентарія в контексті проведення 

конституційної та парламентської реформ в Україні і виокремлення 

пріоритетних шляхів (напрямків) відповідного реформування вказаного 

інституту у світлі викликів демократичного розвитку; 
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- положення щодо структури юридичної відповідальності парламентарія, 

єдності позитивної та ретроспективної (негативної) відповідальності 

парламентарія в контексті сучасного тлумачення феномену юридичної 

відповідальності; 

набули подальшого розвитку:  

- наукове обґрунтування того, що сучасний демократичний розвиток 

суспільства і держави немислимий без функціонування і подальшого 

вдосконалення системи парламентської демократії на засадах 

відповідального представницького правління; 

- тлумачення на основі дослідження методологічних підходів до 

юридичної відповідальності парламентарія як виду його соціальної 

відповідальності, яка виступає родовим суспільним явищем по відношенню 

до юридичної відповідальності члена парламенту;  

- наукові бачення інституту юридичної відповідальності парламентарія 

як міжгалузевого правового інституту, ознак та класифікації видів 

юридичної відповідальності парламентарія як конструктивного та 

динамічного компоненту його правового статусу; 

- розгляд процесу інституціалізації юридичної відповідальності 

парламентарія як такого, що легітимується не лише правовими нормами, але 

і парламентськими звичаями, та є вагомим чинником розвитку інституту 

парламентаризму і правової інституціалізації юридичної відповідальності 

парламентарія та її видів; 

- пропозиції щодо удосконалення конституційного регулювання 

інституту юридичної відповідальності парламентарія у контексті триваючої 

конституційної та парламентської реформ в Україні, передусім шляхом 

скасування або обмеження парламентських (депутатських) імунітетів та 

індемнітетів, запровадження ефективної та відкритої процедури вирішення 

питань про юридичну відповідальність члена парламенту.  

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів полягає в 
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тому, що матеріали дослідження можуть бути використані: 

- у науково-дослідній сфері —для науково-теоретичного опрацювання 

оптимізації юридичної відповідальності парламентарія у контексті 

конституційної та парламентської реформ в Україні; 

- у правотворчій діяльності — при розробці і прийнятті нових 

нормативних актів, вдосконаленні чинного законодавства, що регламентує 

здійснення народного представництва, статус народного депутата України та 

його юридичну відповідальність; 

- у правозастосовчій практиці — для вдосконалення реалізації правових 

норм у сфері забезпечення компетентності діяльності депутатів парламенту, 

реалізації юридичної відповідальності народного депутата України;  

- у навчальному процесі — при підготовці розділів підручників і 

навчальних посібників, зокрема з курсів «Конституційне право України», 

«Конституційне право зарубіжних країн», «Парламентське право України», 

«Парламентське право зарубіжних країн», «Основи конституційно-правової 

відповідальності парламенту», «Муніципальне право», у викладанні 

відповідних навчальних дисциплін, науково-дослідній роботі студентів; 

- у правовиховній сфері – в роботі, спрямованій на підвищення 

суспільного авторитету представників депутатського корпусу та парламенту. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. 

Основні положення, висновки і рекомендації дисертаційного 

дослідження використовувалися у науково-експертній, науково-дослідній, 

аналітичній та нормопроектній діяльності Інституту законодавства 

Верховної Ради України, підготовці матеріалів, узагальнень, довідок, 

методичних матеріалів для Верховної Ради України, в організації та роботі 

створеної при Інституті законодавства Верховної Ради України «Української 

школи законотворчості», у якій пройшли короткотермінове навчання 1700 

народних депутатів України, їхніх помічників-консультантів, працівників 

Апарату Верховної Ради України, зокрема, секретаріатів парламентських 
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фракцій, депутатських груп, комітетів, комісій парламенту (довідка 

впровадження наукових досліджень №22/993-1-15 від 26.12.2019 року). 

Основні положення та результати дослідження також оприлюднені на: 

міжнародних та всеукраїнських наукових практичних конференціях і 

«круглих столах», які проводилися в останні роки в Інституті законодавства 

Верховної Ради України та опубліковані в інститутських виданнях 

матеріалів цих конференцій і «круглих столів»; Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Соціально-правові проблеми доступу до 

інформації: міжнародний досвід та українські реалії» (Ірпінь, 26 квітня 2016 

р.); Науково-практичній конференції «Норми права: соціологічні та 

філософські проблеми конституційної реформи» (м. Київ, 16 листопада 2015 

року; Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми 

вдосконалення економіко-правової системи України на сучасному етапі 

розвитку громадянського суспільства як складова законотворчої діяльності 

(Черкаси, 26-27 листопада 2015 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в 

країнах Європи» (м. Луцьк, 11 грудня 2015 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції Проблеми та перспективи формування правової 

культури в контексті сучасних соціально-економічних процесів» (м. 

Черкаси, 23-24 листопада 2017 р.); ІІ («Проблеми законодавчого 

регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів» (м. 

Київ, 2-3 листопада 2017 р.) і ІV ( «Проблеми нормотворення, реалізації та 

тлумачення норм права у світлі загальновизначеного принципу верховенства 

права». (м. Івано-Франківськ, 3-4 жовтня 2019 р.) Міжнародних науково-

практичних конференціях з проблем державотворення; Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Право, юридична наука та освіта: здобутки 

та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка) (м. Київ, 27 квітня 2018 

р.); ХVІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

реформування правової системи» (м. Луцьк, 14-15 червня 2019 р).  
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Публікації. Основні теоретичні положення і практичні рекомендації 

дисертації опубліковані в 1 одноособовій та 4 колективних монографічних 

дослідженнях, 28 наукових статтях, з яких 12 входять до міжнародних 

науково-метричних баз даних, а 3 – до зарубіжних наукових видань, 9 тезах 

доповідей на наукових і науково-практичних конференціях, «круглих 

столах». 

Структура дисертації обрана відповідно до мети, завдань, предмета й 

логіки дослідження і складається зі вступу, чотирьох розділів (14-ти 

підрозділів), висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 443 сторінки, з них основного тексту – 321 

сторінка. Список використаних джерел налічує 755 найменувань та займає 

84 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТАРІЯ В СИСТЕМІ 

ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО ПРАВЛІННЯ 

 

1.1. Депутат парламенту як категорія конституційного права 

 

Сучасний розвиток супроводжується глобальними викликами, 

відповіді на які передбачають пошук нових форм організації та здійснення 

влади. Ліберальні форми організації влади у різних науково-теоретичних 

вимірах, концепціях та політико-правових моделях (класичний лібералізм, 

неолібералізм, лібертаріанство, кейнсіанська модель економічного 

розвитку), побудовані на приматі прав і свобод людини і громадянина, 

індивідуальному егоїзмі, вільній конкуренції, обмеженні влади правом, у 

зіткненні з цими глобальними викликами продемонстрували низьку 

ефективність, іноді інструментальну неспроможність вирішення соціально-

економічних, екологічних або політико-правових проблем. Утвердження в 

Україні демократичної правової держави передбачає неодмінне досягнення 

раціонального балансу між потребами суспільства і особи, держави і людини 

та громадянина, суспільства і держави, що обумовлює потребу у відповідних  

наукових правових дослідженнях.  

В умовах кліматичних загроз, розростання пандемії,  поширення 

тероризму постає питання про новий зміст соціальної відповідальності 

держави, про її завдання поєднати принципи лібералізму, примату прав і 

свобод людини як найвищої цінності та прав соціуму, тобто мова йде про 

нове прочитання таких фундаментальних категорій, як парламентаризм і 

вибори, конституція і верховенство права, відповідальний уряд і 

відповідальне урядування, що зрештою зводиться до потреби розгляду 

проблеми відповідального представництва. Адже згадані інститути та 

категорії є не просто формами здійснення влади, але і незаперечними 
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правовими цінностями, що створюють своєрідний аксіологічний підмурок 

функціонуванню влади.  

Від початку розбудови в Україні сучасної національної моделі 

парламентаризму однією з найбільш важливих і складних проблем цього 

вектору державотворення стало забезпечення розроблення та втілення в 

життя такої моделі депутата – члена парламенту (парламентарія), яка б 

функціонально співвідносилася із сутністю і призначенням 

парламентаризму, сприяла підвищенню інституційної спроможності 

національного парламенту в контексті універсальних трендів 

парламентського розвитку, а також відповідала б потужним внутрішнім і 

зовнішнім викликам такого розвитку.  

Адже якісна діяльність легіслатури невід’ємно пов’язана з проблемою 

ефективного використання потенціалу суб’єктного складника – діяльності 

членів законодавчого органу у державотворчому та правотворчому процесах. 

Парламентарій унаслідок відкритого, публічного характеру його діяльності 

повсякчас перебуває у полі зору громадськості. 

Роль парламентарія є важливою з огляду на те, що вона зумовлює 

сутність парламентаризму та специфіку існуючої моделі народного 

представництва; відображає певний дуалізм депутатського становища, з 

одного боку, як носія державної волі та функції державної влади, а з іншого 

– як безпосереднього виразника інтересів народу; є динамічним елементом 

розвитку парламентаризму, будучи тісно пов’язаним з діяльнісними 

аспектами функціонування парламенту.  

Роль і місце парламентарія має особливе значення, оскільки відображає 

залежність депутатів від волі виборців та відповідальність депутатів за свою 

діяльність [85, с. 146]. Тому варто погодитися з висловленими у юридичній і 

політологічній літературі ще у 90-х роках минулого століття висновками про 

те, що з’ясування ролі парламентарія загалом не є суто правничою або 

політичною проблемою, оскільки від зваженого її розуміння залежить 
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ефективність демократичних механізмів і вибору шляху розвитку 

Української держави: чи будуватиметься вона на догоду представникам 

олігархії та організованої злочинності, чи буде, реалізовуючи парламентські 

методи, забезпечувати правопорядок і добробут суспільства [376, c. 14]. 

Утім, зміцнення ролі й місця парламентарія в суспільстві та державі 

постає закономірним трендом конституційно-правового та політичного 

розвитку багатьох країн, будучи виявом об’єктивних суспільних потреб і 

запитів на таке функціонування влади, яке б сприяло зв’язкам із суспільним 

середовищем, мобільно й адекватно артикулювало домінуючі політичні 

інтереси та втілювало б їх у поточну практику державотворення і 

законотворення. 

Розгляд процесу інституціалізації парламентаризму як політико-

правового явища і нормативного інституту [599, c. 13], дозволяє зробити 

висновок, що інститут парламентарія все ще потребує свого належного 

нормативного налагодження й упорядкування. Логічним результатом такого 

процесу має стати нормативне закріплення суспільно виправданої 

(легітимної) моделі ролі та місця депутата парламенту в суспільстві та 

державі. Ця модель мала б увібрати в себе історично виправданий 

національний досвід та синтезувати його із сучасними прогресивними 

елементами відповідного зарубіжного досвіду. У цьому зв’язку цілком 

закономірно зазначається, що проєвропейський поступ України актуалізує як 

фахові дослідження діяльності законодавчої інституції, так і членів 

парламенту [574, с. 44]. Між тим, за слушним висновком науковців, саме по 

собі законодавство ще не гарантує відповідності статусу парламентарія 

світовим стандартам, якщо самі депутати не усвідомлюватимуть 

відповідальності за свою роботу та її наслідки [577, с. 207], тим більше що в 

умовах дисконтинуїтету вітчизняної конституційної традиції «потенціал 

парламентаризму належним чином не використовувався» [539, с. 111]. 



47 

Отже, закономірно, що роль та значення депутата парламенту в 

суспільстві й державі мають зміцнюватися. При цьому вплив правових та 

позаправових соціальних регуляторів на роль та діяльність парламентаріїв 

має бути збалансований та взаємоузгоджений, аби запобігти спотворенню 

самої ідеї парламентаризму [83, с. 47; 329, с. 187; 577, с. 207]. 

Актуальність підвищення ролі і значення парламентарія досі не 

втрачена як у зв’язку з перманентними конституційними реформами в 

Україні, так і через незавершені та половинчасті реформи самого 

Парламенту, їх характер і спрямованість, перебіг та політико-правові 

дискусії щодо їх проведення. У цьому сенсі невипадковими є висновки 

окремих фахівців про наявність в Україні моделі незавершеного 

парламентаризму [221, с. 15-16] або й навіть про відсутність «в Україні 

якоїсь власної моделі парламентаризму чи про парламентаризм як 

конституційну доктрину» [329, с. 187], що, природно, проєктується на роль і 

місце депутата парламенту в межах означеної моделі. Звичайно, погодитися 

з останньою думкою важко, оскільки вона нівелює український досвід 

національного визволення та відновлення державності шляхом використання 

демократичних інститутів і, передусім, можливостей парламентської 

демократії. 

Слід відзначити, що категорія «парламентарій» (член парламенту) не 

знайшла досі однозначного розуміння в юридичній науці, у теорії права та, 

зокрема, у науці конституційного права. Важливість належної 

концептуалізації згаданої категорії зумовлена ще й тим, що особливою 

рисою феномену, який позначається згаданим поняттям, є саме його 

стабільність, незмінюваність, що дає йому змогу відігравати дедалі більш 

помітну роль у протидії негативним тенденціям у суспільстві та державі [78].  

Зазначене особливо актуальне для країн із нестабільними, нетривкими 

парламентськими традиціями, які перебувають в умовах утвердження 

парламентаризму як особливої системи державного владарювання, відмінної 
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від попередніх практик і моделей непарламентського правління. У таких 

умовах реформування інститутів публічної влади суміщається з докорінним 

переосмисленням ролі та місця носіїв представницької влади в суспільстві та 

державі. 

Поняття «парламентарій» («депутат парламенту») є однією з ключових 

категорій у конституційному праві як України, так і зарубіжних країн. І це 

видається цілком виправданим з огляду на роль і місце вищого 

представницького органу державної влади в суспільстві, у політичній 

системі та в державному механізмі. Зазвичай поняття «парламентарій» також 

використовується як окремо, так і поряд із поняттям «депутат» (лат. 

deputatus – «уповноважений, посланий» [231, с. 127]), під яким, зокрема, 

розуміють особу, обрану населенням до представницького органу державної 

влади або місцевого самоврядування, покликану брати участь у здійсненні 

повноважень цього органу, а також представляти інтереси своїх виборців або 

всього народу [232, с. 264].  

На відміну від поняття «депутат», що позначає та охоплює і виборних 

осіб органів місцевого самоврядування, термін «парламентарій» має дещо 

вужче значення і застосування. У цьому разі йдеться виключно про члена 

єдиного загальнодержавного представницького органу публічної влади, що 

зазвичай виступає одночасно і вищим або ж єдиним органом законодавчої 

влади. 

Під поняттям «парламентарій» розуміють виборну посадову особу, яка 

представляє виборчий корпус (електорат) або разом з іншими членами 

парламенту весь народ у вищому колегіальному органі публічної влади – 

парламенті держави [77]. Таке визначення не може бути визнане 

універсальним, адже, згідно з конституційно-правовими положеннями 

деяких країн, до числа парламентаріїв часом варто зараховувати і тих 

представників, які були делеговані до складу парламенту чи його палати без 
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виборів, тобто їх не можна розглядати як виборних представників, які 

отримали мандат лише у результаті волевиявлення електорального корпусу.  

Окрім верхніх палат деяких двопалатних парламентів, які у цілому не 

мають представницького характеру (як, наприклад, Палата лордів у 

Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії), можна 

вказати приклади отримання мандату у верхній палаті за посадою. Так, 

колишні президенти Італії є довічними членами Сенату Італії (стаття 59 

Конституції Італії). Іноді передбачається також можливість призначення 

певної кількості членів верхньої палати главою держави. Зокрема, президент 

Казахстану призначає 15 членів Сенату (стаття 50 Конституції Казахстану); 

президент Італії може призначити п’ять членів Сенату (стаття 59 Конституції 

Італії). Верхня палата Парламенту Канади також формується не через 

обрання, а шляхом призначення її членів особою, яка представляє королеву 

Великої Британії, – Генерал-губернатором за поданням Прем’єр-міністра 

Канади.  

У Російській Федерації призначуваною є половина складу Ради 

Федерації Федеральних Зборів; при цьому повноваження з призначення 

таких представників належить главам місцевих органів виконавчої влади РФ; 

інша половина складу Ради Федерації обирається законодавчими 

(представницькими) органами державної влади суб’єктів Російської 

Федерації (стаття 4 Федерального закону «Про порядок формування Ради 

Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації») [209, с. 136-137]. 

З огляду на різні моделі публічного представництва протягом останніх 

десятиліть поняття «парламентарій», «член парламенту», «депутат 

(парламенту)» так само часто вживаються як синонімічні, іноді ж 

розмежовуються, їх диференціація узалежнюється від співвідношення 

формально-юридичних ознак правового статусу парламентаріїв та депутатів 

інших (непарламентських) представницьких органів влади, зокрема місцевих 

представницьких органів (рад, магістратур тощо). 
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Подекуди, принаймні формально, правовий статус депутата 

парламенту пов’язується не з усіма членами парламенту, а лише з його 

частиною. Зокрема, у Сполученому Королівстві Великої Британії та 

Північної Ірландії такими членами парламенту традиційно вважаються лише 

члени Палати громад, тим часом як члени Палати лордів виведені поза межі 

інтерпретації їхнього статусу як членів парламенту, навіть попри те, що 

Палата лордів є верхньою палатою Британського парламенту. Так само у 

США конгресменами іменуються лише члени Палати представників, 

сенаторів (членів верхньої палати Конгресу США – Сенату) до числа 

парламентаріїв формально не зараховують.  

Конституційно різні позначення для членів різних палат парламенту 

можна простежити, наприклад, у Білорусі (депутат Палати представників та 

член Ради Республіки Національних Зборів Республіки Білорусь), РФ (член 

Ради Федерації і депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ), Польщі 

(депутати Сейму і сенатори). У конституціях Білорусі, Ірану, Латвії, Сирії, 

Франції, ФРН парламентарії згадуються як представники нації (народу) [215, 

с. 15]. У США члени Палати представників іменуються просто 

представниками (representatives) або «членами Конгресу», «конгресменами» 

(members of Congress) [49, с. 51]. 

Поняття «парламентарій» для означення члена парламенту у 

законодавстві не застосовується, що пов’язується з конституційними 

традиціями, збереженими з часів «реального соціалізму», як-от в Україні (де 

замість поняття «член (депутат) парламенту» досі застосовується поняття 

«народний депутат України», попри формальне конституювання Верховної 

Ради України саме як Парламенту), Болгарії чи Китаї (використовується 

конституційне поняття «народний представник»), або ж із порівняно 

нетривалими традиціями парламентського розвитку, слабкою укоріненістю 

засад парламентаризму (так, у Намібії досі відсутнє поняття члена 

парламенту (парламентарія), натомість осіб, які є членами відповідних палат 
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двопалатного парламенту, іменують членами відповідно Національних 

зборів та Національної ради). Обґрунтовуючи тезу про єдність статусу члена 

парламенту у випадку бікамеральної організації парламенту, все ж членів 

обох палат можна розглядати окремо [76; 406; 674]. 

Разом із тим послуговування терміном «парламентарій» не означає 

відмови від інституту народного представництва, адже, як слушно зазначає 

В. Шаповал, здійснюване депутатами парламенту представництво має назву 

народного передусім у зв’язку з тим, що його забезпечують і зумовлюють 

загальні (загальнонародні) вибори» [689, с. 13]. На думку цього відомого 

дослідника, відсутність на конституційному рівні словосполучення «член 

парламенту», яке є традиційним у практиці світового конституціоналізму, 

все ж засвідчує «недостатність парламентаризму» в українських умовах [695, 

с. 154]. 

Інший спосіб специфікації поняття «парламентарій» («член 

парламенту») пов’язаний із тим, що нині функціональна наповненість 

діяльності парламентарія вже не зводиться до ролі його лише як члена 

загальнонаціонального представницького органу держави. Сьогодні 

увиразнюються тенденції до поступового усамостійнення парламентарія, 

роль та повноваження якого певною мірою навіть виходять за межі 

діяльності в парламенті й набувають статусу репрезентативності та 

комунікації з виборцями, мають суттєві особливості відносин із політичними 

партіями та їхніми коаліціями, тощо. Суттєвого значення набуває також і 

роль депутата парламенту на сучасній міжнародній арені, що пов’язується з 

міжнародними зв’язками парламентаріїв, часто безпосередньо не 

охоплюваними із суто законодавчою діяльністю. 

Отже, поняття «парламентарій», «член парламенту», «депутат 

парламенту» виправдано вживаються часто як тотожні, широко 

використовуються як у конституційному законодавстві багатьох країн, так і 

науковцями (правниками, політологами, соціологами, істориками тощо). 
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Здебільшого виокремлення члена парламенту як самостійного носія функцій 

державної влади здійснюється з одночасним обґрунтуванням положень про 

те, що інститут парламентарія як певна сукупність правових норм є 

складовою частиною парламентського права.  

Саме через призму парламентського права слід розглядати й основні 

юридичні властивості члена парламенту як носія функцій державної влади, 

суб’єкта публічного права та суб’єкта здійснення державної влади. Означені 

аспекти вказують на «юридизацію» ролі та місця парламентарія в 

суспільстві, що об’єктивно виправдане з огляду на належність члена 

парламенту до числа суб’єктів державно-політичних відносин владарювання, 

що їхню діяльність опосередковують норми конституційного права. 

У цілому поділяючи концептуальний підхід до можливості розгляду 

ролі та місця парламентарія через призму нормативного підходу (як 

сукупності певних юридичних норм, зіставних із більш розлогим 

комплексом таких норм, в яких згаданий інститут виступає як його органічна 

частина), тим не менше вважаємо зазначений підхід дещо поверховим та 

таким, що зводить усю багатоманітність та багатогранність проблеми до 

суто нормативного виміру, не враховуючи всієї множини багатоманітних 

залежностей, закономірностей та зв’язків, які мають як правовий, так і 

ширший – загальносоціальний характер.  

У Класифікаторі професій діяльність депутатів парламенту 

характеризується не лише управлінським чи адміністративним, політичним 

чи юридичним складниками. Вона інтерпретується як інтегрований вид 

професійної діяльності, який потребує відповідних знань і вмінь, якостей та 

здібностей, мотивації й досвіду. Парламентська діяльність має сприяти 

формуванню суспільних цілей у ході законотворчої діяльності, а її 

результатом є прогнозування розвитку політичних процесів у країні й 

парламенті [609, с. 3-4; 654], що окреслює основні функціональні прояви 

діяльності парламентарія. 
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Роль і місце парламентарія в суспільстві та в державі можуть бути 

охарактеризовані через призму різних параметрів. З одного боку, це носій 

законодавчої влади, суб’єкт публічного права, суб’єкт державно-політичних 

відносин владарювання, активна участь якого в діяльності законодавчого 

органу влади модифікує самі ці відносини. З другого боку, парламентарій є 

невід’ємним суб’єктом партійного життя та учасником відносин політичного 

характеру, що мають характер політичної конкурентної боротьби за владу. 

Діяльність парламентарія є проявом імперативного складника 

функціонування механізму представницької демократії та парламенту, а його 

номінування та легітимація – проявом реалізації політичного права громадян 

на участь в управлінні державними справами.  

Парламентарій завдяки своїй діяльності відіграє сьогодні роль 

своєрідного інтегративного чинника в узгодженому функціонуванні 

інститутів публічної влади, громадянського суспільства та держави, а також 

об’єктивно відображає (принаймні в ідеалі) ключові публічні (передусім 

політичні) інтереси, слугує цілям створення демократичної та правової 

держави. Як зауважує у цьому зв’язку німецький дослідник Т. 

Вюртенбергер, така діяльність парламентаріїв сприяє інтегруванню 

громадянина в державу та зміцнення політичної єдності суспільства [96, с. 

48]. 

Безумовно, парламентарій виступає одночасно елементом 

парламентаризму та суб’єктом політичної системи суспільства. В очах 

виборців він багато в чому є уособленням законодавчої влади, забезпечуючи 

її вагу в суспільстві і державі. Більшість функцій парламенту в державі 

реалізуються не самі по собі, а завдяки активній та відповідальній позиції 

парламентаріїв. Завдяки діяльності депутата парламенту підтримується 

атмосфера політичної альтернативи та інституціалізується політична 

конкуренція в суспільстві й парламенті як виразникові його інтересів. Таким 
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чином, формалізуються інститути парламентських фракцій, парламентської 

більшості та меншості (опозиції).  

Парламентарій є важливим суб’єктом конституційного права та 

конституційно-правових відносин. Його активна діяльність утворює систему 

мереживних горизонтальних взаємодій, що є визначальними для 

інституціалізації парламентаризму. 

Як важливий суб’єкт конституційно-правових відносин парламентарій 

має відокремлений від парламенту, проте тісно пов'язаний із ним 

конституційно-правовий статус. 

Тому, з’ясовуючи роль і місце парламентарія в системі публічної 

влади, слід визнати двоїсту природу його статусу: з одного боку, 

парламентарій – складник парламенту, з іншого – самостійний суб’єкт, від 

волевиявлення якого залежить конституювання та функціонування органу 

законодавчої влади, підтримання зв’язків із виборцями, вираження їхніх 

інтересів, утілення партійних програм і настанов у парламентську практику, 

прийняття законів. Акумулюючи волевиявлення виборців, політичних 

партій, а також утілюючи їхні інтереси в практиці діяльності парламенту, 

парламентарій, відповідно, є ключовим суб’єктом як народного, так і 

державного волеутворення і волевиявлення.  

Ураховуючи ключову роль депутата парламенту для розвитку 

суспільства і держави, забезпечення прав людини, вдосконалення 

законодавства тощо, маємо підстави стверджувати, що ця роль є 

невід’ємною від функціонування всього механізму державної влади. Завдяки 

діяльності депутатського корпусу забезпечується формування та вираження 

загальнонаціональних інтересів та їх утілення у функціонуванні державного 

механізму, у реалізації державної політики, у забезпеченні й захисті прав і 

свобод людини і громадянина тощо, адже саме ухвалювані парламентаріями 

закони здебільшого й уможливлюють реалізацію згаданих завдань. 
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Розвиток парламентаризму стає продуктом свідомого конструювання, 

законодавчої творчості з боку самих парламентаріїв, що відбувається у їх 

тісному діалозі із суспільством та його інституціями [96, с. 48-49; 164, с. 10], 

що дозволяє парламенту відображати у своїх рішеннях зміни у правовій 

свідомості населення, забезпечувати легітимність державної політики. 

Взаємозв’язок між суспільством та парламентаріями перебуває у постійній 

динаміці: останні мають реагувати на коливання в уподобаннях та потребах 

громадян, які змінюються від виборів до виборів, що, своєю чергою, 

активізує розвиток різних форм діалогу парламентаріїв із суспільством [133, 

с. 33], виключає можливість ухвалення у парламенті рішень, які цілком 

могли б бути прийняті і без нього [19, с. 56]. 

Аналізуючи роль та місце парламентарія в системі відповідального 

представницького правління, доцільно враховувати методологічний 

потенціал комунікативної версії суспільства (відомої як теорія аутопойєзису) 

видатного німецького вченого-соціолога Н. Лумана, яка, зокрема, розглядає 

парламентаризм як систему, що здатна самовідтворюватися [347], та теорії 

політичного дискурсу Ю. Габермаса, Дж. Роулза і К. Шмітта, котрі 

розглядали парламент як центр публічної влади, де здійснюється комунікація 

громадянського суспільства та виробляються рішення, обов’язкові для 

виконавчої влади [529; 643; 709]. У межах цих методологічних підходів 

парламентарій природно постає як ключова фігура, яка забезпечує – через 

сукупну дію всього депутатського корпусу, - що є певною «проекцією» нації 

в парламенті, аутопойєзис самого парламентаризму, системну комунікацію 

громадянського суспільства та держави, а також ініціювання прийняття 

рішень, обов’язкових для виконавчої влади, їх прийняття та контроль над їх 

реалізацією. 

Ключовим аспектом, що дає змогу адекватно оцінити роль і місце 

парламентарія в суспільстві та в державі, є публічно-владний аспект. Саме 

він дає змогу виявити структурне місце парламентарія в системі публічної 
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влади як її носія, концентруючи увагу на мережі багатоманітних публічно-

владних відносин, у які він вступає, будучи представником нації в 

парламенті. Публічно-владний розріз діяльності парламентарія, своєю 

чергою, зумовлює можливість застосування до нього заходів юридичної 

відповідальності – саме як до суб’єкта публічного права та носія функцій 

публічної влади – у разі порушення членом парламенту відповідних 

правових приписів. 

На нашу думку, чіткішому розумінню ролі парламентарія в суспільстві, 

державі та парламенті слугує виявлення його характерних властивостей як 

суб’єктів публічного права. Скориставшись загальновживаною в юридичній 

літературі класифікацією суб’єктів права з їх поділом на суб’єктів 

публічного та приватного права, парламентарія слід віднести саме до 

суб’єктів публічного права. Нагадаємо, що до суб’єктів публічного права 

належать особи (як фізичні, так і юридичні), створені, призначені або обрані 

в установленому нормами публічного права порядку, метою діяльності та 

спрямованістю волі яких є вираження та забезпечення публічного інтересу, 

які мають компетенцію для створення норм права та (або) участі в публічно-

правових відносинах [26; 330; 448]. 

Специфіка парламентарія як суб’єкта публічного права полягає у 

способі набуття ним публічно-владних повноважень: на відміну від 

створення органу або призначення посадової особи, парламентарій набуває 

повноважень у результаті обрання народом, у виняткових (порівняно 

нечисленних) випадках – у результаті застосування іншого способу 

рекрутування до складу парламенту (призначення, у силу спадковості тощо), 

при цьому пріоритетним, відповідно до усталеної конституційно-правової 

практики, є всенародне обрання, що й зумовлює народне представництво 

парламенту як органу державної влади. 

Член парламенту має бути віднесений до числа суб’єктів публічного 

права і в силу наявності в нього таких характерних властивостей: 
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представницький та професійний характер діяльності; наявність публічної 

влади (закріплення повноважень у сфері законодавчої діяльності); виконання 

публічних функцій від імені виборців або всього народу (нації); 

зумовленість його поведінки волевиявленням та обмеження її компетенцією 

парламенту; відсутність формально ієрархічного підпорядкування; 

лімітованість законодавством строків виконання функцій члена парламенту; 

формально рівний правовий статус з іншими членами парламенту; член 

парламенту є суб’єктом юридичної відповідальності.  

Як суб’єкт публічного права депутат парламенту має ряд 

індивідуальних повноважень (право на депутатський запит, депутатське 

звернення тощо), натомість інші повноваження належать або певній групі 

парламентаріїв, як право законодавчої ініціативи у країнах, де передбачена 

групова законодавча ініціатива. Зокрема, це має місце у країнах, 

законодавство яких забороняє внесення законопроєктів окремими членами 

парламенту (нижніх палат): Іспанії (у нижній палаті право законодавчої 

ініціативи належить фракції або 15 депутатам), Латвії (проєкти законів 

можуть вноситися на розгляд парламенту не менш ніж п’ятьма членами 

парламенту), ФРН (законопроєкти можуть бути внесені на розгляд 

Бундестагу фракціями або 5% його членів), Польщі (законопроєкти можуть 

бути внесені на розгляд нижньої палати не менш ніж 15 депутатами) [214, с. 

8]. 

Залежно від сфери публічної влади член парламенту є суб’єктом 

публічно-владних повноважень, що реалізуються у сфері законодавчої влади 

з огляду на те, що парламентарії здебільшого є особами, які на постійній 

основі професійно працюють у парламенті, а одночасне зайняття 

парламентарієм посад в органах виконавчої влади здебільшого 

забороняється. У разі конституційного дозволу обіймання парламентарієм 

посад в органах виконавчої влади (як, наприклад, у Великій Британії, Греції, 

ФРН [118]) можна стверджувати про певну «дифузію» ролі та повноважень 
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членів парламенту як у сфері законодавчої, так і виконавчої влади, проте 

первинним є все ж статус члена парламенту. 

Залежно від способу номінування парламентарій належить до числа 

суб’єктів, які отримують публічно-владні повноваження внаслідок обрання, 

хоча не виключено й інші способи рекрутування парламентаріїв 

(призначення, спадкування тощо). Набуття та виконання повноважень члена 

парламенту відбувається на основі спеціальних законів та/або 

парламентських регламентів. 

На відміну від більшості інших суб’єктів публічного права член 

парламенту є особою, наділеною в силу конституційних приписів 

абсолютним або відносним правовим імунітетом. Такий імунітет має 

характер конституційного (оскільки фіксується безпосередньо на рівні 

положень конституції конкретної держави) та може бути співставним із 

імунітетом інших суб’єктів публічного права (президентів, суддів тощо). 

Наділення парламентарія імунітетом зумовлює особливості застосування до 

нього заходів юридичної відповідальності та особливу процедуру 

притягнення до такої відповідальності. 

Для аналізу специфіки інституту парламентарія як суб’єкта публічного 

права і суб’єкта юридичної відповідальності доцільне застосування 

апробованих в юридичній науці підходів, що передбачають виокремлення 

цільових, компетенційних, гарантувальних компонентів його діяльності. 

Цільовий компонент зумовлює суспільно корисну сферу діяльності 

парламентарія і включає в себе положення щодо принципів парламентської 

діяльності, функції, форми і методи депутатської діяльності; компетенційний 

блок охоплює правові норми, які регулюють повноваження парламентарія у 

тій чи тій сфері його діяльності та порядок їх реалізації; гарантійний блок 

скерований на забезпечення реалізації парламентарієм суб’єктивних прав та 

обов’язків, забезпечення законності в його діяльності. В структурі 

гарантійного блоку містяться правові норми, що опосередковують 
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процедури застосування до парламентарія заходів юридичної 

відповідальності. [300, с. 87]. Цільові, компетенційні та гарантувальні 

елементи тісно взаємодіють у структурі діяльності парламентарія, різною 

мірою впливаючи на інституціалізацію його юридичної відповідальності. 

 

1.2. Роль парламентарія в сучасній теорії і практиці 

парламентаризму 

 

У сучасній науковій юридичній літературі виокремлення парламентарія 

як носія функцій публічної влади в державі природно пов’язується з 

одночасним науковим обґрунтуванням положень про «вписаність» 

діяльності парламентарія у функціонування парламентаризму. 

Парламентаризмові притаманні численні філософські, соціологічні, 

психологічні, історичні, політологічні та інші наукові інтерпретації [124, с. 

8], які варто розглядати і щодо парламентарія. 

Зв'язок між парламентарієм та парламентаризмом має аксіоматичний та 

імперативний характер: набуття приватною особою статусу члена 

парламенту і його подальша діяльність націлені на забезпечення 

функціонування парламенту, реалізацію його компетенції. Останнє є 

продуктом спільної (кумулятивної) діяльності депутатського корпусу – всіх 

парламентаріїв або принаймні тієї його частини, з обранням якої 

пов’язується повноважність парламенту (кваліфікована більшість 

парламентаріїв, найчастіше – не менш як дві третини від конституційного 

складу парламенту, хоча в конституційному законодавстві різних країн 

часом трапляються й інші параметри, як більші, так і менші). 

Отже, мова йде про інститут члена парламенту, під яким (у 

нормативному вимірі) розуміється особлива система юридичних принципів і 

норм, що регулюють порядок обрання, права та обов’язки, гарантії та 

відповідальність парламентарія і пов’язані з ними організаційні відносини, 
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сам процес парламентської діяльності, а також взаємовідносини 

парламентарія з іншими органами державної влади та виборчим корпусом 

країни. Призначення цього інституту у функціонуванні парламентаризму як 

особливої моделі організації влади [77].  

Через призму парламентаризму слід розглядати основні юридичні 

властивості ролі і функцій парламентарія. Водночас в юридичній науці 

відсутнє одностайне розуміння поняття парламентаризму, елементом якого є 

парламентарій. Якщо серцевиною парламентаризму за Г. Єлінеком є 

парламент [148, с. 556], то серцевиною парламенту є парламентарій. До 

елементів, що характеризують конституційно-правовий статус парламенту, 

належить, і правовий статус парламентарія [576, с. 278].  

Традиційним є визначення ролі та місця парламенту як ключової та 

визначальної владної інституції парламентаризму, але менш поширеним є 

юридико-антропологічний аспект – виявлення ролі та місця парламентарія як 

носія публічно-владних повноважень у системі парламентаризму. На нашу 

думку, об’єктивна наукова концепція парламентаризму неодмінно має 

передбачати врахування в ній не лише інституційних, а й антрополого-

аксіологічних закономірностей, з’ясування особистісного начала в розрізі 

онтологічних, функціональних та аксіологічних характеристик 

парламентаризму як системного політико-правового явища, що містить не 

тільки нормативний конституційно-правовий елемент, але й особистісний, 

який розкриває роль особи парламентарія у системі влади.  

Урахуємо, що саме волевиявлення членів парламенту, упорядковане 

нормами права, дає змогу структурувати депутатський корпус та сформувати 

дієздатний парламент з усіма необхідними органами (комітетами, комісіями 

тощо) і спільнотами (більшість, опозиція) [217, с. 78]. Так, конструювання й 

відтворення парламентської більшості – якщо взяти позаінституціалізовану 

форму депутатського волевиявлення при ухваленні актів парламенту – є 

предметом постійного перегляду, зміни внаслідок вільного волевиявлення 
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членів парламенту – тією мірою, наскільки таке волевиявлення є 

самостійним, неспотвореним унаслідок партійного та/або фракційного 

примусу. 

Аналізуючи парламентаризм як систему, елементом якої виступає 

парламентарій, варто зауважити, що більшість учених пов’язує 

парламентаризм із певним зовнішніми та внутрішніми умовами, дотримання 

яких і сприяє продукуванню й відтворенню феномену парламентаризму. До 

зовнішніх умов, потрібних для інституціалізації та функціонування 

парламентаризму, відносять ознаки демократичного ладу, зокрема, визнання 

і гарантування права на самовизначення народу, народного суверенітету, 

демократія, свобода, повага до прав і свобод людини і громадянина, поділ 

влади [145, с. 346-347], відповідальність уряду, дотримання законності у 

діяльності органів виконавчої влади, незалежність судів, принцип 

багатопартійності [158, с. 15]. В інших роботах знаходимо такі ознаки, як 

утвердження принципів верховенства права та демократизму, гарантування 

конституційних прав людини, задоволення владою потреб суспільства [401, 

с. 5]. Виділяють також верховенство закону, домінуюче становище 

парламенту у структурі влади, наявність у ній системи стримувань і 

противаг [198, с. 13], політичний плюралізм, додержання прав людини і 

громадянина; розвинуте та структуроване громадянське суспільство, 

інституціалізацію громадянського суспільства. 

Натомість до ключових внутрішніх умов парламентаризму здебільшого 

відносять: вираження та захист парламентом інтересів усіх соціальних груп, 

пріоритет законодавчих органів влади над іншими органами; 

підпорядкованість і підконтрольність парламенту народові; взаємодію 

парламенту з іншими органами публічної влади [198, с. 13; 443, с. 6]; 

демократизм формування і діяльності парламенту та його підзвітність і 

підконтрольність народові; поєднання в інституті парламентаризму й 

діяльності парламенту представництва та законотворчості. 
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При цьому за всієї різноманітності наукових інтерпретацій і підходів 

парламентаризм в інституційному вимірі розглядається здебільшого у п’яти 

основних аспектах: 1) як система (спосіб) організації влади, в якій парламент 

як вищий представницький та законодавчий орган посідає особливе 

становище в системі поділу влади, або як реальний політико-правовий 

інститут, що втілює єдність законодавчої і представницької влади в 

суспільстві, де існує розподіл влади [586, с. 30; 196, с. 23]; 2) як особлива 

система народного представництва через обрання народних представників до 

верховного колегіального законодавчого органу – парламенту [350, с. 16], 

що передбачає залучення у прийняття політичних рішень максимально 

широкого кола громадян; 3) різновид політико-правового режиму, в якому 

гармонійно поєднано інститути представницької та безпосередньої 

демократії, система співвідношення між парламентом як органом 

законодавчої влади та іншими гілками державної влади [157, с. 10], або ж як 

різновид державного режиму, за якого забезпечено не тільки юридичне, а й 

фактичне верховенство парламенту [37], підзвітність і підконтрольність 

йому уряду [402, с. 26; 708, с. 91]. 

Характерно, що концепції, які наполягають на пріоритетності 

внутрішніх ознак-параметрів парламентаризму, здебільшого акцентують 

увагу на адекватному (О. Керімов [200, с. 12]), особливому (Ю. 

Шемшученко, В. Костицький [703; 291]), провідному та/або істотному (В. 

Журавський, А. Колодій, Л. Кривенко, М. Савчин, В. Шаповал [158, с. 8; 

222, с. 214; 308; 309; 541, с. 615; 694, с. 345; 695, с. 139]), привілейованому 

(Ю. Барабаш, О. Чабан [37; 658, с. 10]), пріоритетному (М. Дадажонов, А. 

Шайо [128, с. 7; 684, с. 112]) місці парламенту в політичній системі або в 

державі, його суттєвому політичному та юридичному значенні (М. Росенко 

[532, с. 15]), що вказує на специфічне співвідношення законодавчої влади з 

іншими гілками влади, передусім з виконавчою, на особливу легітимність і 

верховенство парламенту як органу загального народного представництва 
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стосовно виконавчої влади в системі розподілу влад (А. Дайсі, А. Шайо [129, 

с. 44-97; 684, с. 112]).  

Утім, деякі дослідники (як-от Ф. Амон і М. Тропер, Г. Бюрдо, Т. 

Вюртенбергер, М. Дюверже, Ж. Жіккелі і Ж.-Е. Жіккелі, С. Котляревський, 

Ф. Люшер [96, с. 52-53; 302, с. 58; 351, с. 361; 726, c. 28; 728, c. 183; 729, c. 

155; 732, с. 109]), обстоюючи, зокрема, концепції «раціоналізованого» 

парламентаризму, наполягають на формально-юридичній рівності 

законодавчої та виконавчої влади, їх співробітництві та наявності системи 

засобів взаємовпливів. Часом наголос навіть робиться на об’єктивній 

неможливості верховенства парламенту в умовах верховенства права (Р. 

Дворкін [132, с. 22-23]). 

Означені концепції у цілому вписуються у дві провідні моделі 

парламентаризму, що умовно можуть бути позначені як домінантна та 

консенсуальна. При цьому в рамках першої моделі більш послідовно 

реалізується принцип верховенства парламенту в системі органів державної 

влади. Друга модель характеризується чітким дотриманням меж компетенції 

органу законодавчої влади, наявністю ефективних важелів стримувань і 

противаг між гілками влади [158, с. 15; 292]. 

Сучасна Україна, за висновками вчених, демонструє винятковість ролі 

парламенту в суспільному та державному житті, що особливо яскраво 

підтвердилося під час політичних і конституційних криз 2004–2005 та 2014 

років, політичне розв’язання яких стало здобутком саме Парламенту [75; 

166, с. 41].  

У рамках двох вищеозначених моделей – домінантної та 

консенсуальної – суттєво змінюється і роль парламентарія. У межах першої - 

його діяльність обмежена лише прийнятими законами та суспільною 

думкою, у рамках другої – інститутами глави держави, конституційного 

судочинства та суттєвими нормотворчими повноваженнями уряду.  
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Поряд із інституційним аналізом парламентаризму та ролі 

парламентарія важливим залишається функціональний аналіз. У цьому 

контексті своєрідність парламентаризму окреслюється через необхідні 

функції парламенту [107, с. 29; 586, с. 30; 532, с. 10]. За такого підходу 

парламентаризм постає як певна система формування та діяльності 

загальнонаціонального представницького органу влади, сукупність політико-

державних відносин та інститутів, що здійснюють функцію 

законотворчості[538, с. 135]. В юридичній літературі парламентаризмом 

називають систему взаємодiї держави i суспiльства за провiдної ролi 

парламенту [691, с. 127]. інструмент здійснення політики [700, с. 179] із 

застереженням, що парламентські функції мають бути не формальними, а 

реально здійснюваними [200, с. 12]. 

Отже, у контексті осмислення місця парламентарія у системі 

парламентаризму важливим є з’ясування його функцій та зіставлення з 

функціями парламенту. Попри існування доволі різних моделей 

парламентаризму та неоднакову ступінь розвитку правового регулювання і 

практики діяльності парламентів у різних країнах, усе ж типологічно всі 

парламенти наділені ідентичним набором «класичних» функцій. Здебільшого 

дослідники стверджують про інституційну достатність для парламентаризму 

наявності та реальності в діяльності парламентів трьох ключових функцій, 

до яких традиційно відносять представницьку, законодавчу та контрольну. 

Такий підхід переважає у зарубіжній юридичній і політологічній літературі. 

Успішність виконання цих функцій залежить від низки чинників [734, c. 2]. 

Часто висловлюються й розбіжні думки щодо пріоритетності таких функцій. 

До них відносять, зокрема, або законодавчу (Б. Страшун, К. Хессе, 

В.М. Шаповал) [230, с. 447; 648, с. 248; 965, с. 191], або представницьку 

(Г. Єллінек, П. Кириченко) [148, с. 418, 433; 203, с. 76], або ж контрольну 

(Е. Уейд, Д. Філіпс) функцію [357; 629, с. 117-145]. Іноді до числа основних 

функцій парламенту додають також установчу (О. Васильченко) [83, с. 57] 
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бюджетну (Б. Страшун) [596], зовнішньополітичну (О. Сарган) [550], судову 

(В. Колюх) [226] функції. 

Посилаючись на відсутність конкретних повноважень парламенту, які 

б її «матеріалізували», один із найбільш авторитетних дослідників 

парламентаризму В. Шаповал вилучає з переліку основних функцій 

парламенту представницьку, натомість відносячи до їх каталогу 

законодавчу, контрольну та бюджетну [695, с. 191]. 

Разом із тим, у літературі присутні і більш деталізовані класифікації 

парламентських функцій (О. Безуглов, Я. Бельсон, О. Зинов’єв, І. Ільїнський, 

Б. Крилов, М. Крутоголов, О. Майданник, В. Маклаков, А. Мішин, М. 

Могунова, В. Погорілко, Х. Приходько, М. Старовойтов, Б. Стародубський). 

Наприклад, німецький учений К. фон Бейме окреслює чотири провідні 

функції парламенту залежно від сфер їх реалізації: між депутатами та 

громадянами – функція артикуляції та репрезентації інтересів; між 

парламентом та урядом – контролююча функція; у сфері потреб суспільства 

– законодавча функція; відносини парламенту та уряду – рекрутингова 

функція [725, с. 72]. Дещо по-іншому підходить до цієї проблеми польський 

дослідник А. Рост, який виокремлює такі чотири функції парламенту: 

організаційну (внутрішньопарламентську), законодавчу, контрольну, 

установчу [751]. Натомість Ф. Нортон виділяє п’ять функцій сучасного 

парламенту: законодавчу, представницьку, рекрутингову, дослідницьку та 

легітимаційну [742]. Так само п’ять основних функцій виокремлюють 

німецькі правники Г. Кляйн і В. Цеє: законодавчу; установчу (формування 

інших органів); політичне волеутворення; парламентський контроль над 

урядом; представницьку [210, с. 155]. 

Часом поруч із функціями парламенту називають також функції 

народного представництва. Аналізуючи ці функції, відомий англійський 

мислитель Дж.Ст. Мілль відзначав, що парламент повинен бути одночасно 

комітетом із розгляду скарг виборців і конгресом для артикуляції думок 
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кожного політичного угруповання [642, с. 52]. Наголос на дискурсивному 

характері парламентської діяльності, зроблений Дж.Ст. Міллем, таким 

чином, є дуже близьким до згаданої нами раніше сучасної теорії 

парламентського дискурсу, опрацьованої видатним сучасним німецьким 

соціологом Ю. Габермасом. Отже, пріоритетною функцією представницьких 

органів є функція політичного представництва, з якою дуже тісно пов’язані й 

відносно неї є вторинними такі функції: нормотворча, контрольна, функція 

зворотного зв’язку та ідеологічна [235, с. 25]. 

Натомість англійський дослідник А. Берч вдається до іншої типології 

функцій представництва. Він виокремив три загальні функції, які поділив на 

дві-три часткові. Це контроль над урядом, що передбачає: чутливість 

депутатів до думок та інтересів громадськості, звітність і ненасильницьку 

заміну одних лідерів іншими. Друга функція – загальне управління під час 

прийняття політичних рішень: відбір депутатів і мобілізація підтримки на 

користь їхньої діяльності та забезпечення відповідальності (заохочення 

депутатів дотримуватися довгострокових національних інтересів і реагувати 

на поточні вимоги громадськості). Третя функція представницьких органів 

влади у А. Берча – збереження існуючої системи представництва і 

підтриманні її ефективності: а) легітимація дій виконавчої влади; б) 

забезпечення згоди громадян на політику держави; в) роль «запобіжного 

клапана», через який незадоволені громадяни можуть вихлюпнути своє 

незадоволення [235, с. 24-25].  

Американський дослідник Д. Аптер теж описав три ключові функції 

народного представництва: централізований контроль; визначення цілей 

(політичного курсу); інституційна узгодженість (повноважень органів влади) 

[235, с. 24]. 

Українська дослідниця О. Васильченко до числа функцій народного 

представництва віднесла, зокрема, функцію: 1) формування, формулювання 

та репрезентації інтересів соціальних груп; 2) забезпечення влади народу; 3) 
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сприяння політичному самовизначенню нації; 4) забезпечення зв’язку між 

суспільством і державними органами; 5) гарантування прав та інтересів 

народу; 6) сприяння становленню громадянського суспільства; 7) 

контрольну функцію, що полягає у поінформованості народу про здійснення 

делегованої влади; 8) забезпечення легітимації державної влади; 9) 

поєднання суверенітету народу із державною владою [83, с. 49-53]. 

Не заглиблюючись у питання співвідношення вищенаведених 

класифікацій функцій народного представництва з функціями парламенту, 

зауважимо: народне представництво – явище політичного і правового 

характеру, а парламентаризм – правове явище, що ставить під сумнів 

можливість коректного порівняння функцій обох цих феноменів попри їх 

об’єктивну близькість. 

Функції парламентарія недостатньо досліджені юридичною наукою, 

внаслідок чого вони подекуди ототожнюються із цілями і завданнями 

діяльності парламентарія, іноді із функціями власне самого парламенту. 

Обидва підходи виглядають недостатньо коректними, оскільки вони зводять 

діяльність члена парламенту до діяльності самого парламенту. Применшення 

значення цих функцій ґрунтується і на невизначеності нормативних 

положень щодо діяльності представницьких інституцій, що дає змогу 

останнім діяти поза зв’язком із утіленою в змісті правової норми волею 

народу [83, с. 47]. 

Наша позиція зводиться до визнання функцій парламентарія 

самостійним соціальним явищем, яке розкриває соціальну і правову природу 

інституту парламентарія. У сучасній українській юриспруденції 

відзначається, що функціональний аналіз діяльності суб’єкта права (її 

динамічна спрямованість) сприятиме осягненню політико-правової природи 

цього суб’єкта, розкриттю обсягу, характеру і змісту його діяльності. Саме 

за допомогою поняття функцій суб’єкт права зможе набути конкретної 

визначеності [39, с. 21]. Функції депутата парламенту мають статутний 
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характер, що передбачає їх юридичну регламентацію. В нормативних 

правових актах установлюються наслідки невиконання (порушення) функцій 

депутата у вигляді юридичної відповідальності [254, с. 123]. 

У сучасній юридичній літературі сформульовано кілька науково-

теоретичних концепцій, які результують розбіжності в баченні окремими 

науковцями специфіки функцій парламентарія. Узагальнити їх можна так: 

функції як види (напрями) депутатської діяльності; функції парламентарія як 

складники роботи у парламенті, його органах та на виборчому окрузі; 

функції як складники депутатської діяльності. 

Якщо ж під функціями парламенту розуміти об’єктивно зумовлені 

потребами суспільства основні напрями діяльності парламенту, зміст яких 

характеризується стабільністю, однорідністю та цільовою спрямованістю і в 

яких відображаються сутність, завдання і соціальне призначення цього 

органу публічної влади в державному механізмі [83, с. 57], то, відповідно, 

функціями парламентарія можна вважати основні напрями його діяльності як 

носія функцій державної влади, зміст яких ґрунтується на представницькому 

характері формування депутатського корпусу та функціонування парламенту 

як органу державної влади, зумовлюється специфікою його мандату 

(вільного або імперативного) та в яких відображаються сутність, завдання і 

соціальне призначення парламентарія в суспільстві, в системі 

парламентаризму та системі влади. 

У сучасній юридичній науці немає одностайності у виокремленні того 

чи іншого загальновизнаного набору функцій парламентарія. Висловлюється 

думка про те, функції депутата визначаються функціями парламенту [386]. З 

такою позицією можна погодитися лише частково. Як свідчить аналіз 

конституційного законодавства різних країн, діяльність парламентарія часто 

виходить за рамки діяльності лише в парламенті, проявляючись у зв’язках із 

виборцями, з інститутами громадянського суспільства тощо. Відповідно, 

узалежнення функцій парламентаріїв від функцій парламенту не має 
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лінійного характеру і лише частково охоплює всю суму виконуваних 

парламентаріями функцій. 

Якщо аналізувати такі функції через призму ролі та призначення 

парламентарія в суспільстві та в державі, а не лише в системі 

парламентаризму, то можна помітити доволі докладні класифікаційні схеми. 

Наприклад, О. Радченко до числа провідних функцій парламентаріїв 

відносить представницьку, законодавчу та контрольну [502, с. 36]. 

Л. Нудненко окреслила як провідні функції парламентарія представницьку, 

законодавчу, контрольну та організаційну [416, с. 61]. Натомість 

В. Журавський зазначив, що все ж парламентарій є насамперед 

законодавцем, а не контролером [159, с. 198], що, на його думку, зумовлює 

обмеженість функцій парламентарія виключно представницькою та 

законодавчою. Нарешті, О. Керімов до числа функцій парламентарія 

додатково відніс ідеологічну: парламентарій переконує населення в 

перевагах або недоліках існуючого політичного ладу, ініціює процес пошуку 

суспільством цінностей і нових моделей поведінки тощо [198, с. 26]. В 

українській конституційно-правовій науці до функцій парламентаріїв 

відносять законодавчі, політичні, контрольні, квазісудові, виборчі функції та 

функції, пов'язані із забезпеченням виконання парламентом своїх основних 

повноважень [119, с. 122-148]. 

Аналізуючи вищенаведені підходи відзначаємо, що дослідники 

послуговувалися практично ідентичними методологічними прийомами, 

однак помітимо невиправдане віднесення до функцій парламентарія 

правоохоронної та природоохоронної, які притаманні органам виконавчої 

влади (правоохоронним органам).  

Щодо заперечення В. Журавським контрольної функції. Дещо штучно 

протиставляти законодавчу та контрольну функції парламентаріїв: до сфери 

реалізації останньої, зокрема, можна віднести повноваження членів 

парламенту на внесення депутатських запитів, інтерпеляцій, ініціювання 



70 

парламентського розслідування тощо. Тому вилучення з переліку функцій 

парламентаріїв контрольної функції, на нашу думку, невиправдано збіднює 

їхню функціональну специфіку.  

Що стосується позиції О. Керімова. Його ідеологічну функцію 

доцільніше іменувати комунікативною, оскільки вона має охоплювати дещо 

ширше коло відносин, не лише інформування парламентарієм населення 

щодо власних політичних ідей, програмних настанов партій, членами яких 

вони є, пропонування альтернативних шляхів вирішення нагальних 

суспільно-політичних, економічних та правових проблем, а й інформування 

населення про роботу парламенту, його органів, здійснені та заплановані 

заходи щодо реалізації державної політики, тощо. 

Пропонуючи власний погляд на функціональну «палітру» 

парламентарія, ми виходимо із того, що специфіка таких функцій полягає в 

їх переліку та зв’язку з функціями парламенту, а також із характером та 

умовами їхньої реалізації. Унаслідок цього парламентарій персоналізує 

реалізацію законодавчої влади, виконує функції, що мають конститутивне 

значення як для системи народного представництва, так і для організації й 

функціонування парламенту. 

З урахуванням наведеного, до числа основних функцій парламентарія 

можна віднести: 

 представницьку (що пов’язана з відображенням і артикуляцією 

інтересів народу, виборців, політичних партій та їх коаліцій у парламенті, 

територіальних колективів, а також із представництвом парламенту на 

міжнародній арені, участь у діяльності парламенту та його органів, 

виконанні їхніх функцій і повноважень, що зумовлюється постійним 

характером депутатської діяльності в парламенті); 

 законодавчу (розроблення і внесення проєктів актів парламенту, 

пропозицій і поправок до проектів актів депутатом парламенту як суб’єктом 

права законодавчої ініціативи); 
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 контрольну (внесення депутатських запитів, інтерпеляцій і 

звернень, ініціювання проведення парламентських розслідувань тощо); 

 комунікативну (охоплює інформування парламентарієм суспільства 

щодо політичних ідей, програмних настанов політичних партій, а також про 

роботу парламенту та його органів, здійснені і заплановані заходи щодо 

реалізації державної політики, взаємодію із інституціями громадянського 

суспільства тощо). 

Попри близькість функціям парламенту, функції члена парламенту не 

тотожні функціям органу законодавчої влади, оскільки мають різну 

предметну специфіку, різні сфери реалізації або проявляються через різне 

коло осіб, але відносно відокремлені напрями діяльності члена парламенту, 

що реалізуються ним на постійній, планомірній та нормативно 

упорядкованій основі, мають планомірний характер, відповідають цілям та 

засадам (принципам) депутатської діяльності, кореспондують цільовому 

призначенню системи народного представництва та природі парламенту як 

органу народного представництва.  

Через аналіз функцій члена парламенту бачимо зміст призначення 

парламентарія в системі парламентаризму, в суспільстві та системі влади, 

оскільки його функції є публічно-владними, характеризують правову 

природу інституту парламентарія у співвідношенні з функціями парламенту і 

розвиваються відповідно до умов суспільного і державного життя та 

трансформацій парламентаризму. 

Аналіз функцій парламентарія дає змогу не тільки більш глибоко 

зрозуміти призначення і зміст депутатської діяльності, а й виявити 

невирішені проблеми з метою ліквідації прогалин у матеріальному і 

процесуальному правовому регулюванні цієї діяльності. Функції 

парламентарія як прояв практичної діяльності парламенту зумовлені 

соціальною роллю останнього [254, с. 125]. Унаслідок внутрішньої 

неоднорідності змісту кожної функції, історично змінюваного їх характеру 
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та швидкоплинності конституційно-правових змін вчені вважають 

відсутніми достатньо переконливі підстави для виокремлення якоїсь однієї 

провідної або визначальної функції. На нашу думку, згодитися з цим можна 

за умови виділення законодавчої та представницької функцій парламентарія 

як найважливіших. 

Існуючі інституційні (онтологічні) та функціоналістські концепції 

парламентаризму проєктуються й на сприйняття та інтерпретацію ролі та 

місця парламентарія в суспільстві та державі. Але подібне сприйняття ролі 

парламентарія в системі парламентаризму невиправдано звужує палітру його 

функціональної та рольової специфіки у суспільстві та державі, адже 

«довкола» парламентарія утворюються, функціонують і розвиваються 

різноманітні матеріальні та процесуальні норми й інститути, що 

об’єктивують його відносини з іншими суб’єктами публічної влади, 

виникають, змінюються і припиняються відповідні правовідносини, що 

здебільшого мають конституційно-правовий характер. 

Розуміння поняття «парламентарій» часто узалежнюється від 

тлумачень сутності і змісту феномену парламентаризму, що уможливлюється 

як із суто формально-юридичних, так і з сутнісних (соціально та 

аксіологічно наповнених) позицій. Так, сутнісний – соціально та 

аксіологічно наповнений – підхід позначає такий дискурс щодо тлумачення 

ролі парламентарія, який принципово не зводиться лише до його формально-

юридичних параметрів, а відображає соціальні та ціннісні складники його 

ролі в суспільстві та державі, що не зводяться лише до члена парламенту, а є 

багатоманітнішими. Це сума різних соціальних залежностей і зв’язків, що 

опосередковують об’єктивно існуючі суспільні відносини між 

парламентарієм та народом і виборцями, членом парламенту та 

парламентом, парламентарієм і партією (блоком партій), органами 

парламенту тощо. 
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Отже, виправданим є підхід до феномену парламентарія не лише як 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави, а й як до більш 

багатогранного й поліфункціонального феномену, що відображає складну 

констеляцію зв’язків між парламентарієм та іншими суб’єктами 

правовідносин в Україні. Таким чином позначаються вектори появи 

можливих та/або реальних моделей соціальної та юридичної 

відповідальності парламентарія, що закономірно «проростають» саме з 

об’єктивно існуючої системи уповноважуючих та зобов’язуючих 

правовідносин. 

Зазначена сума зв’язків та відносин об’єктивує різноспрямовані 

інституціональні, функціональні, ідеологічні та інші впливи, що їх 

здійснюють різні суб’єкти правовідносин на діяльність парламентарія. 

Своєю чергою, ця діяльність продукує і зворотні впливи та зв’язки, що 

частково опосередковуються в системі функціональних та рольових 

залежностей, а частково формалізуються в моделях соціальної та юридичної 

відповідальності парламентарія. 

Безумовно, роль парламентарія є визначальною та засадничою щодо 

всієї множини конституційно-правових відносин, суб’єктом яких виступає 

парламентарій. Універсальність цього явища зумовлює основу будь-якої 

національної моделі парламентарія в системі парламентаризму, зокрема: 

конституційне визнання й легітимацію члена парламенту поряд із 

легітимацією статусу парламенту; поступову юридичну «плюралізацію» ролі 

парламентарія (закріплення її не тільки в конституції, а й у законах, 

парламентських регламентах, джерелах судового права, міжнародних актах 

тощо); чітку співвіднесеність ролі парламентарія з правовим (насамперед із 

конституційно-правовим) статусом парламенту; покладення на 

парламентарія функцій уособлення, персоналізації та артикуляції публічних 

інтересів народу як соціального макроколективу та конституційно 

визначеної політичної цілісності суспільства; реалізацію через спільну 
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діяльність парламентаріїв функцій державної влади, зокрема законодавчої, 

представницької, бюджетної, контрольної тощо; посилення та 

урізноманітнення особливих правових зв’язків парламентарія із виборцями, 

політичними партіями, їхніми об’єднаннями та парламентськими 

формуваннями (парламентською коаліцією та опозицією, фракціями, 

комітетами, комісіями тощо); дискурсивний характер ролі парламентарія (що 

виявляється як у конкурентному змаганні за владу та її здійснення, так і в 

артикулюванні публічних інтересів у ході такого змагання); поступову 

«юридизацію» ролі парламентарія шляхом розширення нормативних засад 

його діяльності (розростання «пакету» правових засад сукупно з 

компліментарним зростанням обсягів позаправових соціальних регуляторів у 

його діяльності). Тому парламентаризм є не тільки інститутом, що відіграє 

«унікальну роль у гармонійному поєднанні інтересів особистості і держави» 

[34], а й політико-правовим феноменом, що зумовлює таку роль 

парламентарія, який персоналізує означену унікальну роль та матеріалізує у 

своїй діяльності згадане поєднання інтересів. 

 

1.3. Основні концептуальні підходи до осмислення ролі 

парламентарія у системі парламентаризму 

 

Парламентарій є ключовим поняттям у процесі розгляду 

конституційно-правового інституту члена парламенту. Зміст цього поняття 

виходить далеко за межі суто юридичних концептуальних побудов. Це 

уможливлює багатоманітність наукових підходів та інтерпретацій 

зазначеного політико-правового феномену: юридичних, політологічних, 

соціально-філософських, історичних, культурологічних, розгляд його у 

порівняльно-правовому та в історико-правовому аспектах, через призму 

суміщення відповідних формаційних та цивілізаційних підходів тощо. Такі 

підходи сукупно засвідчують зв'язок визначення ролі та місця парламентарія 
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в суспільстві і державі з питаннями його юридичної відповідальності [565, 

с. 110; 538,с.60-61], яким так само властивий чітко окреслений 

персоналістичний вимір.  

Варто відмітити, що ми поділяємо описані в юридичній літературі 

дослідження ролі і місця парламентарія у суспільстві та державі виміри його 

юридичної відповідальності, методологічні орієнтації на загальнолюдські 

цінності та побудову демократичної соціальної і правової держави.  

Досі найбільш поширеною науковою концепцією в інтерпретації 

сутності та змісту поняття «парламентарій» залишається формально-

юридична (позитивістська) концепція, що обґрунтовує поняття 

парламентарія через осмислення його включеності в систему 

парламентаризму. Така парадигма ґрунтується на аналізі норм 

законодавства, що регулює статус і діяльність парламентаріїв і досі 

переважає у вітчизняній науці конституційного права, навіть в умовах 

реанімування опонуючих позитивізмові наукових шкіл та підходів [633].  

Відповідно до такого підходу, парламентарій розглядається як носій 

публічно-владних повноважень, суб’єкт публічного права і юридичної 

відповідальності. У нормативному розрізі роль і місце парламентарія в 

суспільстві та державі аналізується через призму конституційно-правового 

інституту члена парламенту, який охоплює певну сукупність правових норм, 

що регулюють особливості правового статусу та діяльності парламентарія, 

його взаємодії з органами публічної влади та з громадськістю. 

У розрізі нормативістського підходу увиразнюються передусім дві 

провідні концепції правового інституту парламентарія. Згідно з першою, яка 

сьогодні є переважаючою, зазначений інститут розглядається як складова 

частина парламентського права. Детальність урегулювання інституту 

парламентарія слугує показником ступеня розвинутості парламентського 

права як нормативної основи функціонування системи парламентаризму 

конкретної країни. Відповідно до альтернативного підходу інститут 
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парламентарія сприймається вже як більш складний конгломерат правових 

норм. На користь такого підходу свідчить аналіз конституційного 

законодавства країн з усталеними парламентськими традиціями та 

законодавством, у межах якого інститут парламентарія охоплюється не лише 

суто парламентським правом, а й (принаймні частково) виборчим, 

інформаційним, адміністративним, судовим законодавством. 

Можна прогнозувати тенденцію до подальшого збільшення у структурі 

правового інституту парламентарія невластивих суто парламентському праву 

норм, які дедалі більшою мірою будуть регулювати відповідні 

правовідносини за участю члена парламенту за домінування публічно-

правових елементів у механізмі такого правового регулювання. При цьому 

важко заперечити провідну роль саме конституційного права у регулюванні 

цих відносин. 

Конституційно-правове регулювання ролі та місця парламентарія 

концентрує найбільш суттєві, з погляду потреб юридифікації [134; 334, с. 

202; 562, с. 15-21; 754], елементи суспільних відносин, пов’язаних із 

діяльністю парламентарія, відзначається відносною збалансованістю 

конституційних та законодавчих, матеріальних і процесуальних, 

регулятивних та охоронних елементів такого регулювання, що є 

взаємодоповнювальними. Водночас, з огляду на глобалізацію 

конституційного права та уніфікацію існуючих правових підходів до 

регулювання елементів статусу парламентарія, помітною є тенденція до 

подальшої уніфікації такого регулювання. 

У міру подальшої процесуалізації поглиблюється і тенденція до 

втручання органів судової влади, зокрема органів конституційної 

юрисдикції, у коригування тих чи інших елементів статусу депутата 

парламенту з визнанням окремих положень законодавчих актів 

неконституційними. При цьому органами конституційної юрисдикції часто 
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застосовуються елементи як суто позитивістського, так і аксіологічно 

орієнтованого правових підходів. 

Описаний позитивістський підхід за своїми відправними параметрами 

має легістське наповнення, оскільки основну увага тут приділяється 

формальним складникам (переважно конституційно-правовим нормам та 

практиці їх реалізації). За такого підходу самостійна роль парламентарія 

фактично нівелюється до значення «коліщатка» у парламентському 

механізмі, знеособлюється та втрачає свій первинний, персоналістський 

зміст, що провокує питання про реальність або ж фіктивність 

репрезентативності як прояву антропологічно-діалогічної природи публічно-

представницьких відносин у системі парламентаризму.  

Окрім того, втрачається розуміння дуалістичності ролі парламентарія: 

будучи підпорядкованим нормам права, парламентарій виступає незалежним 

і рівним з іншими рівностатусними йому парламентаріями) суб’єктом 

продукування правових норм, що концентруються у законах. 

Окремі недоліки позитивістського підходу до інтерпретації ролі 

парламентарія компенсує соціолого-правовий підхід, що більшою мірою 

зосереджується на не формально-юридичних констатаціях та нормах, а на 

реальних суспільних зв’язках депутата парламенту та інституцій 

громадянського суспільства і держави. Соціолого-правові концепції 

зосереджують увагу на пріоритетності відображення в діяльності 

парламентарія інтересів соціальних груп, співвідношенні цих інтересів із 

загальнонаціональними, які має репрезентувати парламентарій.  

У межах цієї парадигми центральне місце в дослідженні ролі 

парламентарія приділяється не закріпленим у законодавстві нормам, а 

«живому праву» (концепт Є. Ерліха) [294], тобто реальним практикам 

правовідносин, маючи на увазі інтереси, якими послуговувалися 

законодавці, коли формулювали ці положення законів [20, с. 361]. 
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У рамках соціолого-правового підходу рольові інтерпретації 

парламентарія розглядаються здебільшого через його включеність до складу 

політичної еліти, особливої усталеної соціальної групи яка наділена 

необхідним для ресурсним потенціалом [101, с. 99; 102] для прийняття 

загальносуспільних рішень. Такий підхід був реалізований у масштабному 

міжнародному науковому проєкті «Парламентське представництво в Європі. 

1848–2014», у рамках якого предметом вивчення стала парламентська еліта 

понад 20 європейських країн в означений період часу [743-744], а також у 

дослідженні «Члени парламенту в Західній Європі: ролі та поведінка» [741]. 

У межах соціологічно орієнтованих підходів виокремлюються 

концепції парламентарія-делегата, парламентарія – довіреної особи, 

відповідальна партійна модель, модель авангардної партії та зразкова модель 

(Дж. Джонсон, Р. Накамура). При цьому у моделі парламентарія-делегата 

передбачається, що як делегат парламентарій просто відображає інтереси 

своїх делегаторів (виборців) у законодавчому органі влади. У моделі 

парламентарія – довіреної особи члени парламенту розглядаються як 

довірені особи своїх виборців, які, діють на власний розсуд, визначаючи, що 

найкраще відповідає інтересам їхніх виборців і нації.  

У відповідальній партійній моделі передбачається наявність високої 

внутрішньопартійної та внутрішньофракційної дисципліни парламентаріїв, 

які відображають у голосуванні позицію партій, що репрезентують різні 

суспільно-політичні стратегії розвитку. Оскільки виборці голосують за 

партії, то парламентарій зобов’язаний у своїй діяльності втілювати партійні 

програми. У моделі авангардної партії відображається переважно зворотний 

зв'язок між парламентарієм та виборцями: парламентарій трансформує 

партійні рішення, проведені через парламент, доводячи їх зміст до виборців. 

Нарешті, згідно зі зразковою моделлю, законодавець виконує символічні 

завдання трьох сторін: власні, виборців та партій, поділяючи при цьому їх 

етнічні, гендерні, соціальні та інші інтереси [735, c. 4-5]. 
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Означені моделі по-різному інтерпретують співвідношення інтересів 

парламентарія з інтересами виборців, партій, різних соціальних груп, нації, 

що суттєво модифікує зміст представницької функції у діяльності депутата 

парламенту, вивищуючи партійні або вузькосоціальні компоненти. 

Соціологічно орієнтовані концепції допускають свободу розсуду 

парламентарія під час прийняття рішень парламенту, яка попри суттєву 

процесуалізацію та процедурну деталізацію [36, с. 51], залишається об’єктом 

не лише суто юридичних, а й інших впливів.  

Проблематика визначення й лімітування меж розсуду в діяльності 

парламентаріїв досі залишається маловивченою, особливо питання 

переважання ірраціонального елемента у мотиваціях дій і рішень 

парламентарія, що часто спостерігається як у вітчизняній, так і в зарубіжній 

парламентській практиці [432, с. 116]. 

Уважаємо, що питання меж розсуду в діяльності парламентаріїв тісно 

пов’язане з питаннями їх загальної і правової культури і правосвідомості, 

якості законодавчої «продукції» парламенту, адекватності відображення 

об’єктивних загально значимих загальносоціальних потреб та реальності 

функціонування механізмів політичного представництва у реальній практиці 

парламентаріїв та парламенту.  

Отже, застосування соціолого-правового арсеналу дослідження робить 

осмислення ролі парламентарія більш реалістичним, переважно позначає 

специфіку його ролі не в координатах «парламентарій – парламент – 

державна влада», а в значно ширшій системі – «парламентарій – держава – 

соціальні інтереси – суспільство (нація)», а врахування концепцій «живого 

права» [294] робить осмислення ролі парламентарія в суспільстві більш 

динамічним та таким, що враховує дію як правових, так і неправових 

регуляторів, що впливають на вирішення проблем врегулювання соціальної 

та юридичної відповідальності парламентарія. 
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Антропологічно зорієнтовані концепції ролі парламентарія в 

суспільстві та державі ґрунтуються на «антропологічному повороті» до 

суб’єкта права, що його демонструють новітні наукові теоретико-правові та 

конституційно-правові дослідження. За такого підходу передбачається 

зміщення акцентів до людини як центру соціальності та правової системи 

загалом [672, с. 167], а також відповідна інтерпретація ролі парламентарія, 

яка не вичерпується ролями звичайного репрезентанта певних соціальних 

(політичних) інтересів та носія публічно-владних функцій, але наголошує на 

відносно самостійній ролі парламентарія в конструюванні та зміні правових 

смислів. Якщо «визнання особистості вищою соціальною цінністю змінює 

соціальний вектор права на персоналістичний» [576, с. с. 277], то 

персоналістичною має бути і парадигма осмислення ролі та місця 

парламентарія в системі парламентаризму. Відповідно до сказаного слушно 

закликає розглядати парламент, його організацію та функції через призму 

особистості В. Журавський [159, с. 124] тим самим у такій правовій волі та 

парламентському волевиявленні втілюється ідея свободи, вільного 

самовираження й самовизначення особи [26, с. 49]. Маємо підпорядкування 

суб’єктивної одиничності об’єктивній волі, що орієнтується на суспільну 

системи цінностей [104, с. 148, 160].  

Тим самим і парламентська діяльність постає як своєрідна форма 

заперечення сваволі одиничного парламентарія та утвердження в його 

діяльності об’єктивної волі всього суспільства. В результаті маємо 

орієнтацію правових регуляторів на забезпечення розвитку особистості, 

узгодженому з інтересами інших людей та суспільства. [219, с. 39;25, с. 35], 

що об’єктивно сприяє поглибленому дослідженню взаємозумовленості 

парламентарія та парламентаризму, за якої парламентарій зберігає свій 

автономний статус, ідентичність та сприяє збереженню й розвиткові такої 

системної цілісності, як парламент. Образно кажучи, вже не парламент 

«конструює» (продукує) парламентарія, а, навпаки, саме член парламенту 
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виступає першоосновою для конструювання та розвитку парламенту і 

парламентаризму [191, с. 12-13]. 

У цьому сенсі закономірним та виправданим є узалежнення легітимації 

парламенту від легітимації парламентаріїв. Зокрема, Л. Нудненко 

виокремила п’ять умов такої легітимності: додержання установлених 

законодавством вимог, що пред’являються до обрання депутатів парламенту; 

раціональний вплив народу на депутатів, зобов’язаних діяти в його 

інтересах; наявність у депутатів авторитету в суспільстві; додержання 

часових рамок повноважень інститутів представницької демократії; 

додержання парламентаріями зобов’язань діяти в рамках закону та їх 

відповідальності перед народом [416, с. 30-32]. Фактично зазначені п’ять 

умов у сукупності дають змогу твердити про наявність легітимації ролі 

парламентаріїв, притому що сама легітимація (як процес) лише частково 

піддана юридифікації. 

Першопочаткова легітимація парламентаріїв указує на те, що 

інвеститура парламенту як виборчого органу державної влади не має 

прямого характеру, не відбувається внаслідок виборів автоматично, але є 

визначальною для конструювання інституту юридичної відповідальності 

парламентарія. Внаслідок виборів обираються члени парламенту, які, будучи 

легітимовані народною довірою, самі формують парламент.  

За такого підходу сам парламент виявляється наділеним власне 

парламентською «якістю» лише за умов, коли до його складу входять особи, 

які: обираються безпосередньо виборчим корпусом відповідно до 

демократично встановлених правил і процедур; працюють у парламенті на 

постійній основі, відповідно до усталених у світовій парламентській 

практиці традицій, стилю, форм і методів парламентської діяльності; 

володіють певним соціальним статусом та повноваженнями тощо [200, с. 11-

12]. Лише за сукупності цих ознак парламент уважається таким, що 

відповідає соціальній і правовій сутності парламентаризму. 
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Отже, державна, у тому числі законодавча влада не здійснюється поза 

людиною, персоналізується та набуває публічних форм за рахунок високого 

ступеня публічності парламентарія як центральної фігури в системі 

парламентаризму, матеріалізується у певній структурі державних органів, 

[669, с. 2]. 

Суголосними до вищенаведених концептуальних побудов, пов’язаних 

із науковим осмисленням ролі та місця парламентарія в сучасному 

суспільстві й державі, слід визнати історико-правові та аксіологічні 

(ціннісно зорієнтовані) концепти, що так чи інакше мають ураховуватися 

сучасними дослідниками. 

Історико-правове тлумачення ролі парламентарія є неодмінною 

складовою частиною праць, присвячених парламентаризму [159, с. 10]. 

Відповідні дослідження спираються на гіпотезу (та її подальше доведення) 

щодо неоднорідності та мінливості ролі й значення парламентарія в 

суспільстві та державі. Така змінюваність зумовлюється історико-правовими 

змінами у статусі та обсягові компетенції парламентів, зміною їхньої 

історичної ролі в суспільстві та державі, наявністю парламентських 

традицій. Відповідно у літературі виокремлюються етапи існування 

протопарламентаризму, станово-представницького та буржуазного 

парламентаризму, а також сучасного парламентаризму [198, с. 8]. За цією 

класифікацією вдається уникнути спрощених підходів до сучасного стану 

статусу парламентарія, а так само уникнути й поверхових аналогій із 

минулими інваріантами такого статусу тощо. 

Сьогодні вчені виділяють три ключові моделі сучасного парламенту: 

суверенного парламенту, класичного парламенту й раціоналізованого 

парламенту [638, с. 14]. З урахуванням такої диференціації можна 

розглядати трансформації ролі та місця парламентарія. У результаті 

конституційних реформ у багатьох сучасних країнах з’явився новий образ 
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парламентарія, який відстоює інтереси свого округу та народу, а не лише 

партії [377, с. 135]. 

Безумовно, утвердженню сучасної моделі парламентарія посприяло 

декілька ключових тенденцій конституційно-правового та парламентського 

розвитку. 

Передусім слід згадати поступове (тривале в часі, що розтягнулося до 

кінця ХХ ст.) перетворення депутатів законодавчих органів на носіїв 

законодавчої влади, яка здійснюється на постійній та професійній основі. 

Іншим чинником стало підвищення статусу законів у правовій системі 

держави, їх утвердження в ролі основного джерела права та пов’язування 

законів саме з волею законодавців. Третя обставина, що об’єктивно чимало 

прислужилася підвищенню ролі парламентаріїв, стала інституціалізація 

порядку їх рекрутування до складу парламенту шляхом вільних та 

періодичних виборів.  

Наступна вагома обставина – опосередкування волевиявлення виборців 

політичними партіями, які стали основним джерелом рекрутування 

парламентаріїв (принаймні з початку ХХ ст.). І ще одне – перетворення 

парламенту на постійно діючий орган влади зі структурованою внутрішньою 

організацією. 

Нарешті, надзвичайно важливим постало й інституційне забезпечення 

підвищення ролі та місця парламентаріїв через фіксацію їхнього 

конституційно-правового статусу, що нормативно позначило особливості 

їхньої юридичної відповідальності. 

Порівняльно-правовий аналіз ролі та місця парламентарія в суспільстві 

та державі дає змогу зробити висновок про суттєву динаміку цього явища 

навіть у межах новітнього етапу його розвитку, що пов’язується із 

урізноманітненням та розвитком виборчих систем і партійних впливів на 

інститут парламентарія. Також спостерігаємо зміцнення гарантій 
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парламентської діяльності депутатів та поступову трансформацію інституту 

депутатського імунітету – від абсолютного до обмеженого [224; 506, с. 23].  

Такі трансформації зумовили суттєві зміни в умовах, специфіці та 

наслідках застосування до парламентарія заходів юридичної 

відповідальності, моделі якої зазнали змістовного збагачення за рахунок 

включення до змісту відповідних конституційно-правових актів більшої 

кількості норм, суттєвої процесуалізації, юридифікації багатьох етичних 

санкцій у сфері здійснення депутатської діяльності. 

Наслідком еволюції європейської моделі парламентаризму стало 

закріплення властивостей, притаманних інституту парламентарія, що 

набувають конститутивного значення. Зокрема, це вільні та альтернативні 

вибори, у результаті яких парламентарій наділяється публічною владою і 

забезпечується періодична змінюваність депутатського корпусу. Окрім того, 

вільне здійснення депутатами функцій представництва та їх захист за 

допомогою парламентських імунітетів доповнюється репрезентативністю 

парламенту, що забезпечується відповідною його структурою, до якої 

належать парламентарії, обрані за виборчими системами, і гарантують різні 

«зрізи» представництва. На думку вчених, дотримання цих вимог, з одного 

боку, забезпечує належне виконання законодавчої функції в конституційній 

державі парламентського типу, з іншого – гарантує внутрішню обмеженість 

конституційної системи правління [65, с. 22-23]. 

В юридичних та інших дослідженнях зазначається, що такі 

трансформації простежуються на прикладах конституційно-правового 

розвитку багатьох країн, зокрема європейських та пострадянських, 

набувають властивості інтернаціональних та поступово закріплюються на 

нормативному рівні та у відповідних парламентських практиках. 

У науковій літературі останнім часом появилися роботи, в яких 

стверджується, що народне представництво набуло наднаціонального 

політико-правового значення, зумовило появу його наддержавних форм, що 
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перетворилися на необхідну умову співробітництва держав [83, с. 33]. 

Стрімка динаміка й зростання ролі парламентарія значною мірою 

зумовлюються появою наддержавних форм парламентського устрою 

(Європейський Парламент та інші подібні інституції), суттєвою уніфікацією 

парламентських практик (що яскраво позначається в уніфікації 

парламентських процедур). Ця роль набуває не так внутрішньодержавного, 

як інтернаціонального (міжнародного, міждержавного) виміру, що слугує 

забезпеченню повсюдності парламентаризму як загальноцивілізаційного 

феномену [749]. 

Важливим для адекватного осмислення ролі та місця парламентарія в 

суспільстві є аксіологічний підхід [576, с. 278]. Адже функціональна 

наповненість інституту парламентарія та детальність його юридифікації на 

конституційному й законодавчому рівнях функціонування системи права 

різних країн засвідчує неспростовну й вагому позитивну соціальну роль 

цього інституту, що відображається у його функціональній специфіці, 

проявляється у закріпленні правом широкого каталогу повноважень 

парламентарія, у наділенні парламентарія депутатським (парламентським) 

імунітетом, що має переважно публічно-правовий характер та позначає 

усвідомлення суспільством необхідності підвищеного юридичного захисту 

членів парламенту як виразників інтересів суспільства і нації від 

переслідувань, що можуть мати політично мотивований характер. 

Проєктуючись через ціннісні сенси гуманістичних демократичних ідей, 

у рамках загальнокультурного соціального проєкту глобального 

демократичного соціуму, діяльність парламентарія відображається у його 

комунікативних практиках, інституційних та позаінституційних сегментах 

парламентаризму [408, с. 241], що визначає її суспільну природу, соціальну 

цінність [15, с. 5].  

Погодимося, що соціальна і правова цінність інституту члена 

парламенту може бути осмислена лише в рамках усієї системи суспільних 
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відносин у зв’язку з їхньою природою і призначенням. Провідними 

цінностями тут є повага до людської гідності, дотримання прав і свобод 

людини і громадянина, гарантованість цих прав, верховенство права, 

демократія, обмеженість державної влади правами людини [65, с. 14], 

наявність важелів запобігання надмірному посиленню особистої влади 

окремих державних діячів тощо [535, с. 274-275].  

Особлива цінність представництва і для правлячої еліти, і для 

суспільства у цілому, на думку дослідника парламентаризму В. Савельєва, 

полягає у тому, що вона дає змогу постійно і досить ефективно вести 

регулювання політико-управлінських дихотомій. Звідси, представницька 

система, суміщаючи суперечливі компоненти, дозволяє згладжувати 

протиріччя та неоднорідності соціальних інтересів, політичного 

розшарування суспільства, слугувати підтриманню стабільності і рівноваги. 

Зазначимо, що у разі відповідності діяльності парламентаріїв приписам 

конституційного законодавства реальні парламентські практики мають 

оцінюватися позитивно. У разі несформованого, деструктивного або 

дисфункціонального стану парламентаризму помітні спотворення та 

перекручення ролі та місця парламентаріїв у суспільстві та державі. Такі 

деформації об’єктивно зумовлені нетривалістю парламентських традицій, 

відсутністю стабільності законодавства, проявами номінального 

парламентаризму [390, с. 32; 454], розходженням поточної політичної 

практики з нормативними її формами, за якого парламентарії можуть 

відігравати деструктивну роль, сприяючи утворенню своєрідної «касти 

недоторканних», протиставляючи свої корпоративні інтереси 

загальносуспільним, перетворюючи народне представництво на імітаційне 

(фіктивне) тощо. 

Як свідчить аналіз парламентських практик у багатьох країнах в 

останні десятиліття, навіть у країнах зі сталими парламентськими та 
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конституційними традиціями часом спостерігаються відповідні дисфункції 

[695, с. 139-140]. 

У багатьох пострадянських країнах, у тому числі і в Україні, згаданий 

інститут не став продуктом власної тривалої конституційно-правової 

еволюції [540; 542, с. 82-87]. Він більшою мірою виявився своєрідним 

інституційним компромісом між усталеними формами традиційного 

радянського представництва (уособленням чого була система рад, що 

проіснувала фактично в незмінному інституційному дизайні в Україні до 

початку 1990-х років) та сучасними моделями парламентського правління, 

що важко суміщалися з радянськими (і навіть першими пострадянськими) 

моделями в реальній практиці, породжували в останні десятиріччя 

інституційні, функціональні й ціннісні конфлікти, що перепліталися в 

розвиткові національного парламентаризму.  

Конфлікт між цими двома практиками – пострадянською 

(традиційною) та прозахідною – зумовив несталість інституту парламентарія 

в суспільстві та державі, свідченням чого були довготривалі спроби 

збереження пострадянського інституту депутатського запиту [695, с. 205-

206], консервації елементів імперативного мандату, практики суміщення 

депутатської діяльності з іншими формами роботи (зокрема, у бізнесі, в 

органах виконавчої влади тощо). Другою основою конфлікту стало суттєве 

розмежування між офіційно проголошеними нормативними формами, в яких 

мав би діяти парламентарій і депутатський корпус у цілому, та реальними 

політичними практиками, які демонстрували залежні, іноді напівзалежні 

форми функціонування згаданого інституту [396]. Тривалий час ми 

спостерігали слабке усвідомлення своєрідності ролі та значення 

парламентарія в суспільстві та в державі, що опосередковує необхідність 

дослідження проблем юридичної відповідальності парламентарія. 
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1.4. Концепт відповідального представницького правління як 

теоретико-правова основа формування інституту юридичної 

відповідальності парламентарія 

 

Дослідження показує, що інститут юридичної відповідальності члена 

парламенту має витоки в об’єктивних соціально-політичних умовах, які 

детермінують необхідність функціонування такої системи представницького 

правління та існування таких представницьких інституцій, у межах яких 

діяльність парламентарія була б не свавільною, а підконтрольною народові, 

унормованою правом та, відповідно, лімітованою його вимогами.  

З іншого боку, юридична відповідальність парламентарія сутнісно 

ґрунтується на теоретичних концептах, що зумовлюють відповідальність 

держави, державних органів та публічних посадових осіб перед 

суспільством. Поєднання уявлень про необхідність юридичної 

відповідальності держави з уявленнями про представницький характер 

парламенту і діяльності парламентарія уможливлює дискурс щодо 

юридичної відповідальності парламентарія. 

Утвердження в Україні демократичної правової держави передбачає 

неодмінне досягнення раціонального «балансу між потребами суспільства у 

забезпеченні відповідального та ефективного владарювання та можливим 

використанням сучасних технологій політичного управління» [319, с. 38]. У 

ході демократичного реформування принципово важливо «максимально 

використовувати орієновані на підзвітність очищені інститути 

відповідального уряду, відповідального парламенту, конституції і виборів» 

[178, с. 99]. Зрештою, означені інститути є не просто формами здійснення 

влади, а й незаперечними конституційними цінностями, що створюють 

своєрідний аксіологічний підмурок реформаторським заходам. 

Отже, питання функціонування та розвитку відповідального 

представницького правління в Україні набуває першорядного значення саме 
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в контексті курсу на розбудову демократичної та європейсько орієнтованої 

правової держави. В межах такого курсу мають розв’язуватися актуальні 

завдання з підвищення рівня юридичної відповідальності державної влади 

загалом та парламентаріїв зокрема. 

Становлення ідеї представницького правління відбувалося в період 

західноєвропейського Середньовіччя [19, с. 46; 730; 738] та пов'язане із 

взаєминами усередині католицької Церкви, а також між містами і 

феодальними монархами, хоча деякі сучасні дослідники (Б. Манен) схильні 

шукати його витоки ще в давньоафінській демократії [375, с. 16-56]. 

Величезне значення для становлення і розвитку концепції політичного й 

виборного представництва мали праці Августина Блаженного, Томи 

Аквінського, Миколи Кузанського, Дж. Лільберна, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, 

Дж. Локка, В. Блекстона, І. Бентама, Е. Бьорка, Ш.-Л. Монтеск'є, О. 

Гамільтона, І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, Дж.Ст. Мілля, Г. Єллінека, М. Вебера, Л. 

Гумпловича, А. Токвіля, А.В. Дайсі, В.М. Гессена та багатьох інших авторів, 

які становлять класичну спадщину наукового доробку у сфері осмислення 

проблематики відповідального представницького правління. 

Сьогодні, попри наявність солідного корпусу наукових досліджень, які 

окреслюють сутність народного представництва та його інваріанти, з одного 

боку, та концепцій юридичної відповідальності держави і членів парламенту 

– з іншого, проблематика відповідального представницького правління як 

необхідної теоретико-правової основи для формування й функціонування 

інституту юридичної відповідальності парламентарія досі не стала 

узвичаєною у вітчизняному конституційно-правовому дискурсі. Розкриття 

теоретико-правових підстав функціонування інституту юридичної 

відповідальності парламентарія потребує комплексного наукового аналізу 

концепту відповідального представницького правління, не завжди коректно 

застосовуваного в юридичній науці поряд із категоріями публічного 
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представництва, політичного представництва, народного представництва 

тощо, зміст та співвідношення між якими подекуди не розкривається. 

Як пише французький дослідник П. Розанвалон, вираз «представницьке 

правління» вперше був ужитий у листі американського політичного діяча О. 

Гамільтона в 1777 р. Систематично він використовувався на початку 1790-х 

років – передусім відомими мислителями Т. Пейном, Ж. Кондорсе, Е.Ж. 

Сійєсом. При цьому Е.Ж. Сійєс у своїх «Основах суспільного устрою» 

розрізняв два тлумачення представницького правління, з яких тільки одне є 

демократичним, хоча обидва засновані на виборності. В одному випадку 

йдеться про «заохочення партійних консультацій на місцевому рівні», в 

іншому – лише про «делегування представників у центральну асамблею» 

[391, с. 216]. 

У праці І. Бентама «Тактика законодавчих зборів» (1815 р.) уперше 

була порушена проблема відповідального представницького правління. Для 

його запровадження, на думку британського мислителя, необхідні такі 

умови: 1) прямі вибори та змінюваність членів парламенту; 2) чіткі правила 

виборчого процесу, зрозумілі електорату та парламентаріям; 3) 

пропорційність кількості депутатів території країни; 4) гласність під час 

прийняття парламентаріями рішень у парламенті [47, с. 2-10]. Остаточно 

дискурс щодо відповідального представницького правління утвердився 

внаслідок появи фундаментальної праці відомого англійського вченого ХІХ 

ст. Дж.Ст. Мілля «Міркування про представницьке правління» [398]. Відтоді 

відповідальне парламентське правління розглядається здебільшого як 

набуток західноєвропейської та північноамериканської цивілізаційних 

традицій [542, с. 29]. 

У сучасній науці цей феномен аналізується переважно через призму 

демократичного дискурсу, зокрема концепцій «конкурентної» демократії (як 

способу здійснення електоральної конкуренції за владу) (Й. Шумпетер, Є.В. 

Бьокенфьорде, Р. Даль, М. Прело, Дж. Сарторі, Дж. Х. Хеллоуел, Дж. 
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Шапіро та ін.) та «учасницької» демократії (як спосіб забезпечення участі 

громадян в управлінні справами держави) (Дж. Дьюї, Дж. Д. Коул, В. 

Остром, С. Сіндер, М.Дж. Скідмор, М.К. Тріпп, А. Турен та ін.) [391, с. 217]. 

Відповідальне представницьке правління у найзагальнішому вигляді 

розглядається як парламентське обмеження владного свавілля [166, с. 42]. У 

цьому сенсі відповідальне представницьке правління слід уважати 

складовою частиною обмеження влади як більш широкого за змістом 

політико-правового феномену [63; 293]. Зараз інститут відповідальності 

органів публічної влади пов’язується із забезпеченням її легітимності, 

впливом народу на рішення органів публічної влади [542, с. 266]. 

Характерними рисами відповідального представницького правління у 

науці конституційного права вважаються: 1) вплив на формування уряду; 2) 

чіткі вимоги щодо несумісності депутатського мандату з оплачуваною 

діяльністю і різними посадами; 3) імунітет від кримінального 

переслідування; 4) обов’язок періодичної звітності члена парламенту перед 

виборцями; 5) відкритість діяльності парламентарія і парламенту; 6) 

підпорядкування діяльності парламентарія інтересам народу; 7) застосування 

парламентом різних форм парламентського контролю над урядом. Зміст 

класичного відповідального представницького правління передбачає 

наявність зворотного зв’язку між громадянами та парламентаріями, у разі 

порушення якого останні несуть політичну та – в установлених 

законодавством випадках – юридичну відповідальність [166, с. 43]. 

Згідно з висновками американських учених, представницьке правління, 

встановлене конституцією і відповідальне перед народом на основі 

загального всенародного періодичного волевиявлення, належить до числа 

визначальних ознак конституціоналізму [317, с. 62-63]. Нині в контексті 

моделі відповідального представницького правління, представництво та 

відповідальність поєднуються в одному дискурсі конституціоналістики [739; 

750], що простежується на проникненні ключових постулатів 
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відповідального представницького правління в етичні кодекси 

парламентаріїв багатьох західних країн [747], на ідеях відповідальності 

парламентаріїв як перед парламентами, так і перед виборцями навіть за умов 

існування вільного представницького мандату [752], на пов’язаності 

відповідальності і представництва в діяльності парламентаріїв [737]. 

Підґрунтя теоретичного концепту відповідального представницького 

правління становить категорія представництва, добре відома правовій науці 

та практиці ще від античної доби. Невипадково Г. Єллінек ідею 

представництва відносив до першопочаткових правових поглядів людини 

[150, с. 418]. Відповідно, представництво розглядається як суто правовий 

феномен. Воно, зокрема, визначається як здійснення певною особою 

(представником) юридично значимих дій на основі й у межах наданих їй 

повноважень від імені іншої особи [712, с. 365]; вчинення правочинів та 

інших юридичних дій однією особою (представником) від імені та в 

інтересах іншої особи згідно з довіреністю або в силу закону [585, с. 1064]. 

Правовий інститут представництва існує у процесуальних галузях права (так 

зване процесуальне представництво) вже сотні років [437, с. 14-15], 

інтерпретується в сучасній юриспруденції як міжгалузевий правовий 

інститут [326-327; 723], а також як специфічний інститут приватного [411] та 

публічного права [637] тощо. 

В юриспруденції усталеним є підхід до виокремлення представництва в 

об’єктивному та суб’єктивному значеннях. В першому випадку йдеться про 

сукупність правових норм що опосередковують суспільні відносини, 

пов'язані з певною діяльністю, яку одна особа здійснює від імені і в 

інтересах іншої особи. У другому – про наявність певних суб’єктивних прав, 

право однієї особи діяти від імені іншої, яке має подвійну природу, будучи 

спрямованим як зовні (право виступати перед третіми особами від імені 

того, кого представляють – повноваження), так і всередину (право 

зобов'язувати того, кого представляють, своїми діями щодо третіх осіб).  
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За своєю сутністю право на представництво є немайновим правом [600, 

645, 653], у зарубіжному праві розглядається щонайменше у трьох основних 

значеннях: як правовідношення; як функції представника у відповідному 

правовідношенні; як правовий інститут у цілому, що включає внутрішні та 

зовнішні форми представництва. 

В юриспруденції правова сутність представництва розкривалася у двох 

панівних концепціях: «концепції дії» та «концепції правових відносин». 

Згідно з першою, зокрема, представництво інтерпретувалося як діяльність, 

тобто сукупність дій, що полягають у здійсненні угод та інших юридичних 

дій однією особою (представником), що діє у межах повноваження від імені 

іншої особи – того, кого представляє (принципала). Тобто представництво 

з’являється і має місце тоді, коли представник здійснює певну діяльність від 

імені іншої особи. Проте за цього підходу під представництвом розуміються 

лише його зовнішні прояви, які виражаються в діях суб’єктів права. Такий 

недолік, як видається, долається концепцією представництва як 

правовідносин, за якої представництвом є правовідношення, в якому одна 

сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені 

другої сторони, яку вона представляє. Саме другий підхід легалізований, 

зокрема, у статті 227 Цивільного кодексу України [653]. 

Залежно від значення волевиявлення сторін для виникнення 

правовідносин виокремлюються два провідні види представництва: 

обов’язкове, яке зумовлене законом і не залежить від волі того, кого 

представляють, та добровільне, яке ґрунтується на волі довірителя й яке 

визначає повноваження представника. 

Визначальним для нашого дослідження є відмежування публічного 

представництва від приватного (приватно-правового). Публічне 

представництво відрізняється від приватноправового своєю функцією: воно 

вирішує завдання формування публічної волі; натомість у приватному праві 

воля суб’єкта, від імені якого здійснює свої повноваження представник, 
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передбачається вже сформованою. Стороною, яку представляють у 

публічному праві, є невизначене коло суб’єктів – народ, який 

конституюється як суб’єкт права через систему публічного представництва 

[637]. Тому погодимося із влучним висловом Ф. Анкерсміта: «…без 

політичної репрезентації немає і народу як реальної політичної єдності» [18, 

с. 28], а парламент, на думку Г. Єллінека, є «в юридичному сенсі 

організованим народом» [149, с. с. 429-430]. 

Загалом же виокремлення публічного представництва як форми 

представництва у сфері відносин публічного права є відносно нещодавнім 

феноменом, пов’язується з появою та еволюцією в доктрині конституційного 

права на межі ХІХ–ХХ ст. політичних, соціологічних та юридичних 

тлумачень цього феномену. У межах політичної теорії (Е.Й. Сійєс, Л. Дюгі, 

Б. Чичерін) особливості публічного представництва розглядалися в 

особливому суб’єктному складі правовідносин: його сторонами виступають 

народ у цілому та представницький орган, а не окремі виборці і 

парламентарії.  

У рамках соціологічної теорії (Л. фон Штейн, О. Майєр, а також 

прихильники «юриспруденції інтересів») публічне представництво 

тлумачилося як представництво інтересів різних соціальних груп. У рамках 

юридичної теорії публічного представництва (К. фон Гербер, П. Лабанд, Г. 

Єллінек, В. Устінов) публічне представництво було пов’язано з діяльністю 

державних органів. Формами публічного представництва спершу вважалися 

лише народне представництво та представництво суб’єктів федерації, згодом 

до них додалося також представництво інтересів соціальних груп [638, с. 20]. 

Характерно, що у політології розглядають інші чотири моделі 

публічного представництва: опікунство (trusteeship), делегування 

(delegation), мандат (the mandate), представництво подібності, або 

«дзеркальне» представництво (resemblance). При цьому модель опікунства 

означає, що виборний представник «опікується» своїми виборцями, 
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вирішуючи питання для них на свій власний розсуд, з огляду на свою кращу 

підготовку і досвід (елітарний підхід). Модель делегування базується на 

класичному (цивілістичному) розумінні доручення, коли обраний 

представник «делегується» своїми виборцями для вирішення питань на 

основі ясно сформульованих доручень або інструкцій. Модель мандата, у 

розумінні Е. Хейвуда, розглядає не індивідуальне, а колективне 

представництво: йдеться про політичні партії, які «отримують мандат» від 

виборців на здійснення певної політики; обрані представники відповідальні 

насамперед перед партією за чітку і неухильну реалізацію її рішень. 

Нарешті, модель представництва подібності виходить з уявлення, що 

представницький орган повинен бути «дзеркальним відображенням» 

(«зрізом») суспільства, звичайно, у зменшеному масштабі, відображаючи у 

своєму складі всі основні соціальні групи суспільства [209, с. 137; 647, с. 

280]. 

Народне представництво слід уважати різновидом публічного 

представництва. Таке представництво поєднує елементи обов’язкового та 

добровільного: обов’язковість полягає в зумовленості представництва 

законом, волевиявлення того, кого представляють, має разовий характер і 

полягає у делегуванні народному представникові повноважень щодо 

представництва інтересів народу в парламенті; повноваження представника 

визначаються не довірителем, а безпосередньо конституцією та/або законом; 

законодавство не допускає відсутності (вакантності) органу, в якому 

працюють народні представники, – члени парламенту. Добровільність 

полягає у тому, що представники обираються на підставі їхньої добровільної 

згоди внаслідок волевиявлення народу, а вибори мають характер вільного 

волевиявлення народу. 

Категорія народного представництва є однією з провідних у теорії 

права і держави та в теорії конституційного права. З нею, зокрема, 

пов’язують виявлення демократичного самовизначення народу, його 
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суверенітету в процесі вільних демократичних виборів представницьких і 

законодавчих органів [116, с. 14-23; 218, с. 337-340]. Із цією теорією тісно 

пов’язана категорія політичного представництва [628, с. 13].  

Попри близькість, народне та політичне представництво не є 

тотожними. Суб’єктами політичного представництва можуть бути не лише 

народні представники – депутати, а й політичні партії, інші суб’єкти 

політичного процесу, що реалізують функції формування та вираження 

політичної позиції, впливу на здійснення політичної влади тощо. Натомість 

суб’єктами народного представництва можуть бути лише представники, 

обрані народом відповідно до офіційно встановлених та визнаних 

суспільством правил поведінки – правових норм. 

На відміну від політичного представництва [535, с. 14-15] поняття 

народного представництва більш наочно і конкретно вказує на реальне 

джерело влади. Через парламент відбувається трансляція політичної волі 

народу державі [19, с. 64]. Ставлення до народного представництва – 

основний критерій розрізнення існуючих політичних режимів [117, с. 22]. 

При цьому від ступеня розвитку народного представництва залежать форма 

держави (державного правління), ієрархія, структура і компетенція органів 

державної влади. Найширше виявляється народне представництво в 

парламентських республіках, провідною особливістю яких є верховенство 

парламенту в системі органів державної влади [254]. 

Отже, концептуально важливим є те, що народне представництво 

передбачає вираження інтересів народу. Воно зумовлене народовладдям, є 

участю в діяльності публічних установ представників суспільства і 

підпорядковується конституційно-правовим принципам демократичного 

правління. Ще давньогрецькі (Анаксагор, Аристотель, Горгій, Демосфен, 

Перикл, Платон, Протагор) та римські (зокрема, М.Т. Цицерон) мислителі 

вказували на необхідність народного представництва як однієї з основ 

державного правління. За умови, якщо народ у державі має політичні права, 
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але не може (внаслідок значних територіальних просторів держави) 

скористатися ними безпосередньо, він обирає на певний термін 

представників. Народ делегує свої повноваження представникам, але не в 

повному обсязі, а частково (йдеться про існування референдуму) [83, с. 134].  

З точки зору видатного французького мислителя Ш.Л. Монтеск’є, яка 

нині є усталеною та класичною в тлумаченні призначення і суті народного 

представництва, ідея представництва ґрунтується на тому очевидному 

міркуванні, що, оскільки народ безпосередньо не в змозі здійснювати 

законодавчу владу, він може робити це за допомогою своїх представників 

[404, с. 289; 209,с.138]. Такі ж міркування, на думку американської 

дослідниці Х. Піткін, були визначальними для О. Гамільтона, Дж. Джея та 

Дж. Медісона [746, с. 191].  

Утім, на думку французького теоретика Д. де Трасі, народне 

представництво можна оцінити як новий винахід, невідомий за часів 

Монтеск’є [130, с. 46], головне відкриття сучасної доби[130, с. 46]. Через 

кілька десятиліть це відкриття стали вважати очевидним: демократія має 

бути представницькою. Загалом інститут народного представництва 

поступово утвердився в Західній Європі у XVII–XVIII ст. Це стало ознакою 

переходу від станового представництва до створення всенародного 

представницького виборного органу, що діяв би на постійних засадах [254], 

мав виражати не інтереси окремих груп, станів [678], а інтереси загальні. 

Панівною у сучасних демократичних державах є доктрина народного 

представництва, тісно пов’язана з концепцією народного суверенітету та 

принципом рівності громадян у здійсненні їхніх політичних прав. Ключовою 

ознакою такого представництва є визначальна роль прямих виборів (обрання 

парламентаріїв самими виборцями) як засобу кооптації народних 

представників до складу представницьких органів влади. Зокрема, саме 

прямі вибори роблять народне представництво виборним і демократичним.  
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У конституційно-правовій літературі наводиться низка 

взаємопов’язаних ознак, що вказують на специфіку народного 

представництва як інваріанту публічного представництва. Зокрема, 

передбачається виокремлення переважно шляхом прямих виборів з 

сукупності громадян тієї частини, на яку покладаються повноваження зі 

здійснення державної влади. Відповідно, депутат не є повіреним своїх 

виборців, а представником народу в цілому, що породжує відносини між 

народом та його представниками, а також відносини представників із 

приводу суб’єкта, якого вони представляють, – народу. Важливо відмітити, 

що інститут представництва характеризує спосіб побудови представницьких 

органів влади, до яких, окрім парламенту, слід віднести ще й представницькі 

органи місцевого самоврядування [637]. 

Нині основний зміст народного представництва вбачають переважно в 

тому, що влада народу передається на обмежений термін обраному ним 

представникові. Ця теза набула поширення, однак зі значною амплітудою 

думок – від повного заперечення інституту народного представництва у 

цілому (Ж.-Ж. Руссо, К. Тахтарєв) до беззаперечного визнання (Г. Єллінек, 

М. Ковалевський, Дж.Ст. Мілль, Ш.-Л. Монтеск’є, Б. Чичерін).  

Якщо поширити на народне представництво загальноправову 

концепцію представництва як правовідносин, то тоді народне 

представництво слід інтерпретувати як особливу форму публічного 

представництва, характерними особливостями якого є участь у відповідних 

правовідносинах народу та його представників, обраних за визначеними 

правовими нормами процедурами, задля досягнення цілей формування, 

вираження та втілення в законах та інших первинних правових актах 

загальнонародної волі.  

Для сучасного народного представництва властивий 

інституціалізований (реалізований в інститутах, що функціонують як органи 

публічної влади), загальний (представництво покликане забезпечувати 
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формування та вираження волі всього народу, а не його частини, принаймні 

в ідеалі), виборний (відповідні органи заповнюються народними 

представниками в результаті проведення вільних та переважно прямих 

виборів), постійний (ці органи функціонують на безперервній основі, хоча їх 

персональний склад періодично змінюється повністю або частково), 

правовий (організація та функціонування народного представництва як 

системи правових відносин обов’язково опосередковується правовими 

нормами) характер.  

Попереднім моделям народного представництва був притаманний 

часто неінституціалізований, незагальний (представницькі органи були 

становими або цензовими), не повністю виборний (часто представники до 

них призначалися або успадковували своє місце у представницьких 

установах), непостійний (представницькі установи скликалися періодично, а 

не функціонували на постійній основі) характер. 

Учені переважно зосереджують увагу на публічному, правовому та 

дискурсивному характері інституту народного представництва, що 

найбільшою мірою відображають саме сучасний стан розвитку відповідного 

інституту. Так, на думку Г.В.Ф. Гегеля та інших німецьких вчених 

вирішальне значення інституту народного представництва полягає в тому, 

щоб за допомогою публічності дебатів утверджувався момент всезагальної 

поінформованості [105, с. 351; 709]. Відомий український учений-правник 

Б. Кістяківський уважав народне представництво найважливішою 

інституцією правової держави. У такій державі влада і народ не протистоять 

одне одному, але і не зливаються, а їх солідарність випливає зі спільності 

їхніх цілей, завдань та інтересів [208, с. 247-248]. [. 

Конституційний характер інституту народного представництва полягає 

в тому, що відповідні відносини належать до фундаментальних відносин, 

пов’язаних із реалізацією народовладдя; їх правове регулювання 

здійснюється на рівні конституції; відносини народного представництва 
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опосередковують відносини між народом, який шляхом організації й 

проведення періодичних, вільних та рівних виборів уповноважує, наділяє 

своїх представників публічно-владними повноваженнями, та цими 

представниками, між представниками народу та іншими суб’єктами 

державно-політичних відносин владарювання поза межами представницьких 

органів, а також між самими народними представниками всередині 

представницького органу влади; єдиним суб’єктом, який здатний делегувати 

народним представникам владу, є народ, від імені якого представницький 

орган здійснює публічну владу у формах та межах, визначених 

конституційно; депутат загальнодержавного представницького органу – це 

представник усього народу, а не лише тих, хто його обрав.  

Така система дає змогу вивільнити значну масу населення від 

безпосередньої участі у щоденному вирішенні справ з управління державою, 

гарантує їх від свавілля та забезпечує додержання прав і свобод особистості, 

гарантує інші засади конституційного правопорядку в державі. 

Представництво й є найважливішим завданням для депутата. Різновидом 

виборного народного представництва постає представництво, уособлене 

парламентом. З точки зору М. Оніщука та М. Савчина, відповідно до 

концепції національної державності, на перший план виступає народне 

представництво в особі парламенту [432, с. 117-118], яке гарантує 

можливість ухвалення найважливіших рішень життя суспільства від імені 

народу. Представництво, уособлене парламентом, відрізняється 

загальнодержавним характером; як правило, прямим способом обрання 

народних представників до його складу; забезпеченням домінування у його 

діяльності загальнодержавного публічного інтересу; опосередкуванням 

прямих виборів активною участю політичних партій у рекрутуванні 

кандидатів у парламентарії; врегулюванням відносин такого представництва 

на рівні виключно конституції та законів держави (у тому числі й 

парламентських регламентів, які здебільшого мають силу закону або 
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принаймні за своєю юридичною силою відрізняються від підзаконних актів 

органів виконавчої влади). 

У контексті домінуючої в правовій науці концепції представництва як 

правових відносин суттєвої уваги потребує розкриття специфіки 

представницьких правовідносин, в яких ключову роль відіграють 

парламентарії. Найбільш поширеним є підхід, за яким до таких відносять усі 

відносини, пов’язані з формуванням, функціонуванням та відповідальністю 

парламенту [58, с. 13; 546, с. 92].  

Таким чином, відповідні відносини згруповані залежно від їх змісту на 

відносини такі що, пов’язані з: 1) формуванням парламенту; 2) 

функціонуванням парламенту; 3) юридичною відповідальністю парламенту. 

Очевидно, що в таку палітру відносин цілковито вписуються і відносини, 

пов’язані з юридичною відповідальністю парламентаріїв. 

Правовідносини щодо представництва, уособленого парламентом, є за 

своєю галузевою приналежністю конституційними [597, с. 12-13, 42-43]. 

Оптимальним підходом до визначення кола представницьких відносин буде 

підхід, за якого суб’єктами цих відносин є парламентарій та парламент: 1) 

відносини, пов’язані з обранням парламентаріїв та формуванням парламенту 

і його органів; 2) відносини, пов’язані з реалізацією членами парламенту та 

парламентом своїх функцій і повноважень; 3) відносини, пов’язані з 

юридичною відповідальністю парламентаріїв та парламенту в цілому.  

Як відомо, у сучасних державах співіснують як представницька, так і 

пряма форми демократії. Проте переважає все ж представницька форма 

народовладдя. Недаремно у працях багатьох західних учених (зокрема, А. 

Фальбека, Е. Хубнера, У. фон Алеманна) поняття парламентаризму та 

демократії взагалі ототожнюються. 

У науковій літературі відзначається, що всі представницькі органи за 

умов поділу влади пов’язані між собою засадами координації, а не 

субординації [693, с. 22]. Це означає, що парламент є вищим 
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представницьким органом відносно представницьких органів інших рівнів 

лише з огляду на найбільшу соціально-політичну вагу його рішень, їхнє 

юридичне верховенство, а також на його статус і компетенцію. Саме він, 

здійснюючи делеговану народом владу [16, с. 22, 630, с. 8; 651, 416, с. 30-

31], визначає правові умови організації та діяльності інших представницьких 

органів, статус їхніх депутатів через систему виборів [159, с. 87, 693, с. 22].. 

Члени усіх представницьких органів влади, відповідно до більшості 

сучасних конституцій світу, обираються шляхом прямих, вільних, рівних 

виборів під час таємного голосування. За всієї розбіжності моделей виборчих 

систем на місцевому та загальнонаціональному рівнях варто вказати на те, 

що такі вибори нині характеризуються плюралізмом та альтернативністю 

висування кандидатів у депутати і голосування.  

З попередньої характеристики логічно випливає ще одна спільна риса 

представницьких органів – колегіальність [58, с. 13]. Відповідно до 

принципу колегіальності, представницькі органи забезпечують 

представництво інтересів різних верств суспільства, а не якоїсь його 

частини. У зв’язку із цим перегляду потребує теза про необхідність відмови 

від визнання парламенту як єдиного представницького органу Українського 

народу, яку намагаються запропонувати деякі вчені [159, с. 86-87; 503; 652, 

с. 31]. 

З точки зору прихильників концепції дуалізму загальнонародного 

представництва, суб’єктами такого представництва є президент і парламент. 

Такої позиції дотримуються, зокрема, С. Авакьян, А. Автономов, П. 

Астафічев [4, с. 5-6; 5, с. 22; 27, с. 101]. В. Костицький додає, крім 

президента та парламенту, ще місцеве самоврядування, яке не ієрархізоване, 

але у цілому є представником народу [284; 289]. Про єдине представництво 

парламенту, на думку згаданих учених, можна говорити за відсутності інших 

органів загальнонаціонального рівня, що формуються безпосередньо 
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народом. За наявності ж обраного всім народом президента така єдність 

зникає.  

Противники такого підходу твердять, що ці аргументи не є достатньо 

переконливими, принаймні з огляду на дві обставини. По-перше, саме 

конституції здебільшого визначають президента як посадову особу, 

уповноважену представляти не народ, а державу. По-друге, президент є 

одноособовим, а не колегіальним органом. Це, навіть за умови ідентичного 

характеру виборів його та депутатів представницьких органів влади 

(безпосередність обрання народом та ін. вищезгадані характеристики), дає 

змогу говорити, що президент представляє інтереси не всіх верств 

суспільства, а лише більшості виборчого корпусу. Тоді як сенс 

функціонування представницьких органів влади полягає якраз у 

пропорційному представленні депутатами рад інтересів як більшості, так і 

меншості – всього спектру думок, репрезентованих у суспільстві. Побічно на 

користь цього свідчить також досвід функціонування представницьких 

органів влади, яким відомий поділ депутатів на більшість і меншість (як у 

Верховній Раді, так і місцевих радах). На думку деяких вчених віднесення 

президента чи інших осадових осіб до числа народних представників 

призводить до вихолощування сутності народного представництва [117, с. 

23-25]. Для таких виборних осіб пропонується термін «адміністративне 

представництво» на противагу народному представництву.  

Із колегіальністю представницьких органів влади пов’язана й наступна 

ознака – лише в ході обговорення приймаються нормативні рішення, тобто їх 

ухвалення має консенсусний характер, лише через дискусію відбувається 

зближення різних позицій, та інтереси різних верств суспільства 

трансформуються у загальнонаціональний інтерес. Його втілення в 

нормативних актах представницьких органів влади є відображенням їхньої 

спільної представницької природи. Натомість акти президента приймаються 

одноосібними вольовими рішеннями, без колегіального розгляду. Ці 
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аргументи спростовують гіпотезу «представницького дуалізму», яка набула 

популярності серед українських науковців [254]. 

Можливості здійснення народом належної йому влади через систему 

народного представництва суттєво зростають в умовах інформаційного 

суспільства і доступності народу до політико-правової інформації. 

Як свідчить аналіз явищ народного представництва та представництва, 

уособленого парламентом, сучасний демократичний розвиток суспільства і 

держави немислимий без функціонування і подальшого вдосконалення 

системи представницької парламентської демократії, яка вбирає у себе низку 

демократичних інститутів, пов’язаних між собою механізмом вільних, 

рівних, загальних, періодичних виборів, що відбуваються шляхом таємного 

голосування і проходять в атмосфері загальної політичної участі народу – 

виборчого корпусу, що передбачає високий загальнокультурний рівень нації. 

У цьому сенсі особливо актуальним виглядає висновок Дж.С. Мілля, який 

пов’язував представницьке правління з розвитком культури, вказуючи, що 

воно тим вигідніше народу, чим вищим є його культурний розвиток [398]. 

У рамках такої парадигми розвитку суспільства і держави окреслився 

сучасний концепт відповідального представницького правління. Він, 

зокрема, вказує на те, що в державі сформована така система державно-

політичних відносин владарювання, в якій ключове місце обіймає інститут 

демократично обраного парламенту, що має представницький характер, 

утілює і реалізує у своїй діяльності представництво інтересів усього народу, 

підпорядковується вимогам верховенства права та члени якого – 

парламентарії несуть юридичну відповідальність за результати своєї 

діяльності як перед народом, який делегував їм свою волю, так і перед 

парламентом та утвореними в ньому органами. 

Ознакою цих представницьких відносин є ключова роль, яка надається 

парламентарієві як суб’єктові формування, вираження та втілення волі 

народу в діяльності законодавчого органу влади. Здійснення його функцій та 
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повноважень підпорядковане реалізації взаємопов’язаних вимог 

представництва та відповідальності, що мають чітко окреслений правовий 

характер. 

Сучасний стан реалізації концепту відповідального представницького 

правління відрізняється його універсалізацією, системністю (що передбачає, 

зокрема, поєднання інституційних, функціональних та комунікативних 

компонентів), аксіологізацією та суттєвим рівнем юридифікації, який 

опосередковано вказує на незаперечну й визначну соціальну роль та 

значення діяльності парламентів та членів парламенту у суспільстві та 

державі. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Парламентарій посідає ключову роль у суспільстві та державі, 

опосередковуючи систему багатоманітних зв’язків і відносин, що 

складаються між органами державної влади, інституціями громадянського 

суспільства та виборчим корпусом, персоналізує здійснення державної, 

передусім законодавчої, влади, а також виконує функції (представницьку, 

законодавчу, комунікативну, контрольну), що мають конститутивне 

значення як для системи народного представництва, так і для організації і 

функціонування парламенту.  

2. У формально-юридичному сенсі роль члена парламенту 

програмується правовими нормами, при цьому безпосередньо ними часто не 

фіксується, а зазвичай виводиться із системного тлумачення їхнього змісту 

та осмислення їхньої ідеологічної спрямованості і може осмислюватися в 

контекстах мікро- та макросоціального вимірів. У першому випадку йдеться 

про відображення в ролі парламентарія специфіки його взаємодії з 

парламентськими фракціями, депутатськими групами, політичними 

партіями, групами впливу тощо. Макросоціальний вимір діяльності 
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парламентарія полягає у виокремленні соціального та державного вимірів. У 

соціальному вимірі парламентарій виступає репрезентантом 

загальносоціальних інтересів; у державному вимірі парламентарій 

осмислюється як носій державної влади, що зумовлено правовим статусом 

парламенту, його місцем у системі державної влади, конституційно-

правовою традицією, панівною в суспільстві тощо. 

3. Сучасні дослідження ролі та місця парламентарія ґрунтуються на 

поєднанні позитивістських (легістських), соціолого-правових та 

комунікативно-антропологічних підходів. При цьому компліментарними для 

них так чи інакше є історико-правовий та аксіологічний (ціннісно 

зорієнтований) методи наукового пізнання означеного правового феномену. 

Застосування сучасної постпозитивістської методології пізнання 

конституційно-правових явищ до конкретного правового інституту – 

інституту парламентарія має суттєві евристичні переваги, оскільки 

допомагає осягнути сутнісні властивості означеного феномену, розглянути 

його як самостійне правове явище та разом із тим накреслити певні системні 

зв’язки інституту парламентарія з комплексним феноменом 

парламентаризму. 

4. Інститут юридичної відповідальності члена парламенту має витоки в 

тих об’єктивних соціально-політичних умовах, які детермінують 

необхідність функціонування відповідального представницького правління 

та існування таких представницьких інституцій, у межах яких діяльність 

парламентарія була б не свавільною, а підконтрольною народові, 

унормованою правом та, відповідно, лімітованою його вимогами.  

5. Юридична відповідальність парламентарія сутнісно ґрунтується на 

теоретичних концептах, що зумовлюють відповідальність держави, 

державних органів та публічних посадових осіб перед суспільством. Лише 

поєднання уявлень про необхідність юридичної відповідальності держави з 

уявленнями про представницький характер парламенту і діяльності 
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парламентарія уможливлює дискурс щодо юридичної відповідальності 

парламентарія як носія функцій законодавчої влади. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТУ 

 

2.1. Поняття та специфіка соціальної відповідальності депутата 

парламенту 

 

Складні та суперечливі умови глобалізації різних сфер суспільного 

життя об’єктивно диктують підвищення юридичної та інших форм 

соціальної відповідальності різних суб’єктів права [385, с. 215]. У сучасному 

світі органи законодавчої влади виступають ключовими інститутами 

первинного правового регулювання суспільних відносин, забезпечення 

соціальної стабільності, гарантування реалізації прав і свобод людини і 

громадянина. Така роль зумовлює обов’язкову відповідальність суб’єктів, 

що створюють ці норми, перед суспільством [671, с. 21]. 

Раціоналізація парламентаризму, що спостерігається в багатьох країнах 

із різними формами державного устрою, державного правління та 

державного режиму, так чи інакше сприяє певному новітньому 

«ренесансові» парламентаризму як політико-правового феномену в 

демократичній системі державно-політичного владарювання. Зростання ваги 

і значення законодавчої влади зумовлює об’єктивне зростання уваги 

суспільства до проблематики її належного здійснення в інтересах 

суспільства, оскільки будь-які вчинювані з боку законодавців порушення 

вимог права, «вихід за межі норм моралі і чинного законодавства» [385, с. 

224], спотворення волевиявлення народу, викривлення суспільних інтересів 

безпосередньо підривають авторитет законодавчої влади, якість 

законотворення як високоінтелектуальної діяльності [201, с. 56-57], ставлять 

під сумнів, а іноді й унеможливлюють належне виконання функцій держави. 

На думку вчених нормативно-правовий простір функціонування 

парламенту є найбільш розвинутим. Це особливо помітно у порівнянні з 
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правовим регулюванням інших органів державної влади [345, с. 25]. Тому 

невипадково найчастіше предметом критики у розрізі відповідальності 

законодавців стають зроблені ними прорахунки у законодавчій діяльності. З-

поміж них чи не найчастіше згадуються порушення законодавчої процедури, 

вимог законодавчої техніки, прийняття ними недосконалих або 

декларативних законів. Аналітики пишуть про те, що проекти актів 

парламенту часто не несуть необхідного нормативного навантаження, не 

стосуються проблем, в яких відчуває потребу суспільство [243, с. 169]. 

Забезпечення суспільної довіри до парламенту передбачає існування 

комплексного інституту відповідальності парламентарія. У такому 

інститутові виокремлюють тісно пов’язані між собою політичний та 

юридичний сегменти. Це зрозуміло, оскільки феномен парламентаризму 

опосередковує важливу частину державно-політичних відносин 

владарювання [695, с. 13-14]. Зазначене ґрунтується на фундаментальному 

розмежуванні юридичної та політичної відповідальності публічної влади та 

її носіїв, хоча, природно, лише юридичною та політичною відповідальністю 

все розмаїття проявів соціальної відповідальності парламентарія далеко не 

вичерпується. 

Тому предметне дослідження змісту та особливостей інституту 

юридичної відповідальності членів парламенту у сучасній державі може 

проводитися, насамперед, у контексті осмислення ключових особливостей 

соціальної відповідальності парламентарія, що є базовим соціальним 

феноменом, у структурі якого виокремлюється власне юридична 

відповідальність носіїв законодавчої влади. Зіставлення юридичної 

відповідальності парламентаріїв із соціальною (як видового поняття з 

родовим) та іншими її різновидами, насамперед, політичною (як 

однопорядковими явищами) буде не лише продуктивним і доповнювальним 

до вищезгаданих концепцій, а й матиме фундаментальне евристичне 

значення, оскільки сприятиме уточненню базових сутнісних рис юридичної 
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(як форми соціальної) відповідальності парламентарія. Зазначені міркування 

повною мірою стосуються юридичної відповідальності парламентаріїв як 

представників народу, уповноважених ним на здійснення законодавчої 

функції держави. 

Дослідження феномену юридичної відповідальності у контексті 

зіставлення з явищем соціальної відповідальності не є цілком новим в 

юридичній науці. Можна вважати, з урахуванням існуючих напрацювань, що 

воно значною мірою видається традиційним. Водночас у контексті 

вибраного авторкою ракурсу теоретико-правового дослідження явища 

юридичної відповідальності парламентарія у контексті відповідального 

представницького правління такий підхід може мати як науково-теоретичне, 

так і практичне застосування. 

Відповідальність парламентарія має розглядатися як вид соціальної 

відповідальності, складова частина відповідального представницького 

правління, вид юридичної відповідальності держави. Це зрозуміло, оскільки 

депутати парламенту повинні відображати та враховувати інтереси всіх 

соціальних груп населення через свою законотворчу та представницьку 

діяльність [640, с. 96]. Своєю чергою, для розкриття специфіки 

відповідальності парламентарія потребують докладного аналізу й 

систематизації існуючі правові, етичні, психологічні, соціологічні 

визначення поняття соціальної відповідальності [147, с. 69]. Необхідне 

осмислення категорії соціальної відповідальності та виокремлення ключових 

ознак відповідальності щодо означеної групи носіїв законодавчої влади. 

У сучасній науці обґрунтовано висновок, що соціальна 

відповідальність притаманна всім сферам і рівням суспільної взаємодії [46, 

с. 217]. Проте першопочатково сам термін «відповідальність» (responsibility) 

все ж був пов’язаним саме з функціонуванням політичних інститутів 

(зокрема, за доби великих Англійської і Французької революцій XVII–XVIII 

ст.). Надалі він став позначати право керованого вимагати від носіїв влади 
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публічного звіту за будь-яку їхню дію. У дослідженнях українських учених 

наводиться аналіз, який свідчить, що досі в англомовній науковій літературі 

поняття «відповідальність» (responsibility) має досить широкий зміст та 

тлумачиться як підзвітність (accountability), осудність (imputability), 

караність (punishability), зобов’язаність (liability), здатність надавати 

відповідь (answerability), розумність (reasonability) тощо. Термін 

відповідальність також часто пов’язується з виконанням обов’язку, 

поверненням боргу, з необхідністю відзвітувати за свої дії, спокутувати 

провину тощо [342, с. 76]. 

На основі аналізу значного масиву наукових праць і розвідок, що 

виконувалися як у межах юриспруденції, так й інших суспільних наук, 

можна дійти висновків, що соціальна відповідальність, за всієї структурної, 

внутрішньосмислової та науково-галузевої неоднорідності, інтерпретується 

переважно як підзвітність, моральний обов’язок, механізм соціального 

контролю, етико-правова категорія. Така відповідальність визначає ступінь 

відповідності індивідуальної поведінки наявним нормативним зразкам [186; 

718, с. 231]. 

У сучасній науці закономірно підкреслюється комплексність соціальної 

відповідальності парламентаріїв. Адже, як слушно зауважують учені, 

сьогодні відповідальність та відповідальна поведінка носіїв законодавчої 

влади є одними з найважливіших орієнтирів в їхній діяльності. Проте 

підвищення рівня відповідальності парламентаріїв не може обмежуватися 

лише зміцненням відповідної нормативно-правової бази держави, передусім 

конституційного законодавства, але має враховувати формування нових 

парламентських традицій і практик, які б ґрунтувалися на 

загальнонаціональних політико-правових цінностях та визначених 

пріоритетах розвитку держави.  

Поєднання законодавчого вдосконалення парламентаризму з 

парламентськими традиціями європейського зразка має визнаватися одним зі 
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стратегічних завдань державотворення в Україні [131, с. 71]. Соціальна 

відповідальність спрямовує діяльність кожної людини на врахування 

інтересів суспільства. [123, с. 40]. Означені міркування окреслюють не лише 

глибину проблеми соціальної відповідальності парламентаріїв як 

комплексної, а й орієнтують на необхідність адаптації кращих з існуючих 

зразків і моделей за модернізації інституційного «дизайну» соціальної 

відповідальності парламентаріїв у сучасному суспільстві. 

Роль та значущість такої відповідальності об’єктивно підвищуються у 

носіїв публічної влади, оскільки вони щонайбільше впливають на суспільні 

процеси та їх результати, коригуючи їх у соціально корисному, суспільно 

бажаному напрямі (напрямах). Специфіка соціальної відповідальності 

зводиться до взаємного засвоєння суспільних орієнтацій, норм та цінностей 

[450, с. 58]. Водночас у сучасній науковій літературі також обґрунтовується 

тісний зв'язок публічної влади та феномену соціальної відповідальності. 

Соціальну відповідальність називають інтеграційним чинником ефективності 

владних відносин у сучасній Україні [142, с. 190, 463]. 

За всіх відмінностей вищенаведені теоретичні підходи, як нам 

видається, відрізняються їх компліментарністю та можливістю акцентування 

на тих чи інших об’єктивних проявах феномену соціальної відповідальності 

стосовно певних конкретних суб’єктів такої відповідальності. Такий 

феномен виявляється поліморфним та потребує уточнення стосовно 

відповідної конкретної сфери суспільних відносин та суб’єктного виміру 

(тобто певного суб’єкта відповідальності). 

Натомість евристично хибними видаються спроби інтерпретувати 

соціальну відповідальність виключно як корпоративну, тобто 

відповідальність фірм, корпорацій, організацій за свої рішення, дії перед 

суспільством та перед своїми членами. Корпоративна відповідальність 

полягає в обов’язку зазнати певних несприятливих наслідків за невиконання 

приписів корпоративних норм [301; 615; 649]. На нашу думку, у такому 
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підході невиправдано змішується корпоративна відповідальність як один із 

видів соціальної відповідальності із самою соціальною відповідальністю як 

істотно ширшим за сферою регулювання суспільним феноменом. 

Так само хибним видається і підхід деяких вчених, згідно з яким 

соціальна відповідальність розглядається переважно як феномен, в якому 

превалює моральний компонент, що має бути зміцнений юридичною 

відповідальністю [123, с. 39-40], адже структура соціальної відповідальності 

не вичерпується взаємодією лише морального та юридичного елементів. 

Натомість у соціальній відповідальності як комплексному явищі (як 

неодмінному системному регулятивному складнику) присутні поряд з 

юридичними також політичні, корпоративні, моральні та релігійні норми. 

В аспекті вибраного ракурсу дослідження нас цікавитиме саме аналіз, 

по-перше, особливостей соціальної відповідальності парламентаріїв як 

специфічної соціальної групи, присутньої у будь-якому сучасному 

суспільстві, представники якої від імені та за уповноваженням виборців 

(виборчого корпусу) здійснюють функції законодавчої влади та 

репрезентують націю у цілому, і, по-друге, аналіз цієї відповідальності у 

нормативному вимірі, у контексті диференціації різних видів соціальної 

відповідальності з подальшим виокремленням видів саме юридичної 

відповідальності як ключового різновиду соціальної відповідальності.  

Нарешті, по-третє, транзитивний стан українського суспільства і 

держави аксіоматично проєктується на сферу відповідальності носіїв влади, 

що зумовлює інституційну незавершеність відповідних правових 

регуляторів, які потребують не лише модернізації, а й узгодження з 

парламентськими практиками провідних європейських країн у контексті 

європейської інтеграції України. У цих країнах зазначена відповідальність 

парламентаріїв перебуває під пильною увагою громадян і є однією з 

ключових вимог, адресованих членам парламенту. 
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Адже така відповідальність є неодмінним елементом демократичного 

устрою держави. Відповідальність влади перед народом, створення системи 

протидії корупції вважаються умовою демократичного режиму [353, с. 113, 

121]. Демократія, за словами фінського політолога Т. Ванханена, означає, що 

народ і групи людей вільні змагатися за владу і що носії влади обрані 

народом і відповідальні перед ним [353, с. 116, 133]. В розвинутих 

демократіях контроль суспільства поширюється на всі органи державної 

влади та посадових осіб. Лише відповідальна політична еліта здатна на 

самообмеження, що взагалі є однією з найважливіших європейських 

політико-правових цінностей. Основою юридичної відповідальності є 

моральна відповідальність особистості [131, с. 70]. 

У контексті сучасної європейської моделі парламентаризму 

визначальним критерієм її ефективності є інститут відповідальності 

парламенту, що безпосередньо випливає із засад обов’язкової 

відповідальності інститутів державної влади. Такий підхід є критерієм 

демократичної ефективності державного режиму, зумовлюючи особливу 

роль відповідальності, яка виражається у реалізації легітимних політичних 

заходів. Так формуються інструменти стабілізації державно-політичних 

відносин владарювання та запобігання суспільним конфліктам [353, с. 157]. 

Відповідальність за якість та наслідки прийнятих владних рішень передусім 

покладається на владу незалежно від врахування позиції громадян [353, с. 

224]. 

Отже, актуалізація дискурсу щодо соціальної відповідальності 

парламентаріїв зумовлюється контекстом європейської інтеграції України, 

що передбачає, зокрема, й чітку інституціалізацію такої відповідальності. 

Одночасно відбувається уніфікація ціннісних вимог до парламентської 

діяльності [608, с. 97]), оскільки така відповідальність розглядається не лише 

в інституційному, але й в аксіологічному ключі (вимірі) як соціальна 

цінність демократичної держави, відображення реально існуючої потреби 
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узгодження, впорядкованості дій усіх індивідів у процесі будь-якої спільної 

діяльності. Іншими словами, соціальна відповідальність постає як 

неодмінний атрибут спільної діяльності людей, тоді як сама спільна 

діяльність є джерелом відповідальності її учасників.  

Тому специфічними ознаками соціальної відповідальності виступають: 

суспільна сутність людини як суб’єкта суспільних відносин; соціальне 

регулювання поведінки учасників суспільних відносин. Важливо, що 

соціальне регулювання поведінки індивіда у процесі спільної діяльності 

передбачає наявність свободи волі і можливості вибору альтернативної 

поведінки [160, с. 203, 29, с. 302]. 

У юридичній літературі висловлюються думки про те, що метою 

соціальної відповідальності є боротьба з порушеннями соціальних норм, 

вплив на соціально-вольову діяльність особи для приведення її у 

відповідність до соціальних норм, а тому соціальна відповідальність це 

соціальне явище, наділене конкретно-історичним змістом, а також свідоме 

здійснення обов’язку особи перед суспільством. Невиконання обов’язку 

особи перед суспільством передбачає той чи інший ступінь осуду такої 

особи суспільством (суспільною групою, окремими членами суспільства) 

[122, с. 42; 496, с. 312; 373, с. 153]. 

Більш обґрунтованою та систематизованою видається концепція, 

розроблена Л. Калєніченко, яка запропонувала розгорнуту формалізовану 

інтерпретацію ключових ознак соціальної відповідальності. До їх числа 

дослідниця віднесла, те, що така відповідальність має об’єктивний характер 

(виникає і розвивається разом із суспільством) і певні форми реалізації [186-

187]. Зазначимо, що соціальна відповідальність виступає як сукупність двох 

груп відносин (ретроспективні відносини як відповідальність за вчинені 

проступки та позитивні відносини, засновані на свідомому виконанні вимог 

суспільства), має нормативний характер. 
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Варто погодитися з думками про залежність соціальної 

відповідальності носіїв влади зі специфікою їхньої професійної діяльності. У 

більшості сучасних парламентів діяльність парламентарія є такою, що 

здійснюється на постійній професійній основі [577; 609, с. 3660; с. 50-51]), 

чим обумовлена специфіка їх соціальної відповідальності. Варто також 

сказати про тісну залежність соціальної відповідальності парламентарія як 

від групової (корпоративної) ідентичності, так і від специфіки його 

професійної правосвідомості. 

Інший важливий аспект, на якому варто акцентувати увагу у зв’язку з 

вибраним ракурсом дослідження, безпосередньо пов'язаний із тим, що самі 

парламентарії, будучи носіями законодавчої влади, активно задіяні у процесі 

створення норм, які регулюють соціальну відповідальність, зокрема 

юридичну відповідальність для невизначеного кола суб’єктів. Це зумовлює 

необхідність високого рівня усвідомлення парламентарієм об’єктивних меж 

парламентської діяльності та високий рівень самодисципліни, 

самообмеження і самопідпорядкування приписам соціальної 

відповідальності. Міра та обсяг соціальної відповідальності парламентаріїв 

суттєво конкретизують зміст відповідальності за неналежну поведінку 

відповідних суб’єктів суспільних відносин. Тут варто враховувати такі 

ключові чинники, як конкретно-історична ситуація й обстановка, в якій 

діють парламентарії та органи парламенту і парламент у цілому; реальні 

права і можливості парламентаріїв за відповідних моделей парламентського 

устрою [122, с. 47-48]. 

Отже, соціальна відповідальність парламентарія: 1) має об’єктивний, 

історично змінюваний, проте суспільно закономірний характер, оскільки 

йдеться про відповідальність носіїв вищої державної влади, у діяльності 

яких концентрується значна частина державно-політичних відносин 

владарювання; 2) є критерієм суспільної довіри до парламентаріїв та до 

парламенту в цілому і диференціюється у відповідних сферах як моральна, 
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політична, корпоративна та юридична відповідальність члена парламенту, 

маючи неоднаковий ступінь формальної визначеності і відповідного 

нормування в різних регулятивних системах та різних сферах діяльності 3) 

має складну структуру, в якій об’єктом соціальної відповідальності виступає 

діяльність парламентарія, зумовлена специфікою його загальносоціального, 

професійного і правового статусу та вирізняється поліінстанційністю 

суб’єктів, які здійснюють оцінку, регулювання та контроль над діями 

парламентарія як суб’єкта соціальної відповідальності; 4) характеризується 

забезпеченістю заходами соціального примусу, що диференціюються 

залежно від специфіки задіяних нормативних регуляторів (правових, 

політичних, моральних, корпоративних тощо) [333]); 5) має чітко означений 

нормативний характер, що зумовлюється взаємодією різних систем 

нормативної регуляції такої відповідальності. 

Дієвість соціальної відповідальності парламентаріїв залежить від 

взаємопов’язаних соціальних чинників, що об’єктивують як різноманітність 

прояву такої відповідальності (її різновиди, форми), так і ті реальні 

взаємодії, в які вступають суб’єкти цієї відповідальності. 

У цьому контексті фахівці з етики вважають, що соціальна 

відповідальність може бути зумовлена свідомо, природно чи випадково 

набутим особою соціальним статусом (відповідальність службової особи, 

тощо) або укладеною угодою (відповідальність перед контрагентом, 

відповідальність найманого робітника тощо); така відповідальність може 

бути двоякою: а) спричиненою груповими, корпоративними, службовими 

або будь-якими іншими локальними обов’язками, що наближує її до 

розуміння підзвітності; б) самостійно прийнятою особою як особистого і 

універсального обов’язку. В обох випадках зберігається її вимір, який 

фіксується в модальності «відповідальність перед» на відміну від 

модальності «відповідальність за» [23, с. 171-172; 122, с. 41]. 



118 

У цілому погоджуючись із такою інтерпретацією чинників залежності 

соціальної відповідальності, у розрізі аналізу соціальної відповідальності 

парламентарія варто зробити деякі суттєві предметні уточнення: 1) така 

відповідальність випливає з усвідомлення парламентарієм правового 

статусу; 2) вона має розглядатися як певне обтяження (парламентське 

самообмеження), зумовлює рамки для сфери вільного розсуду парламентарія 

в реалізації повноважень..  

Загалом, аналізуючи специфіку соціальної відповідальності 

парламентарія, є всі підстави для висновку що діяльність має 

супроводжуватися більшою мірою у рамках позитивної соціальної 

відповідальності [79, с. 5], а тому можна говорити про парламентарія як 

«людину відповідальну», яка має прийти на заміну «людині розумній» (Г. 

Йонас [185, с. 201; 419, с. 34]). 

Соціальна відповідальність парламентарія залежить від узгодженості 

різних форм соціальної відповідальності загалом, взаємодоповнювальності 

чи суперечності цих форм у реальних суспільних відносинах (зокрема, від 

того, чи мають різні форми соціальної відповідальності спільний вектор 

впливу на поведінку парламентарія чи ні); від особливостей їх 

інституціалізації у відповідних нормативних системах (у системі права, у 

політичних, релігійних чи корпоративних нормах тощо) та рівня деталізації 

цієї інституціалізації; від дієвості застосування заходів соціальної 

відповідальності стосовно парламентарія тощо.  

Тісна взаємодія різних регулятивних систем, що опосередковують 

соціальну відповідальність парламентарія, доволі яскраво виявляється в 

позитивізації останнім часом різноманітних кодифікованих документів 

корпоративного характеру, що встановлюють неправові (тобто такі, що не 

мають юридичного характеру) санкції для членів парламенту. Йдеться 

передусім про різноманітні кодекси (й інші акти) етичної поведінки 

парламентарія. У тій чи іншій формі такі кодекси набули поширення в різних 
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країнах як доповнювальні до юридичного рівня опосередкування цієї 

відповідальності [216; 385, с. 225]. У такий спосіб самі парламенти 

закріплюють правила етичної поведінки для своїх членів. 

Загалом згадані взаємодії мають як ретроспективний, так і 

перспективний характер. Тобто вони охоплюють як минулу, так і майбутню 

поведінку парламентарія, що є предметом контролю, оцінки та застосування 

заходів відповідальності до парламентаріїв як суб’єктів відповідальності. Із 

цієї причини соціальну відповідальність також прийнято розглядати як 

ретроспективну та перспективну, що значною мірою відтворює концепцію 

розрізнення позитивної і негативної свободи (І. Берлін, Е. Фромм) [48]. 

У розрізі двохаспектного тлумачення соціальної відповідальності вчені 

запропонували розрізняти в ній дві сторони: а) відповідальність за 

виконання обов’язку, що передбачена соціальною нормою; б) 

відповідальність за порушення такого обов’язку. [50, с. 35-36; 366; 537, с. 

12]. 

Тоді соціальна відповідальність парламентарія полягає у тому, щоб 

неухильно виконувати покладені на нього повноваження відповідно до їх 

соціального призначення та правил поведінки, слідувати яким він 

зобов’язаний (зокрема, прийнятим правовим, корпоративним, політичним, 

моральним нормам), а також відповідати перед суспільством за невиконання 

або неналежне виконання покладених на нього соціальних обов’язків. 

Зауважимо, що лише частина цих соціальних обов’язків регулюється 

нормами права і лише у цій частині соціальна відповідальність як така 

набуває форми юридичної відповідальності парламентарія. 

На нашу думку, двохаспектність соціальної відповідальності 

парламентарія може бути предметно уточнена і за допомогою застосування 

низки праць дослідників (зокрема, А. Єрмоленка, А. Плахотного, І. Савченка 

та ін.), які виокремили два типи відповідальності – монологічну й 

комунікативну. Якщо монологічна відповідальність означає бути 
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відповідальним за щось: за власні дії, результати діяльності, то 

комунікативна передбачає відповідальність перед іншими: конкретною 

людиною, соціальними групами, суспільством загалом.  

Монологічний тип відповідальності означає, що індивід відповідає 

лише за об’єкт і не враховує права та інтереси іншого суб’єкта, а отже, з 

нього фактично знімається відповідальність і він перестає бути 

самостійними суб’єктом діяльності. Цей тип відповідальності не здатен 

виховати почуття відповідальності у широких верств населення. Синонімом 

монологічної відповідальності може бути елітарна відповідальність, коли 

рішення приймають за інших учасників. Натомість за умови комунікативної 

відповідальності індивід визнає цінність іншого суб’єкта, відповідає перед 

ним, ураховує його соціально-політичну позицію й розглядає як 

повноправного учасника суспільного дискурсу. Саме завдяки комунікативній 

відповідальності зміцнюються соціальні зв’язки та комунікації [534, с. 10]. 

З урахуванням наведених концептуальних побудов, у діяльності 

парламентарія повинна домінувати не монологічна, а комунікативна 

соціальна відповідальність, яка сутнісно відповідає комунікативній 

раціональності парламентської демократії (Ю. Габермас [97; 151]), що має 

непересічне значення у розумінні діяльності парламентарія та всього 

депутатського корпусу як активного суб’єкта комунікативних зв’язків із 

суспільством у цілому. Комунікативна соціальна відповідальність сприяє не 

лише належному здійсненню власне депутатської діяльності, а й чіткій 

взаємодії між суб’єктом відповідальності та інституціями, що уповноважені 

на застосування санкцій у рамках юридичної відповідальності. 

Узагальнюючи наведені міркування, можна зробити висновок, що 

соціальна відповідальність парламентаріїв – це загальносоціальна 

(соціологічна та соціолого-правова) категорія, що виступає родовим 

поняттям по відношенню до всіх інших різновидів відповідальності 

парламентаріїв, зокрема юридичної. Соціальна відповідальність, не може 
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бути ототожнена з юридичною. Проте вона виступає об’єктивною 

соціальною та нормативною основою для кристалізації й інституціалізації в 

суспільстві юридичної відповідальності члена парламенту як автономного 

соціально-правового явища з притаманними йому особливостями та 

закономірностями виникнення, розвитку і функціонування. 

Соціальна відповідальність парламентарія полягає у тому, щоб 

неухильно виконувати покладені на нього повноваження відповідно до їх 

соціального призначення та прийнятих у суспільстві правил поведінки, 

слідувати яким він як представник публічної (законодавчої) влади 

зобов’язаний, а також відповідати перед суспільством та державою за 

невиконання або неналежне виконання покладених на нього соціальних 

обов’язків, зазнаючи встановленого у суспільстві примусу, у тому числі 

державного. 

Соціальна відповідальність парламентарія має як ретроспективний, так 

і перспективний характер, охоплюючи як минулу, так і майбутню його 

поведінку. У першому випадку йдеться про покладання на парламентарія як 

суб’єкта соціальної відповідальності соціально та особисто несприятливих 

для нього наслідків у зв’язку із порушенням ним прийнятних у суспільстві 

соціальних норм, у другому випадку – про настання соціально позитивних 

(сприятливих) наслідків (позитивна оцінка, заохочення, стимулювання тощо) 

внаслідок доцільного та цілеспрямованого виконання парламентарієм 

покладених на нього соціальних обов’язків. У переході від ретроспективного 

до перспективного простежується прогресивна тенденція еволюції 

відповідальності парламентарія. [545, с. 150]. 

Будучи соціальним явищем, відповідальність парламентарія підлягає 

регулятивному та охоронному впливові з боку різних за характером, 

спрямованістю, результативністю впливу соціальних норм, піддаючись 

необхідній «юридизації», тобто врегулюванню й охороні з боку правових 
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норм як складової частини всього масиву соціальної регуляції 

парламентської діяльності. 

Нормативний характер цієї відповідальності тісно пов'язаний із 

публічним характером діяльності парламентарія як репрезентанта народу 

(нації).  

Соціальна відповідальність парламентарія є важливою умовою та 

обов’язковою передумовою прогресивного розвитку парламентаризму, 

належного здійснення членом парламенту своїх повноважень, забезпечення 

дієвості контролю з боку інституцій громадянського суспільства за носіями 

законодавчої влади. Її загальносоціальне значення полягає у забезпеченні 

такої організації діяльності парламентаріїв, яка б відповідала їх 

функціональному призначенню, чітко орієнтувала б їх на правомірні моделі 

парламентської поведінки, сприяла б оптимальному здійсненню покладених 

на парламент соціально важливих функцій. Із цього боку інститут соціальної 

відповідальності парламентарія є невід’ємним від поступального розвитку 

парламентаризму, забезпечення тісної взаємодії парламенту і кожного його 

члена з народом як єдиним джерелом публічної влади. 

 

2.2. Соціально-нормативні основи відповідальності парламентарія 

 

Як було показано у попередньому підрозділі дослідження, соціальна 

відповідальність парламентарія має виражений нормативний характер. Саме 

існування в суспільстві соціонормативної системи регуляції суспільних 

відносин слугує основою такої відповідальності. Як зауважував М. Вітрук, 

взаємовідносини між суб’єктами суспільних відносин та суспільством через 

соціальні норми знаходять вираження в категорії соціальної відповідальності 

[91, с. 8]. 

Тут важливо врахувати, що соціально-нормативні основи 

відповідальності члена парламенту в сучасному суспільстві мають 
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враховувати також соціолого-правові та соціологічні підходи, через які 

можна пізнати і сутність цього явища, і його призначення у суспільстві. 

Як відомо, до основ (підстав) юридичної відповідальності здебільшого 

відносять відповідні юридичні та фактичні основи (підстави) [161, с. 359; 

182, с. 40; 611, с. 389-392; 731; 740], іноді вчені до них додають процесуальні 

[91, с. 184; 320; 321, с. 30-38; 494, с. 22], а в останній час – також духовно-

релігійні основи [324; 494, с. 22], 

Саме суспільні відносини розглядаються вченими здебільшого як 

соціальна основа юридичної відповідальності, що відповідає парадигмі 

соціології права [45]. Водночас інші дослідники юридичної відповідальності 

називають основою виникнення позитивної соціальної відповідальності - 

соціальні норми, а їх недодержання основою виникнення негативної 

соціальної відповідальності [341] як умови виконання політичних, 

моральних, правових обов’язків [371, с. 42; 640, с. 96]. 

Соціальна відповідальність виникає там і тоді, де і коли поведінка 

індивіда має суспільне значення та відповідно регулюється соціальними 

нормами [366; 662]. З нашої точки зору, соціальні норми слід уважати 

універсальною нормативною основою соціальної відповідальності – як у 

негативному, так і в позитивному аспекті. У першому вони пов’язують 

суб’єкта відповідальності з недодержанням таких норм, а в другому – з 

виконанням сформульованих у соціальних нормах вимог щодо належної 

(правомірної) поведінки суб’єкта.  

Тут задіяні елементи примусу (у тому числі позадержавного) [98; 114; 

713; 281; 283; 445; 501]). Цільове призначення інституту соціальної 

відповідальності парламентаріїв відображається передусім у тих численних 

соціальних нормах, які упорядковують, регулюють та стабілізують 

відповідні суспільні відносини, що об’єктивно складаються у суспільстві у 

зв’язку із застосуванням цієї відповідальності. Вплив таких норм на 

соціальну відповідальність результується поняттям інституціалізації [183, с. 
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236], що позначає явище, яке має об’єктивний суспільний характер і 

відповідає суспільним потребам у забезпеченні зворотного зв’язку між 

суспільством та парламентарієм, уповноваженим його репрезентувати в 

органі законодавчої влади кожної держави. 

Як відомо, інституціалізація є тривалим і поступовим процесом 

виникнення і становлення соціальних інститутів як ключових структурних 

елементів суспільства [100, c.92]. При цьому відбувається зазвичай ще й 

організаційне закріплення інституціоналізації через утворення системи 

організаційного забезпечення, нормативного визначення їх повноважень і 

функцій та процедури здійснення діяльності, правового статусу усіх 

суб’єктів цих відносин. 

Як показує науковий аналіз, процеси інституціалізації мають як 

стихійний, так і соціально спрямований характер, тісно переплітаючись та 

поєднуючись у реальній динаміці розвитку. При цьому інституціалізація 

соціальної відповідальності парламентаріїв постає також сукупністю 

складних за змістом, значенням та наслідками процесів взаємодії різних 

соціальних регуляторів та водночас різних видів такої соціальної 

відповідальності. Такі процеси, зокрема, засвідчують, що соціальна 

відповідальність парламентаріїв є не лише нормативним феноменом, а й 

виразною політико-правовою тенденцією розвитку парламентаризму в 

різних державах, що поступово набуває значення в аспекті здійснення 

реального впливу інституцій громадянського суспільства як на органи 

законодавчої влади, так і на державу в цілому. 

Нині видається аксіоматичним твердження, відповідно до якого дві 

ключові риси вирізняють будь-яку еліту – це її відповідальність за 

ухвалювані рішення та її компетентність [141,с. 159]. Зазначена 

відповідальність відзначається на рівні діяльності депутата парламенту 

певними специфічними характеристиками, похідними від своєрідності 

правового статусу парламентарія, а також від його реального становища в 
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суспільстві та державі. Такі властивості зазначеної відповідальності є 

органічно притаманними депутатському корпусу, який є автономною 

суспільною групою, невід’ємним сегментом сучасної політичної еліти, що 

практично в кожній країні здійснює постійний, безпосередній та активний 

вплив на управління державою, регламентований нормами права. 

У цьому контексті можна стверджувати, що соціальна (як ширше 

явище) і юридична (як її вид) відповідальність парламентаріїв виступають 

вагомими реальними чинниками остаточного оформлення і кристалізації 

такої соціопрофесійної групи, якою є власне депутатський (парламентський) 

корпус. Соціальна відповідальність парламентаріїв також виявляється 

передумовою формулювання основоположних засад тих елементів правового 

статусу парламентарія, що знаходять утілення в інституті юридичної 

відповідальності його як складовій частині більш широкого за обсягом 

правового інституту – інституту правового статусу члена парламенту. 

Природно, що така відповідальність має як певні спільні, так і відмінні 

риси з інститутами юридичної відповідальності інших носіїв (як 

індивідуальних, так і колективних) функцій держави. Як відомо, діяльність 

парламентаріїв у сучасному суспільстві безпосередньо стосується сфери 

державно-політичних відносин владарювання і в силу цього здебільшого 

відбувається у правових рамках, маючи виразний юридичний 

(юридизований) характер. 

Інституціалізація відповідальності держави перед суспільством за свою 

діяльність також є важливим засобом забезпечення розкриття всіх соціально 

позитивних потенцій правового статусу члена парламенту, реалізації його 

функцій у суспільному і державному житті, адже без добре розробленої та 

ефективної системи відповідальності право не може виправдати покладених 

на нього соціальних очікувань [508, с. 12]. Юридична відповідальність 

держави вченими називається одним із різновидів юридичної 

відповідальності, який полягає у застосуванні заходів публічно-правового 
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характеру до держави та її органів за невиконання чи неналежне виконання 

своїх обов’язків, а видами такої відповідальності держави за невиконання 

своїх обов’язків – конституційні та міжнародно-правові заходи. Як приклад 

приводять посилання на Конституцію України, яка зобов’язує державу 

відшкодовувати матеріальну чи моральну шкоду, завдану фізичним або 

юридичним особам актами і діями її органів чи посадових осіб, що визнані 

неконституційними. Міжнародно-правові заходи (санкції) до держави будуть 

проявом міжнародної відповідальності за порушення норм міжнародного 

права [163, с. 310]. На державу можуть бути покладені зобов’язання з 

відшкодування шкоди як своїм громадянам, так і іншим державам. 

Різновидами санкції до держави з відшкодування шкоди у міжнародному 

праві є реституція та репарація. Іншим різновидом юридичної 

відповідальності в публічно-правовій сфері регулювання слід назвати 

конституційно-юридичну відповідальність, передбачену Конституцією 

України, за дії та бездіяльність державних органів, органів місцевого 

самоврядування їх посадових і службових осіб. Держава також може бути 

суб’єктом конституційно-юридичної відповідальності за невиконання своїх 

обов’язків. Як приклад можна навести зобов’язання держави щодо 

виконання нею судових рішень, які винесені та невиконані державними 

підприємствами, установами та організаціями. Порядок виконання таких 

зобов’язань зафіксовано у Законі України від 5 червня 2012 року «Про 

гарантії держави щодо виконання судових рішень»[163, с. 310]. 

Науковий дискурс щодо нормативних основ соціальної 

відповідальності парламентаріїв неодмінно передбачає дослідження видової 

специфіки та структурних особливостей такої відповідальності. 

Загалом у спеціальній літературі питання щодо видів соціальної 

відповідальності парламентаріїв та їхніх ключових параметрів є недостатньо 

розробленими. Водночас специфікація таких видів та уточнення цих 

параметрів важливі в контексті нашого дослідження у зв’язку з тим, щоб 
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виявити основні ознаки власне юридичної відповідальності членів 

парламенту та провести наступну конкретизацію видів саме юридичної 

відповідальності цієї групи носіїв публічної влади. Тому варто спочатку 

послуговуватися усталеною концепцією видів соціальної відповідальності з 

тим, щоб потім вийти на відповідний нашому ракурсу дослідження рівень 

конкретизації відповідних загальних засновків. 

При цьому відзначимо, по-перше, відсутність на сьогодні єдиного 

усталеного підходу до видової класифікації соціальної відповідальності 

взагалі, а по-друге, вкажемо як на усталену тенденцію наукових досліджень 

видової специфіки соціальної відповідальності – на посилення диференціації 

окремих її інваріантів, що здебільшого відображає особливості 

використовуваних науковцями дослідницьких парадигм, наукових настанов 

та осмислення критеріальних відмінностей за розмежування відповідних 

видів соціальної відповідальності. Наприклад, Л. Грядунова виокремила 

політичну, цивільну, партійну, правову, моральну, виробничу, професійну, 

сімейну відповідальність [126, с. 31]; О. Грішнова – юридичну, моральну, 

політичну, громадянську, професійну, екологічну та ін. відповідальність 

[123, с. 40]; І. Савченко – юридичну, моральну, політичну, партійну, 

професійну, екологічну відповідальність [536]; В. Грищук – моральну, 

релігійну, дисциплінарну, політичну, правову (юридичну) відповідальність 

[122, с. 54]; М. Вітрук – моральну, політичну, суспільно-статутну та 

юридичну відповідальність [91, с. 8]; С. Бобровник – моральну, політичну, 

корпоративну, релігійну та правову відповідальність [57, с. 289-291]. Л. 

Макаренко узагальнено диференціює соціальну відповідальність на 

неправову та правову, причому неправова соціальна відповідальність, на її 

думку, не має юридичного характеру та виступає у формі моральної, 

політичної, корпоративної, релігійної, етичної тощо [360, с. 14]. М. 

Марченко диференціює поряд із традиційними видами соціальної 
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відповідальності, такими як моральна, юридична, політична, духовна, також 

й новітні, зокрема такі, як екологічна та професійна [590]. 

Немає єдності в диференціації і видів соціальної відповідальності 

парламентаріїв. Так, Н. Гнатенко виокремила моральну, юридичну та 

політичну відповідальність парламентаріїв [111, с. 220], І. Рижук – 

політичну, моральну та юридичну [508, с. 34], А. Лещух – юридичну, 

політичну, дисциплінарну та морально-етичну відповідальність [338].  

Учені також виокремлюють відповідальність парламентарія, яка 

підлягає правовому врегулюванню, та ту, яка такому врегулюванню не 

підлягає [374]: до першої відносять відповідальність перед виборцями (за 

наявності імперативного мандату) та відповідальність за додержання 

встановлених правил роботи парламенту, а до другої – відповідальність 

перед політичною партією, що висунула кандидатом у депутати, і 

відповідальність перед парламентом, в якому працює депутат.  

За умов нормативного підходу домінуючим критерієм має бути вид 

соціальних норм, якими регулюється відповідний конкретний різновид 

соціальної відповідальності. Отже, приєднуємося до позиції М. Марченка: у 

суспільстві існують стільки різновидів соціальної відповідальності, скільки в 

ньому діють різновидів соціальних норм [590]. За таким критерієм (за 

класифікаційною ознакою соціальних норм, що є джерелами регулювання 

соціальної відповідальності [162, с. 164; 163, с. 81]) можна виокремити та 

розглянути моральну, релігійну, корпоративну, політичну та юридичну 

відповідальність членів парламенту як різновиди єдиної соціальної 

відповідальності. 

З огляду на те, що відповідальність парламентаріїв загалом невід’ємна 

від їхнього соціального статусу (оскільки вона є елементом останнього), а 

цей статус реалізується безпосередньо у сфері державно-політичних 

відносин владарювання, тобто опосередковується передусім юридичними та 

політичними нормами, можна зробити попередній висновок про те, що 
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домінуючими у структурі нормативної регуляції соціальної відповідальності 

парламентаріїв є правові та політичні норми, які конструюють інститути 

юридичної та політичної відповідальності парламентарія. 

У зв’язку з поступовою професіоналізацією статусу парламентаріїв та 

умонтуванням до їхнього соціального статусу ще корпоративних норм 

етичного характеру (кодекси парламентської (депутатської) етики) слід 

додати до регулятивної системи соціальної відповідальності парламентарія 

корпоративну відповідальність яка поступово інституціалізується, а отже, 

має розглядатися автономно від юридичної та політичної відповідальності 

депутатів парламенту. 

Ключові особливості політичної та корпоративної відповідальності 

парламентарія, поряд з юридичною простежуються в численних 

відмінностях характеру, природи, підстав виникнення і реалізації, сфер 

застосування і засобів забезпечення цих видів соціальної відповідальності 

парламентарія. Соціальні норми, що врегульовують соціальну 

відповідальність парламентарія у позаправовий спосіб (політичні, моральні, 

корпоративні тощо), є основним джерелом наповнення і збагачення змісту 

інституту юридичної відповідальності члена парламенту. 

Під політичною відповідальністю, зокрема, розуміється вид соціальної 

відповідальності, що полягає у відповідності дій суб’єктів політики 

суспільним вимогам здійснення публічної влади [370, с. 29]. Така 

відповідальність виникає у процесі діяльності різних суб'єктів у зв'язку з 

організацією та розвитком державної влади, а також під час розроблення та 

впровадження у життя політики, яка відображає прогресивні напрями та 

мету розвитку суспільства [549, с. 18].  

Як зауважив М. Вітрук, цей вид соціальної відповідальності передбачає 

усвідомлення необхідності виконання вимог, що випливають із політичних 

норм, та засудження за невиконання чи неналежне виконання [91, с. 8]. Н. 

Григорук окреслює політичну відповідальність парламентаріїв як 



130 

відповідальність за виконання прийнятих на себе зобов'язань, обіцянок і 

програм, за належну реалізацію владних повноважень, отриманих від 

виборців [433, с. 179].  

Наголошуючи, що політична відповідальність парламентаріїв, перш за 

все, є категорією не правовою, І. Рижук визнає, що ця відповідальність є 

відповідальністю за вигляд самої влади в очах народу [508, с. 60-61], а 

політика та соціальне взагалі в реальному житті постають як сузір’я-

близнюки [60, с. 21-22]. 

Зміст політичної відповідальності зазвичай вбачається в установленні 

міри впливу з боку інститутів громадянського суспільства на суб’єкти 

політики у разі порушення ними політичних норм, недотримання взятих на 

себе політичних зобов’язань. Це забезпечення відповідальної поведінки 

суб’єктів політики щодо виконання своїх обов’язків, реалізації політичної 

компетентності [499]. Політична недалекоглядність, зловживання службовим 

становищем в особистих інтересах зумовлюють заходи політичної 

відповідальності до парламентарія [670, с. 18]. У цьому сенсі політична 

відповідальність парламентарія означає відповідальність перед тими 

суспільними (політичними) агентами, інтереси яких він репрезентує (має 

репрезентувати). 

На відміну від юридичної відповідальності політична відповідальність 

парламентарія не є юридично визначеною, а відповідні норми не є 

формалізованими. У науковій літературі із цього приводу сформульована 

позиція, за якою така відповідальність суб’єктивізована, оскільки немає 

формалізованих критеріїв оцінки стану державного управління [32, с. 170]. 

Вона залежить від прийнятого в суспільстві порядку відповідальності 

підпорядкованих агентів політичного процесу перед їхніми «працедавцями». 

Тут мова йде про політичну відповідальність перед виборцями, що 

реалізується, зокрема, у ході виборчого процесу (обрання чи необрання 

парламентарія виборцями за наслідками його діяльності та у разі його 
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балотування на наступних парламентських виборах), перед політичною 

партією, яка висуває і підтримує відповідних парламентаріїв як у ході 

виборів, так і після набуття ними депутатського мандату, тощо. Як засоби 

політичної відповідальності парламентарія, можуть розглядатися вільна 

критика та невдоволення його діяльністю, негативні оцінки такої діяльності, 

недовіра відповідним парламентаріям тощо.  

Отже, не вбачається підстав для віднесення політичної 

відповідальності парламентарія до різновиду його юридичної 

відповідальності (В. Торяник [622]), синонімізації політичної та політико-

правової відповідальності (Т. Тарасенко [604, с. 31]) або ж для ототожнення 

політичної відповідальності з моральною (Н. Гедікова [106, с. 14-15], О. 

Майборода [354, с. 55], Г. Малкіна [369]), з огляду на відмінності в 

підставах, порядку, процедурах та наслідках політичної відповідальності. 

Юридична відповідальність члена парламенту не може ототожнюватися з 

політичною, оскільки існує в межах конкретних правових приписів і має 

відповідні юридичні, а не політичні санкції [43, с. 27; 109, с. 30; 455, с. 519]. 

Юридична відповідальність не може існувати без чітко формалізованого 

процесуального складника [54, с. 98-99; 388, с. 139], на відміну від 

політичної. Отже, політична відповідальність парламентарія має 

розглядатися лише в аспекті настання певних несприятливих політичних 

наслідків за порушення ними політичних правил поведінки. Водночас ця 

відповідальність парламентарія не пов’язана із застосуванням до нього 

юридичних санкцій із боку держави та її органів. 

Також не поділяємо погляди щодо політичної відповідальності як 

родового поняття по відношенню до юридичної відповідальності та, 

відповідно, вважаємо їх автономними різновидами єдиної соціальної 

відповідальності парламентаріїв. Така позиція втілена в Рішенні 

Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення 

положень частин другої, третьої статті 124 Конституції України (справа 
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щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб) 

від 07.05.2002 № 8-рп/2002, яким розмежовано юридичну та політичну 

відповідальність. Суд зазначив, що підстави політичної відповідальності не є 

предметом розгляду судової влади, а також зробив наголос на позаправовій 

природі інституту політичної відповідальності, вернувши увагу на те, що 

політична відповідальність узагалі може набувати самостійності у здійсненні 

державної влади [522].  

Зазначена правова позиція не в останню чергу зумовила непідтримання 

законодавчих ініціатив щодо юридичного закріплення інституту політичної 

відповідальності як такого, що має позаправовий характер [499]. Зазначимо 

принагідно, що інститут політичної відповідальності парламентарія має всі 

ознаки так званого «політичного питання», доктрина якого вперше була 

обґрунтована і застосована Верховним Судом США, який постановив, що 

Верховний Суд обмежив юрисдикцію судових органів політичними 

питаннями, зайнявши позицію невтручання в їх розгляд. Характерно, що 

згодом рішення, які базувалися на ідентичній правовій позиції, прийняли 

також і вищі суди Великої Британії та Австралії [163, с. 94]. 

Отже, інститут політичної відповідальності парламентарія не є 

законодавчо формалізованим, що не виключає його інституціалізації. Слід 

звернути увагу на примусовий характер застосовуваних до члена парламенту 

політичних санкцій, які не є правовими, не застосовуються державою та її 

органами, не тягнуть за собою юридичних наслідків [188]. У цих випадках 

має місце позаправовий примус [31, с. 31].  

Проте політичні наслідки застосування таких санкцій, так само як і 

юридичні наслідки, не є добровільними, тобто містять у собі елементи 

примусовості, хоча ця примусовість не пов’язана із застосуванням 

державного примусу у будь-якій формі. Відсутність державного примусу не 

виключає застосування примусу з боку суб’єктів влади, уповноважених на 

застосування санкцій у разі політичної відповідальності парламентарія, що 
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не повинно призводити і до протилежної крайності – утвердження 

добровільності такої відповідальності [385, с. 226]. 

Зрозуміло, що особливості реалізації політичної відповідальності 

парламентарія зумовлюються специфікою виборчої системи в тій чи іншій 

країні [354; 367]. Формою політичної відповідальності парламентарія можна 

вважати добровільне припинення ним своїх повноважень як реакцію на 

масовану критику його дій через засоби масової інформації, з боку 

громадських організацій, унаслідок масового виявлення народного обурення. 

Політичною відповідальністю можна вважати добровільне складення 

повноважень депутат у результаті кампанії за його відкликання самими 

виборцями тощо [367, с. 46]. 

Позитивний (перспективний) аспект політичної відповідальності 

парламентарія полягає у тому, що він повинен у своїй діяльності (тобто від 

моменту набуття депутатського мандату) постійно обстоювати інтереси як 

виборців, так і країни у цілому. При цьому зміст його політичної 

відповідальності полягає у тому, що захист членом парламенту інтересів 

виборців свого округу не повинен шкодити інтересам виборців усієї 

держави. Парламентарій повинен діяти, спираючись на пріоритет 

загальнонаціональних інтересів [367, с. 48]. 

Разом із тим парламентарій репрезентує не лише певний виборчий 

округ та/або країну в цілому, а ще й певну політичну партію, яка його 

делегувала до органу законодавчої влади, а іноді громадську організацію чи 

інший інститут громадянського суспільства. Природно, що він так само несе 

політичну відповідальність перед відповідною партією за здійснення її 

політичної програми в парламенті, за підтримку її ініціатив, у тому числі 

законодавчих ініціатив своїх колег по парламентській фракції, або може 

бути відповідальним перед інститутами громадянського суспільства, які 

допомагали йому на виборах, тощо. 
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Аналізуючи реальні політико-правові процеси, не можна не помітити, 

певної «конкуренції» окремих різновидів політичної відповідальності 

парламентарія – відповідальності перед виборцями «свого» виборчого 

округу та відповідальності перед виборцями всієї країни, відповідальності 

перед виборцями та відповідальності перед політичною партією, яку він 

репрезентує в парламенті тощо. Це не в останню чергу зумовлено можливим 

домінуванням політичної кон’юнктури або кланових чи бізнесових інтересів, 

які руйнують ідеальний образ парламентарія. 

І в традиційних демократичних системах політична відповідальність 

парламентарія перед партією та фракцією є доволі суттєвою, хоча й не 

підкріплюється державним примусом. Проте політична примусовість усе ж 

має місце, хоча й у непрямій формі.  

У цьому сенсі політична відповідальність парламентарія орієнтує на 

такі засади: обов’язковість, прозорість, відкритість, легітимність, 

справедливість, довіру виборців тощо. Неприпустимим є, за умов визнання 

принципу верховенства права в суспільному і державному житті, 

домінування політичної відповідальності парламентарія над юридичною. А 

саме таке домінування евентуально передбачається за умов дії так званого 

«партійного імперативного» мандату члена парламенту, який, зокрема, 

впроваджений в Україні.  

У Висновку Венеціанської Комісії від 13.06.2005 № 339/2005 щодо 

приводу Закону про внесення змін до Конституції від 8 грудня 2004 року 

було зазначено, що норма стосовно «імперативного мандата» «...надає 

партіям можливість скасовувати результати виборів, може мати наслідком 

ослаблення самої Верховної Ради через втручання у вільний і незалежний 

мандат депутатів, які відтепер не обов’язково слідуватимуть своїм 

переконанням для того, щоб зберегти членство в парламенті» [87]. У цьому 

сенсі важливо, щоб законодавчі зміни не стимулювали конкуренцію 

юридичної та політичної відповідальності парламентарія, а також щоб був 
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забезпечений узгоджений вектор їхнього позитивного впливу на поведінку 

членів парламенту. 

Таким цілям підпорядкована також інша форма соціальної 

відповідальності парламентарія, що має виразну нормативну основу, – 

корпоративна соціальна відповідальність. Утім, зазначений вид соціальної 

відповідальності є дещо менш дослідженим порівняно з політичною 

відповідальністю парламентаріїв. Соціальними корпоративними норами є 

вимоги будь-якої організації до свого члена, в яких визначені обсяг, характер 

і межі дозволеного та забороненого в його поведінці [195, с. 217].  

До корпоративних норм можна віднести правила поведінки, які 

створені, закріплені і забезпечуються корпоративною організацією, є 

обов’язковими для всіх членів такої організації. Отже, обов’язковою 

ознакою корпоративних норм є встановлення ними засобів корпоративної 

відповідальності, відмінних як від юридичної, так і від політичної 

відповідальності тих осіб, на яких поширюється дія відповідних норм. 

О. Скакун уважає, що специфіка корпоративних норм зумовлена їх 

уміщенням у локальних нормативних актах, з огляду на що вони мають 

правовий характер і тісно пов’язані з виданими державою правовими 

нормами, зокрема у зв’язку з тим, що держава уповноважує колективного 

суб’єкта права (установу, підприємство, організацію) здійснювати 

самостійне регулювання поведінки своїх членів [560, с. 297-298]. Звідси, 

корпоративні норми не можуть суперечити нормам права і принципам права.  

Зазначені риси корпоративних норм чітко простежуються й 

реалізуються в інституті корпоративної відповідальності парламентарія у 

зв’язку з тим, що парламентаріям притаманне фіксоване членство у 

парламенті, яке не може бути довільно змінене; парламент своїми актами 

може виокремити (і зазвичай виокремлює) сферу корпоративного 

регулювання поведінки своїх членів, відмінну від зовнішнього 

(законодавчого) правового регулювання, тобто таке регулювання набуває 
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рис локального (внутрішнього) правового регулювання; парламент сам 

визначає сферу застосування корпоративної відповідальності парламентаріїв, 

не пов’язану із судовим порядком притягнення парламентарія до цієї 

відповідальності, а також підстави та порядок притягнення парламентаріїв 

до такої відповідальності. 

Механізм забезпечення реалізації корпоративних норм відмінний від 

державного. На відміну від політичних норм, такий примус стосовно 

парламентарія здійснюється не з боку народу чи партії як суб’єкта 

застосування санкції, а встановлюється нормами внутрішнього 

(корпоративного) регулювання та забезпечується адміністративною владою 

органів парламенту, а також здійснюється силами цих органів. Тобто 

суб’єктом застосування відповідальності стосовно парламентарія виступає 

сам парламент, задіюючи відповідні засоби притягнення своїх членів до 

індивідуальної корпоративної відповідальності. Щоправда, у літературі 

зустрічається і певною мірою компромісне твердження щодо особливостей 

корпоративного примусу: дехто з учених уважає, що реалізація 

корпоративної відповідальності забезпечується корпоративними засобами і 

методами, а за їх недостатності – державним примусом [359], із чим, однак, 

важко погодитися, подібне можливе тільки у разі формалізації 

корпоративної норми у правову. 

Не можна також виключати притягнення до корпоративної 

відповідальності парламентаріїв їхніми фракціями як особливу форму 

корпоративної відповідальності. Проте цього разу суб’єктом застосування 

санкції щодо парламентарія виступає не сам парламент, а його частина – 

парламентська фракція (депутатська група), які можуть ухвалити рішення 

від осуду дій свого члена й аж до виключення його із цієї фракції (групи) за 

порушення прийнятих у ній корпоративних правил поведінки. 

Суб’єктом застосування відповідальності щодо парламентарія може 

виявитися також інший орган парламенту, до якого цей парламентарій 
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входить на засадах фіксованого членства, – комітет чи тимчасова комісія. 

Зокрема, у разі невідвідування парламентарієм засідань комітетів, комісій ці 

органи парламенту можуть висловити осуд депутатові парламенту, 

звернутися до фракції (групи), яку він представляє у комітеті, комісії з 

проханням дати публічну оцінку таким діям або знизити оплату праці, як це 

було у другій половині 90-х років, коли місячний розмір винагороди 

народного депутата України, крім фіксованої ставки, включав ще й частку, 

яка визначалася головою відповідного комітету Верховної Ради України, 

тощо. Це якраз той яскравий приклад, коли норма корпоративної 

відповідальності ставала правовою у результаті відповідних нормативних 

рішень. 

Таким чином, особливості корпоративної відповідальності 

парламентарія випливають зі специфіки самих корпоративних норм як 

різновиду соціальних норм та полягають у наступному: 1) відповідальність 

визначається не зовнішніми щодо парламенту суб’єктами, а самим 

парламентом; 2) дане визначення не має державно-правового характеру; 3) 

примус у корпоративній відповідальності парламентаріїв має здебільшого 

(чи переважно) внутрішньоорганізаційний, позадержавний характер та 

застосовується органами самого парламенту, парламентськими фракціями, 

депутатськими групами тощо; 4) така відповідальність має формалізований 

та інституціалізований характер; 6) підстави та процедури застосування 

корпоративної відповідальності парламентаріїв здебільшого фіксуються у 

спеціальних документах корпоративного характеру, що, по суті, здійснюють 

локальне правове регулювання всередині колективу – депутатського корпусу 

парламенту кожного скликання. У цьому сенсі можна твердити про набуття 

актами корпоративної відповідальності парламентаріїв правового характеру, 

хоча фіксація в них позасудових засобів притягнення до відповідальності 

парламентаріїв ще не надає корпоративній відповідальності юридичного 

характеру. Тому можна погодитися з поділом корпоративних норм на ті, що 
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мають правовий характер, і ті, які регулюють відносини, що не охоплюються 

сферою правового регулювання [587, с. 14].  

Слушним у цьому контексті видається наступний висновок: питання 

корпоративної відповідальності парламентарія піддаються частковій 

юридизації з огляду на те, що самі парламентарії уникають можливості 

розраховувати тільки на партійну справедливість, оскільки можуть ставати 

повністю залежними від «партійного батога», стати об’єктом переслідування 

з боку партійного керівництва. Водночас тенденція наближення 

корпоративної відповідальності парламентарія до сфери правового 

регулювання підтверджує зроблений у науковій літературі загальний 

висновок про близькість юридичних та корпоративних соціальних норм[12; 

81, с. 202]. 

Узагальнюючи, можна стверджувати, що розвиток інституту 

корпоративної відповідальності парламентаріїв упродовж новітнього періоду 

часу відрізняється певними універсальними рисами, що їх можна 

простежити в багатьох країнах із різним ступенем інтенсивності: 1) визнання 

корпоративної відповідальності парламентарія складовою частиною 

підвищення соціальної відповідальності парламентарія відповідно до 

концепції відповідального парламентського правління; 2) уніфікація 

елементів корпоративної відповідальності парламентаріїв у різних країнах; 

3) визнання державою інституту корпоративної відповідальності 

парламентарія.  

Дія відповідних тенденцій акумулює вплив корпоративних норм на 

правомірну діяльність (поведінку) парламентаріїв, зумовлюючи їхню 

позитивну соціальну відповідальність. Із цього погляду інститут 

корпоративної відповідальності парламентаріїв виконує регулятивні, 

стимулюючі, попереджувально-профілактичні, охоронні та каральні функції, 

будучи невід’ємною частиною системи соціальної відповідальності 

парламентарія. 
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Корпоративна відповідальність є додатковим регулятором 

парламентських відносин, але частіше виявляється більш ефективним 

засобом впливу на діяльність парламентарія, ніж юридична відповідальність. 

Додатковість (субсидіарність по відношенню до юридичної) корпоративної 

відповідальності парламентарія не повинна означати її применшення. 

Скоріше навпаки, вона є свідченням визнання за самим парламентом та його 

органами значного простору для здійснення внутрішньої інституційної 

самоорганізації щодо забезпечення відповідальної поведінки своїх членів. 

Багато в чому утвердженню такого підходу до інституціалізації 

корпоративної відповідальності парламентаріїв слугує її часткова 

«юридизація», хоча остання не перетворює корпоративну відповідальність 

на юридичну, володіючи власним арсеналом інструментів забезпечення 

певної автономності. 

Водночас певна тенденція до «юридизації» корпоративної 

відповідальності парламентарія увиразнилася протягом останніх десятиліть 

унаслідок поширення практики ухвалення парламентами різних держав 

різноманітних кодифікованих актів (на рівні внутрішніх актів парламенту), 

які фіксують ключові засади корпоративної відповідальності парламентарія. 

Такими актами переважно виступають різноманітні положення, правила, 

кодекси депутатської (парламентської) етики, які упорядковують, 

стабілізують, формалізують та зводять до єдиного кодифікованого 

документу часом доволі різнопланові правила поведінки в парламенті, що 

набувають корпоративного характеру. Такі акти, зокрема, прийняті у 

Великобританії, США, Австралії, Індії, Польщі, Литві [621]. 

Якщо визнати за парламентською етикою статус певної «проміжної» 

регулятивної системи між мораллю та правом, то тоді треба було б 

виокремити новий вид соціальної регуляції, відмінний від корпоративного. 

Проте аргументів на користь такого відокремлення в сучасній вітчизняній 

юридичній науці фахівцями не наведено. 
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Важко погодитися із пропозиціями щодо віднесення норм 

парламентської етики до сфери моральної відповідальності: моральні норми 

не фіксуються документально; вони виникають, зберігаються і діють у 

свідомості людей; моральні норми спираються переважно на засоби 

загальногромадського осуду та заохочення. Натомість уміщені в кодексах 

парламентської (депутатської) етики норми щодо відповідальності 

парламентарія є офіційно і документально закріпленими; такі правила 

викладені у певній логічній послідовності та взаємопов’язаності; у разі 

порушення вміщених у цих документах приписів до їх порушників 

застосовуються передбачені згаданими документами санкції; при цьому 

суб’єкт застосування відповідальності не є зовнішнім щодо депутатського 

корпусу. Це або парламент, або його спеціально визначені органи 

(регламентні комітети, комісії).  

Природно, що на рівні корпоративних внутрішньопарламентських 

документів із різним ступенем повноти та деталізації врегульовуються 

питання корпоративної відповідальності парламентарія. До числа 

корпоративних документів, що вміщують окремі заходи корпоративної 

відповідальності депутатів парламенту, слід також віднести статутні 

документи депутатських груп, парламентських фракцій, положення комітетів 

парламенту і комісій тощо [79, с. 6]. Усі ці документи є внутрішніми 

парламентськими документами, які в тій чи іншій формі фіксують (можуть 

фіксувати) елементи корпоративної відповідальності парламентарія. Отже, 

корпоративні норми передбачають, окрім іншого, й виразну антикорупційну 

спрямованість поведінки парламентарія, що узгоджується з відповідним 

антикорупційним законодавством конкретної держави та синхронізується з 

актуальними потребами забезпечення відповідальної професійної поведінки 

члена парламенту як усередині парламенту, так і поза його межами. 

Варто погодитися з тим, що інститут корпоративної відповідальності 

парламентаріїв, що переважно орієнтований на модель саморегулювання 
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їхньої поведінки, є ефективним тоді, коли він спирається на тривкі 

парламентські практики та високий рівень правової культури народних 

обранців. Натомість в країнах молодої демократії модель, що переважно 

розрахована на саморегулювання поведінки парламентаріїв, навряд чи зможе 

гарантувати достатню суспільну довіру та ефективність [621]. У зв’язку із 

цим варто застерегти від певної гіперболізації очікувань від розроблення й 

ухвалення Кодексу етичної поведінки парламентаріїв, зокрема в Україні. 

Його перспективи, в сенсі підвищення ефективності рівня соціальної 

відповідальності парламентарія, сьогодні не спираються на відповідні 

інституційні та культурні підстави, але залишаються важливим політичним 

кроком зі значною перспективою гарантії етичної поведінки парламентаріїв 

у майбутньому. 

Окреслений плюралізм видів соціальної відповідальності 

парламентаріїв виявляється у тому, що одні і ті ж поступки парламентарія 

зазнають соціальних оцінок з боку різних нормативних систем соціального 

регулювання, чинних у суспільстві (зокрема, правової, моральної, 

політичної, корпоративної тощо). 

У сучасній науковій літературі структура соціальної відповідальності 

аналізується здебільшого у трьох концептуальних розрізах: соцільно-

психологічному, соціологічному та нормативно-юридичному (або власне 

юридичному), що засвідчує об’єктивну складність дослідження категорії 

соціальної відповідальності та неодмінно проєктується на особливості 

структури такої відповідальності парламентарія. В юридичній науці 

відсутній єдиний усталений підхід до тлумачення структури соціальної та 

юридичної відповідальності парламентарія, але найбільш поширеною є 

інтерпретація соціальної та юридичної відповідальність у розрізі 

двохаспектної структури: позитивної (перспективної) та негативної 

(ретроспективної) відповідальності.  
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Якщо аналізувати структуру соціальної та юридичної відповідальності 

парламентарія крізь призму суспільних відносин, в яких реалізується 

соціальна відповідальність парламентарія, зазначимо, що свобода вибору 

варіантів поведінки у нього має обмежений характер, зумовлений 

специфікою компетенції парламентарія, в якій превалюють прямі 

імперативні приписи і вкрай незначна кількість дозвільних правил 

поведінки. Не весь «поведінковий цикл» діяльності парламентарія піддається 

одноманітному нормативному врегулюванню, в якому правове регулювання 

є лише одним з елементів відповідної регулятивної системи. Член 

парламенту, вступаючи у комунікації із соціальним оточенням, несе 

соціальну відповідальність перед виборцями, перед фракцією та партією, яку 

він репрезентує в парламенті, перед судом (у разі притягнення до 

кримінальної відповідальності), перед парламентом (у разі вчинення 

дисциплінарного правопорушення).  

Характерно, що поряд із плюралізацією форм соціальної 

відповідальності парламентарія сучасне суспільство демонструє також і 

поступову плюралізацію суб’єктів застосування санкцій щодо 

парламентарія-порушника, що уможливлює дискурс щодо 

полікомунікативної соціальної відповідальності парламентарія. Зокрема, у 

преамбулі Конституції України йдеться про соціальну відповідальність 

українських парламентаріїв, які ухвалювали Конституцію України 28 червня 

2020 року, «перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та 

прийдешніми поколіннями» [242]. 

Якщо вдатися до наявної в науці класифікації інстанцій соціальної 

відповідальності [545, с. 150] та застосувати її до сфери соціальної 

відповідальності парламентаріїв, то маємо визнати, що такі інстанції: 1) за 

характером соціальних відносин є як формальними (парламент, його органи, 

партії та фракції тощо), так і неформальними (виборці, народ у цілому); 

2) стосовно суб’єкта відповідальності виділяють: а) зовнішні 
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(позапарламентські) та внутрішні (парламентські); 3) за характером санкцій, 

що накладаються на суб’єкта діяльності: а) заохочувальні; б) каральні.  

Варто додати, що суб’єкти застосування заходів соціальної 

відповідальності щодо парламентарія можуть поділятися залежно від 

приналежності їх до системи суб’єктів державно-політичних відносин 

владарювання, в яку включений парламентарій, на державні та позадержавні 

[333]; на такі, що застосовують силу державного примусу (парламент, його 

органи), та такі, що позбавлені такої можливості (народ, політичні партії та 

парламентські фракції), що у цілому відображає комунікативну природу 

права [461]. Останнім часом до цих суб’єктів додався як інфрасоціальний 

(відповідальність перед партією, перед комітетом, в якому працює 

парламентарій, а також перед парламентською фракцією чи їх об’єднанням у 

парламенті, які він репрезентує), так і надсоціальний (його відповідальність 

перед наддержавними, зокрема наддержавними судовими органами) рівні 

відповідальності. 

У розрізі соціальної відповідальності можна також говорити про 

солідарну перспективну відповідальність парламентаріїв, яка передбачає 

здатність до усвідомлення свого обов’язку за належне виконання своїх 

обов’язків усім депутатським корпусом [534, с. 12]. 

Контроль і оцінка поведінки, а отже, і санкції, застосовувані стосовно 

парламентарія, залежать як від сфери, в якій проявляється така 

відповідальність (юридична, політична, релігійна, корпоративна, моральна), 

так і від тих соціальних норм, якими керуються, вживаючи заходів впливу 

стосовно того чи того парламентарія-порушника. 

Зрештою, така соціальна відповідальність має різні форми прояву 

залежно від ступеня індивідуалізації та форм прояву – від дострокового 

припинення повноважень члена парламенту, розпуску депутатської групи 

(парламентської фракції) чи парламенту в цілому, до висловлення статутного 
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(внутрішньопарламентського) осуду парламентарієві, що не тягтиме жодних 

інших несприятливих наслідків для нього. 

У розрізі соціальної відповідальності парламентаріїв ключовим 

показником її реальності, на відміну від суто юридичної сфери, є показники 

суспільної довіри, що фіксують ступінь такої відповідальності та рівень її 

прийнятності/схвалення суспільством, а так само відображають рівень 

схвалення суспільством позитивної та комунікативної соціальної 

відповідальності парламентарія. У цьому контексті варто констатувати 

традиційно низький у світі рівень довіри до парламентаріїв і парламенту як 

державного органу, що відбиває об’єктивну незадоволеність суспільства 

результатами їхньої діяльності. Наприклад, у державах Африки та Східної 

Азії рівень довіри до законодавчого органу в 2010 році становив 41%, у 

Латинській Америці – 16%, у Європейському Союзі – 35%, у країнах 

Центральної та Східної Європи – 14% [659, с. 2]. Водночас в Україні станом 

на грудень 2017 року довіра до Верховної Ради України становила лише 7%, 

а недовіра – майже 80% [626]. Варто зауважити також, що у транзитивних 

(перехідних) суспільствах, до яких слід віднести й Україну [386; 594; 724], 

спостерігається негативна динаміка рівня довіри. 

Зниження суспільної довіри до органів державної влади в різних 

країнах свідчать про кризові тенденції у функціонуванні цих органів, а також 

про інституційну слабкість юридичної відповідальності органів влади за 

свою діяльність перед суспільством. У цьому сенсі особливу небезпеку 

викликає стрімке зниження авторитету та легітимності діяльності виборних 

органів влади, для яких функція народного представництва є однією з 

визначальних і які формуються внаслідок прямого волевиявлення 

електорального корпусу.  

Окрім того, перехід у багатьох країнах молодої демократії від 

імперативного до вільного мандату зумовив помітне падіння рівня 

відповідальності народних обранців перед виборцями. Почастішали прояви 
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ігнорування парламентаріями правила, за яким перемога на виборах 

відкриває не лише користування «правом на владу», а й указує на велику 

відповідальність [681, с. 283].  

Така ситуація з безвідповідальності парламентаріїв підвищує 

ймовірність виникнення політичних криз, делегітимізує систему державної 

влади [17]. Невдоволення системою «реального» парламентаризму, численні 

кризові явища, пов’язані з функціонуванням законодавчих органів влади (а 

точніше з їх дисфункціями, «збоями» в їхній поточній роботі) і системи 

народного представництва загалом, що періодично маркується 

різноманітними опитуваннями громадської думки, не в останню чергу 

пов’язуються з інституційними та нормативними недоліками самого 

«дизайну» юридичної відповідальності як парламентських інституцій, так і 

депутатів, які працюють у них. 

Характерно, що в сучасній Україні публічний дискурс щодо форм, меж 

та інструментів соціальної, політичної, моральної та юридичної 

відповідальності парламентаріїв зумовлюється не лише інституційними 

недоліками згаданого вище «дизайну», а й браком тривких практик 

відповідального функціонування парламентів узагалі, гіпертрофованими 

уявленнями парламентаріїв про межі власної безвідповідальності, за яких, 

зокрема, конституційний інститут депутатського імунітету розглядався не як 

публічно-правова гарантія незалежності депутатської діяльності, а як 

особистий привілей парламентарія, що вочевидь порушувало конституційні 

засади рівності всіх перед законом. 

Слушно у цьому зв’язку застерігає сучасний французький учений А. 

Гарапон: в очах суспільства політична еліта являє собою корпорацію, яка 

може піти на все, щоб уникнути відповідальності [56, с. 166]. Проте високий 

суспільний статус парламентарія як «мандатарія нації» зумовлює підвищені 

вимоги щодо його відповідальності, у цілому – відповідального виконання 

ним його депутатських обов’язків, тобто позитивну юридичну 
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відповідальність члена парламенту. Зокрема, відповідно до статті 8 Закону 

України «Про статус народного депутата України», у своїй діяльності 

народний депутат України повинен дотримуватися загальновизнаних норм 

моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших 

народних депутатів України, службових та посадових осіб і громадян; 

утримуватися від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, 

виборців, Верховну Раду України, державу. Водночас неприпустимим є 

використання народним депутатом України свого депутатського мандата 

всупереч загальновизнаним нормам моралі, правам та свободам людини і 

громадянина, законним інтересам суспільства й держави. Народний депутат 

України не повинен використовувати депутатський мандат в особистих, 

зокрема корисливих, цілях [492]. Тут знову йдеться про позитивну юридичну 

відповідальність указаного суб’єкта державно-владних відносин [212, с. 66]. 

Тому, з огляду на таку суспільну увагу, невипадково, що нині у 

проблематиці відповідальності парламентаріїв тісно переплітаються як суто 

юридичні, так і загальносоціальні (моральнісні, політичні, ідеологічні тощо) 

чинники. Переважно морально-оціночний характер має засудження 

громадськістю неналежної поведінки парламентаріїв. Водночас вимоги 

громадськості до такої поведінки парламентаріїв забезпечуються (мають 

забезпечуватися) підвищенням рівня моральних критеріїв [641, с. 51; 125, с. 

168]. У цьому контексті, очевидно, справедливим буде висновок про те, що 

питання відповідальності парламентарії як ключових суб’єктів 

законотворчої діяльності є надзвичайно важливим трендом державотворчого 

процесу [90, с. 365]. 

Закономірно, що в Україні питання соціальної відповідальності влади у 

цілому та її носіїв зокрема вельми актуалізувалося після Революції гідності 

2014 року та зумовлених нею подальших реформаційних процесів (а 

особливо в контексті застосування механізму так званої «люстрації влади» та 

підвищення відповідальності її представників) [212, с. 61; 350, с. 12-13; 650], 
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що видається особливо важливим у контексті інституційної слабкості 

інструментів політичної відповідальності носіїв державної влади [350, с. 16; 

452, с. 187]. Зазначене повною мірою стосується гостро актуальної проблеми 

якісного підвищення рівня не лише політичної, а й юридичної 

відповідальності членів парламенту. При цьому така проблематика, її зміст 

та підходи до розв’язання виниклих проблем чітко вписують сучасний 

український досвід у домінуючий загальноцивілізаційний тренд державно-

правового розвитку. 

 

2.3. Поняття та основні ознаки юридичної відповідальності члена 

парламенту як різновиду його соціальної відповідальності 

 

Як переконує досвід багатьох країн, поступова еволюція ключових 

елементів політичної та юридичної відповідальності парламентарія, що 

супроводжує змістовно-нормативну диференціацію («розщеплення») 

соціальної відповідальності члена парламенту та парламенту, зумовила 

оформлення таких елементів у відносно автономні анклави, що 

опосередковують собою інститути політичного та юридичного регулювання 

відповідальності парламентарія. У сучасному світі на тлі розвитку 

парламентаризму дедалі більше утверджується концепт інституту юридичної 

відповідальності парламентарія, що має всі базові ознаки соціальної 

відповідальності, про які йшлося у попередньому підрозділі цього 

дослідження. З огляду на утвердження парадигми парламентаризму 

властивої демократичній правовій державі, розгляд інституту юридичної 

відповідальності парламентарія є актуальним та перспективним як у 

теоретичному, так і в практичному плані. 

Тенденції диференціації та інституціалізації юридичної 

відповідальності зайшли так далеко, що зумовили обґрунтування окремими 

фахівцями концепції автономної парламентської відповідальності як 
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окремого явища в низці видів юридичної відповідальності взагалі. 

Знаходимо у літературі думки, що є всі підстави для твердження: такий вид 

відповідальності може бути заявлений як окремий вид у теоретичній моделі 

існуючих видів юридичної відповідальності. Становлення самостійної галузі 

парламентського права дає змогу стверджувати про особливе місце такої 

відповідальності як окремого інституту парламентського права, що в 

перспективі може зайняти рівнозначне місце поряд із конституційною, 

адміністративною, цивільно-правовою та іншими видами юридичної 

відповідальності [640, с. 97].  

Незважаючи на те що парламентська відповідальність депутатів часто 

пов’язується з відповідальністю самого парламенту як колегіального органу, 

її вважають різновидом конституційної відповідальності, заперечуючи 

автономність такого виду юридичної відповідальності [663; 673]. 

Отже, з огляду на наведені концептуальні відмінності в наукових 

підходах, є сенс докладніше зупинитися на конституційно-правовій моделі 

юридичної відповідальності парламентаріїв у контексті вищенаведених 

висновків щодо доцільності її осмислення як специфічного різновиду 

соціальної відповідальності. 

Науковий дискурс щодо інституту юридичної відповідальності 

парламентаріїв спирається на концепцію елементного складу правового 

статусу парламентарія [59; 508, с. 33]. Невід’ємним складником цього 

правового статусу закономірно й цілком обґрунтовано вважається юридична 

відповідальність члена парламенту. За такого підходу юридична 

відповідальність парламентарія «виступає як засіб, що забезпечує єдність 

прав і обов'язків, єдність свободи і зобов'язання» [58, с. 33].  

Водночас відповідальність парламентарія вбачається виявом та 

формою конкретизації важливого у правовій державі принципу 

відповідальності держави як суб’єкта права перед громадянами і народом 

[439, с. 23]. Адже парламентарій, увійшовши до складу органу законодавчої 
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влади, стає представником не тільки громадян, а й членом відповідного 

органу публічної влади. Тому юридична відповідальність члена парламенту 

постає способом конкретизації, формою прояву відповідальності держави як 

суб’єкта права перед громадянами (народом) [191, с. 44]. Звідси, 

відповідальність парламентарія виявляється запорукою зміцнення 

представницької демократії та гарантією ефективної роботи парламенту. 

Зрозуміло, що проблематика юридичної відповідальності 

парламентарія має багатовимірний і багатоелементний характер та 

стосується різноманітних аспектів реальної діяльності депутатського 

корпусу різних країн, що, з огляду на різноманітність моделей 

парламентаризму та їх поліструктурність, не може бути зведена до якихось 

раз і назавжди усталених форм. В юридичній літературі сьогодні немає 

спільного уявлення й єдиного розуміння ні щодо відповідальності взагалі як 

такої, ні щодо її різних форм або різновидів, якими є, зокрема, юридична і 

соціально-політична відповідальність [385, с. 217]. Зазначені міркування 

можуть повною мірою бути екстрапольовані до сфери юридичної 

відповідальності парламентаріїв як однієї з ключових проблем їхнього 

правового статусу. 

Безумовно, юридична відповідальність члена парламенту має свої 

особливості дослідження в юридичній науці, які відображають своєрідність 

упровадження відповідного правового інституту, його позитивізації в 

національному законодавстві та реалізації на практиці. В узагальненому 

вигляді до них можна віднести порівняно нетривалий час дослідження 

відповідної проблематики, а також проведення цих досліджень здебільшого 

в контексті конституційно-правової. 

Вищезгадані особливості певною мірою прислужилися тому, що 

проблематика юридичної відповідальності парламентарія як комплексного 

правового інституту була тривалий час відсунута на периферію юридичних 

наукових досліджень. Водночас дослідження, що в порівняльно-правовому 
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плані стосувалися аналізу окремих різновидів юридичної (насамперед, 

конституційно-правової) відповідальності парламентаріїв, здійснювалися 

переважно у межах парадигми конституційно-правової науки і значно 

меншою мірою враховували здобутки теорії права.  

Приступаючи до аналізу відповідної проблематики, маємо відзначити, 

передусім, що опрацювання питань специфіки юридичної відповідальності 

члена парламенту пов’язане як із предметним уточненням суті і змісту 

юридичної та конституційно-правової відповідальності, так і з дещо більш 

конкретними питаннями соціальної відповідальності держави й державних 

органів, зокрема парламенту, за результати своєї діяльності. При цьому 

цілком зрозуміло, що розгляд питань юридичної відповідальності 

парламентарія має своїм науковим підґрунтям висвітлення більш загальних 

питань відповідальності держави, її органів, парламенту як органу 

законодавчої влади у системі відповідних публічно-правових відносин. 

Як відомо, правове регулювання охоплює не тільки сферу прав, свобод 

та обов’язків, а й сферу юридичної відповідальності суб’єктів права, які 

комунікують між собою [22, с. 36]. Без такої відповідальності сумнівною є 

реальність багатьох правовідносин та належне виконання обов’язків 

суб’єктами цих правовідносин [163, с. 301-302; 610, с. 383]. Утім, тут не 

вичерпується вся поліфункціональність феномену юридичної 

відповідальності, яка останнім часом розглядається науковцями не лише в 

інституційному та нормативному вимірах [91; 349; 494; 646], а й у 

соціокультурному та ціннісно-антропологічному аспектах. Означений підхід 

цілковито виправданий у зв’язку з тим, що, як було показано, у сучасних 

дослідженнях, функціональність чи дисфункціональність будь-якого 

правового явища має не лише інституційний, а й ціннісний вимір [167, с. 

200]. 

Нагадаємо, що ще на початку ХХ ст. видатний французький учений-

юрист Л. Дюгі відзначав: питання відповідальності є основним у праві – як 
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публічному, так і приватному [146, с. 931, 419, с. 20]. Зазначена теза 

стосується правильного розуміння юридичної відповідальності, що є 

важливим і в політичному, і в соціальному, і в юридичному сенсі, оскільки 

має велике значення для наукового розроблення проблеми підвищення 

відповідальності державних органів та посадових осіб за доручену їм справу 

[598, с. 76; 419, с. 20]. Тому юридична відповідальність цілком виправдано 

тлумачиться в сучасній юридичній науці як один із найважливіших 

інститутів правової системи, а також як головна ознака та невід’ємний 

елемент дії права в суспільстві [91, с. 3; 182]. Вона має всі ознаки 

універсального правового явища. Неможливо знайти правову систему, в якій 

би не існували відносини юридичної відповідальності [393, с. 11]. 

У сучасній теорії права юридична відповідальність вважається 

необхідним та одночасно невід’ємним елементом статусу суб’єкта права 

[533, с. 3]. Через призму концепції повноти законодавчого врегулювання 

статусу суб’єкта права, порядку здійснення суб’єктом права його прав-

домагань та повноважень юридична відповідальність, що настає (має 

наставати) у разі недодержання правил, визначених у законі, має характер 

інструменту, який забезпечує означену повноту законодавчого врегулювання 

статусу суб’єкта права [542, с.180-181]. 

Одним із ключових суб’єктів права в сучасному світі є держава [115, с. 

157-180; 570], що є відповідальною перед суспільством за наслідки реалізації 

своїх завдань і функцій, зокрема за виконання своїх обов’язків [163, с. 310]. 

Як випливає зі зроблених у правовій науці висновків, питання про 

відповідальність безпосередньо стосується лише демократичного типу 

держав, натомість недемократичні держави не мають та й не визнають 

жодної реальної юридичної відповідальності перед суспільством.  

Такі висновки ґрунтуються на комплексному узагальненні реалій, 

тенденцій у різних за історичним рівнем розвитку та внутрішньою 

організацією державних утворень. Визнається, що твердження про 
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відповідальність держави перед суспільством та особою ґрунтується на 

визнанні пріоритету прав людини перед державою, на визнанні й 

упровадженні засад поділу державної влади, що притаманне конституційній 

правовій державі [55, с. 16; 554], а також на визнанні обмеження влади, у 

тому числі й законодавчої, правом [293], тобто на визнанні ліберально-

демократичних цінностей в облаштуванні влади.  

Інститут відповідальності держави дає змогу створити додаткові 

стримування та противаги владі, пом’якшити її автократичні прояви, 

обмежити можливість зловживання за допомогою підкорення її праву [428, 

с. 98]. Забезпечення реалізації інституту відповідальності держави, її органів 

і посадових осіб перед людиною та громадянином є одним з основних 

показників правової спрямованості діяльності держави. В умовах 

демократичної правової та соціальної держави взагалі правовідносини особи 

і держави повинні бути побудовані на основі обопільної відповідальності. 

Сьогодні звучить аксіоматично: держава має відповідати перед особою за 

невиконання своїх зобов’язань у сфері забезпечення прав особи, а особа має 

відповідати перед державою за невиконання своїх конституційних обов’язків 

[207, с. 54]. 

Отже, у демократичних умовах держава виступає реальним суб’єктом 

відповідальності перед суспільством, що забезпечується нормативно 

(конституційно і законодавчо) та інституційно (через виокремлення 

конкретних державних органів та посадових осіб, відповідальних за певний 

елемент системи державних функцій) [427, с. 90-122; 429; 554; 721, с. 46]. За 

таких умов діяльність держави має здійснюватися в рамках позитивної і 

ретроспективної відповідальності, що сприяє захистові прав і законних 

інтересів громадян та юридичних осіб від можливих порушень із боку 

органів державної влади.  

Тому говорити про наявність правової держави неможливо, якщо у 

політико-правовій практиці та свідомості еліти і політичних партій не 
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закріпиться розуміння необхідності відповідальності держави перед 

суспільством і людиною. У публічно-правових відносинах така 

відповідальність держави має своїм підґрунтям народовладдя. Народний 

суверенітет виступає реальною гарантією проти концентрації державної 

влади та зловживань нею [285; 530, с. 14]; є одним із засобів забезпечення 

режиму правомірної поведінки [419, с. 20] та законності [328, с. 20; 452, с. 3] 

в діяльності держави та її органів. 

Запровадження юридичної відповідальності перед народом осіб, 

наділених представницьким мандатом, безпосередньо впливає на загальну 

інституційну легітимність усієї системи публічної влади, яка, зокрема, 

зумовлена роллю парламенту як законодавчого органу у житті суспільства. 

Для забезпечення легітимності публічної влади конституція передбачає 

формалізацію повноважень і відповідальності органів влади. Здійснення 

ефективного публічного управління залежить від зворотних зв’язків із 

народом та визначення форми впливу народу на управлінські рішення у 

суспільстві [542, с. 222, с. 266]. 

Як засвідчує аналіз конституційно-правового регулювання юридичної 

відповідальності у різних країнах, відповідні правові норми часто мають 

декларативний характер, а держава за свої прорахунки не несе реальної 

юридичної відповідальності всупереч тому, що «принцип невідворотності 

юридичної відповідальності має поширюватися не тільки на громадян, а й на 

державу» [530, с. 4]. Тому необхідним є забезпечення фактичної 

відповідальності держави, що гарантувалася б конкретними механізмами 

реалізації.  

Таке забезпечення покликане стати вагомим показником того, 

наскільки та чи інша держава реально наблизилася до ідеалу правової, 

наскільки сформованим є громадянське суспільство, що виступає одним із 

важелів, здатним «запустити» законодавчий механізм юридичної 

відповідальності держави [530, с. 9]. 
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У сучасній науковій літературі проблематика юридичної 

відповідальності парламентаріїв досліджується зазвичай під різними кутами 

зору, з концептуально відмінних методологічних позицій, що зумовлено 

неоднозначним ставленням фахівців до розуміння специфіки цього 

різновиду юридичної відповідальності, а також відсутністю усталеного й 

загальновизнаного бачення її суті, призначення, меж та особливостей 

застосування. 

Причин такого явища багато, але основними з них, на нашу думку, є 

такі: 1) незавершеність інституціалізації видів юридичної відповідальності 

на конституційному рівні в більшості сучасних держав та слабка 

диференціація юридичної відповідальності парламентарія від політичної 

відповідальності; 2) неоднозначність, неоднорідність (як формальна, так і 

змістовна) практики застосування юридичних санкцій за вчинені делікти з 

боку парламентарія у силу різних причин, у тому числі: відсутності 

оптимального доктринального тлумачення меж юридичної відповідальності 

парламентарія, яка, поєднуючись з інститутами парламентського імунітету 

та індемнітету, часом породжує гіпертрофовані уявлення щодо 

безвідповідальності та безкарності парламентаріїв; різноманітності 

доктринальних та практичних уявлень щодо способів покладення цієї 

відповідальності на депутата парламенту. Все це зумовило виникнення 

численних концепцій, в яких увага акцентується на різних аспектах 

юридичної відповідальності парламентарія. 

Учені схильні вважати, що поняття «депутатська відповідальність» 

охоплює сукупність відносин, характерних для діяльності парламентарія у 

ході порушення ним установлених правил роботи представницького органу; 

при цьому, як ми вже зазначали, виокремлюється формалізована правом 

відповідальність (включаючи відповідальність парламентарія перед 

виборцями та відповідальність за додержання встановлених правил роботи 

парламенту) і неформалізована правом відповідальність парламентарія 
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(перед політичною партією, яка висунула і підтримала депутата [374]. Це 

твердження видається внутрішньо суперечливим: з одного боку, 

відповідальність парламентарія звужується до внутрішньопарламентської, а 

з іншого – аналізується як відповідальність парламентарія перед виборцями. 

Недостатньо аргументованою є також позиція щодо позаправового 

регулювання відповідальності парламентарія перед партією, оскільки в 

сучасних умовах відповідне коло відносин поступово втягується в орбіту 

правового регулювання в різних країнах, деталізуються відносини 

відповідальності часом навіть на конституційному рівні. 

Слушно зазначаючи, що правову основу юридичної відповідальності 

парламентарія становить не лише конституція, а й закони та регламенти 

органів законодавчої влади, Л. Нудненко пропонує як найбільш широку 

категорію застосовувати не поняття конституційної, а конституційно-

правової відповідальності депутата [416]. Під такою відповідальністю вона 

пропонує розуміти особливий вид конституційно-правової відповідальності, 

яка настає у зв’язку з неналежним виконанням депутатом повноважень. З 

точки зору авторки, специфіка цієї відповідальності зумовлюється наявністю 

специфічних конституційно-правових деліктів, у зв’язку з учиненням яких 

настає така відповідальність, та специфічністю санкцій за вчинені делікти, а 

також процедурними формами їх застосування. На нашу думку, слабким 

місцем позиції цієї дослідниці є зведення юридичної відповідальності 

парламентарія до конституційно-правової відповідальності, без 

виокремлення інших видів юридичної відповідальності за очевидної їх 

наявності. 

Звернемо увагу на аналіз принципу невідповідальності за дії, вчинені 

парламентарієм під час виконання ним своїх повноважень, який у тій чи 

іншій формі закріплений у законодавстві багатьох демократичних держав О. 

Чепель вважає, що дії, вчинені парламентарієм під час виконання ним своїх 

повноважень, набувають дисциплінарного характеру [661, с. 13]. Видається, 
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що зведення всієї різноманітності деліктів, які вчиняються парламентаріями, 

виключно до дисциплінарних, неправомірно звужує сферу їхньої юридичної 

відповідальності. За такого підходу втрачаються конститутивні ознаки 

юридичної відповідальності парламентаріїв саме у сфері державно-

політичних відносин владарювання. Крім того, ігнорується існування 

позитивної юридичної відповідальності парламентаріїв. 

Дискусійною є думка, що відповідальність парламентарія не повною 

мірою відповідає конструкції юридичної відповідальності[661, с. 13]. По-

перше, елементом правового статусу члена парламенту є його юридична 

відповідальність, а не лише конституційно-правовий різновид останньої. По-

друге, юридична відповідальність не може поєднуватися з політичною, 

оскільки, як було показано в нашому дослідженні, це автономні явища, 

окремі різновиди єдиної соціальної відповідальності, яка виступає родовим 

явищем, а політична та юридична – видовими. По-третє, проблемно 

визначати юридичну відповідальність члена парламенту як установлений 

законом порядок настання несприятливих наслідків для парламентарія, 

оскільки така відповідальність не може ототожнюватися з порядком 

застосування відповідних санкцій. 

Варто відзначити, що в дисертаційних дослідженнях низки українських 

науковців упродовж останніх років увиразнюється підвищена увага саме до 

конституційно-правової відповідальності парламентаріїв. Н. Григорук 

пропонує розглядати відповідальність парламентаріїв у двох аспектах [120, 

с. 16]: об’єктивному, до якого слід віднести юридичну відповідальність як 

один із видів соціальної відповідальності, та суб’єктивному, який полягає в 

усвідомленому здійсненні обов’язків парламентарія перед суспільством та 

державою за велінням совісті. У другому випадку мова йде про 

відповідальне ставлення парламентарія до своїх обов’язків, належне їх 

виконання. Водночас дослідниця констатує, що юридична відповідальність 
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парламентаріїв часто поєднується з відповідальністю політичною та 

моральною, продукуючи нові, змішані форми відповідальності. 

Конституційною відповідальністю парламентарія О. Александров 

називає його відповідальний стан (позитивний аспект) за виконання 

покладених на нього функцій перед народом (вільний та змішаний типи 

мандата) чи перед виборцями відповідного виборчого округу (імперативний 

тип мандата), у разі порушення якого, вчинення парламентарієм 

конституційного делікту, застосовуються примусові заходи впливу 

(негативний аспект) [14]. Суть цих заходів, на думку автора, полягає у 

вилученні відповідного суб’єкта зі сфери здійснення публічної влади. 

У своїй дисертаційній роботі В.В. Гецко інтерпретує конституційно-

правову відповідальність членів парламенту як різновид юридичної 

відповідальності, що, на відміну від політичної, виступає як відповідальність 

за неналежне виконання або невиконання закону [109, с. 49, 90, 107–108]. 

Відомо, що реалізація відповідальності парламентарія забезпечується 

державним примусом і спеціальними процесуальними механізмами. 

Соціально-політичною основою конституційно-правової відповідальності 

депутатів ця дослідниця вірно називає суверенітет народу, яким 

зумовлюються відносини між народом і державою, а також відносини між 

державою й особою. Оскільки ці відносини характеризують відповідальний 

стан депутата парламенту щодо здійснення своїх функцій та повноважень, 

маємо позитивний аспект відповідальності. Негативна реакція, яка настає у 

разі вчинення конституційного делікту (правопорушення) і призводить до 

настання несприятливих умов у вигляді конституційно-правових санкцій у 

результаті особливого механізму притягнення до відповідальності складає 

ретроспективний аспект відповідальності парламентарія. Правда, у цьому 

дослідженні можна помітити і деякі дискусійні моменти. Це стосується 

висловленої В. Гецко думки про те, що «конституційно-правова 

відповідальність у широкому розумінні може передбачати й інші види 
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юридичної публічно-правової відповідальності: адміністративно-правової, 

кримінально-правової, а в окремих випадках – і дисциплінарної 

відповідальності, яка визначається конституційним законодавством» [109, с. 

49]. За такого підходу нівелюються відмінності між різними видами 

юридичної відповідальності парламентаріїв, усі вони виявляються 

«поглинутими» єдиною конституційно-правовою відповідальністю. Проте 

цілком очевидно, що остання не є простою сумою інших видів юридичної 

відповідальності парламентаріїв, а має власні конститутивні юридичні риси, 

зокрема підстави, ознаки, механізм застосування та відповідні санкції, що, 

власне, і дає змогу відрізнити її від кримінальної або адміністративної 

відповідальності депутатів парламенту. Об’єднання всіх видів юридичної 

відповідальності парламентарія має штучний характер, не слугує цілям 

поглиблення і диференціації окремих аспектів та різновидів юридичної 

відповідальності парламентарія. 

Із точки зору іншої української дослідниці І. Рижук, конституційно-

правова відповідальність парламентаріїв є комплексною відповідальністю, 

конституційно-правові норми якої багато в чому мають подвійну юридичну 

природу, реалізовані в позитивній і ретроспективній формах, у межах 

парламентського права як підгалузі конституційного права [508, с. 67-68]. Як 

і в інших вчених, у позитивній формі І. Рижук вбачає відповідальне 

ставлення народного депутата України до виконання своїх повноважень та 

звітування перед народом України й виборцями, а в ретроспективній – вид 

юридичної відповідальності, яка має політичне забарвлення та настає у разі 

порушення депутатами конституційного законодавства. Як випливає із 

приписів законодавства, ця відповідальність полягає у примусовому 

застосуванні заходів впливу, суть яких – у позбавленні права здійснювати 

владні функції або у скасуванні результатів діяльності. Норми, що 

регламентують підстави та процес застосування конституційно-правової 
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відповідальності парламентаріїв, визначаються дослідницею як такі, що 

становлять субінститут конституційного права. 

Отже, сучасна юридична література демонструє різноманітність 

концептуальних підходів до наукового осмислення феномену юридичної 

відповідальності члена парламенту, по-різному співвідносячи її з 

політичною, соціальною та конституційно-правовою відповідальністю. На 

підставі аналізу відповідних наукових позицій уважаємо за можливе 

запропонувати власне концептуальне бачення цього інституту. 

Юридична відповідальність парламентарія (члена парламенту) – це 

суб’єктний різновид юридичної відповідальності, виокремлений відповідно 

до професійного профілю конкретної групи носіїв державної влади, а саме 

носіїв законодавчої влади, які здійснюють цю владу публічно та на 

постійних засадах. Це різновид соціальної відповідальності парламентарія, 

яка виражається у відповідальному ставленні парламентаріїв до здійснення 

їхніх повноважень, зумовлюючи заходи сприяння (заохочення) - позитивний 

аспект та, за наявності чітко визначених правових підстав, призводить до 

настання юридично несприятливих наслідків - негативний аспект, у вигляді 

застосування до парламентаріїв-порушників спеціальних юридичних 

санкцій, що накладаються в особливому процесуальному порядку 

уповноваженими органами державної влади (самим парламентом або іншими 

суб’єктами відповідно до їхньої компетенції). 

Позитивна та ретроспективна сторони такої відповідальності по-

різному об’єктивуються у позитивному праві. Перевага зазвичай надається 

юридизації негативної юридичної відповідальності. Натомість позитивна 

юридична відповідальність парламентарія більшою мірою має суб’єктивний 

вимір, належачи до сфери суб’єктивно-належного.  

Означеному видові юридичної відповідальності взагалі властиві: 1) 

особливі підстави її настання (фактичні, матеріально-правові та 

процесуально-правові); 2) особливий перелік засобів заохочення – у разі 
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позитивної відповідальності та санкцій – у разі негативної відповідальності; 

3) певний процесуальний порядок застосування; 4) наявність чітко 

визначених суб’єктів застосування цієї відповідальності. Змістовно діапазон 

санкцій щодо парламентаріїв у разі вчинення ними тих чи інших порушень 

юридичного характеру є вельми широким – від осуду до дострокового 

припинення повноважень та кримінального переслідування, що відповідає 

тяжкості вчиненого правопорушення та ступеню його суспільної небезпеки. 

Усі вищеозначені елементи юридичної відповідальності парламентаріїв 

так чи інакше об’єктивуються в національному законодавстві і здебільшого 

мають багато спільного у різних правових системах. Відмінності в 

інституційному «дизайні» юридичної відповідальності парламентарія 

полягають здебільшого у: 1) обсягові юридичної відповідальності і 

співвідношенні юридичної відповідальності з парламентським імунітетом та 

індемнітетом; 2) деталізації визначення юридичної відповідальності 

парламентарія у законах; 3) відмінностях у співвідношенні обсягу 

юридичного регулювання з позаправовими регуляторами (політичними, 

моральними, релігійними, корпоративними нормами тощо); 4) специфікації 

інстанцій юридичної відповідальності члена парламенту та визначенні 

обсягу його компетенції. Варто також відзначити «плаваючу» границю між 

сферою юридичної відповідальності парламентарія та іншими видами його 

соціальної відповідальності. Водночас нестійкість меж юридичної 

відповідальності парламентарія об’єктивно засвідчує незрілість цього 

інституту, інституційну недовершеність відповідного юридичного явища у 

структурі «реального парламентаризму». Політичні, моральні та 

корпоративні норми за таких умов є основним джерелом інституційного 

доповнення юридичної відповідальності члена парламенту поряд із 

нормативними запозиченнями державно-правового досвіду інших країн. 

Правові норми, що визначають особливості організації та реалізації 

юридичної відповідальності парламентарія, поділяють на регулятивні та 
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охоронні; матеріальні та процесуальні (стосовно співвідношення підстав та 

процесу накладення стягнень); зобов’язуючі та уповноважуючі (стосовно 

суб’єктів застосування санкцій); конституційні та галузеві (залежно від 

видового різноманіття юридичної відповідальності парламентарія) тощо. 

Така широкомасштабність правових норм, які визначають обсяги 

юридичної відповідальності парламентарія, зумовлює необхідність синтезу 

їх в єдиний міжгалузевий інститут юридичної відповідальності 

парламентарія. Тією чи іншою мірою вона втілюється на конституційному, 

законодавчому та регламентному (підзаконному) рівнях, зумовлюючи 

своєрідність системи правового регулювання відповідного кола 

парламентських відносин. Водночас це регулювання не має одноманітного 

характеру в розрізі визначення форм юридичної відповідальності 

парламентарія, їх підстав, механізмів застосування, санкцій та юридичних 

наслідків. 

Правова інституціалізація юридичної відповідальності парламентарія 

втілюється здебільшого в конституційно-правовій формі, що зумовлюється 

галузевою специфікацією самого правового статусу парламентарія як 

суб’єкта конституційно-правових відносин. Тому пріоритетною формою 

(видом) юридичної відповідальності парламентарія є саме конституційно-

правова відповідальність, хоча нею сфера юридичної відповідальності 

парламентарія не вичерпується. 

 

2.4. Особливості сучасної теоретико-правової концепції юридичної 

відповідальності парламентарія 

 

Органічним складником сучасного конституційно-правового бачення 

юридичного статусу члена парламенту є комплексна наукова концепція 

відповідальності члена парламенту, яка потребує свого чіткого 

нормативного закріплення. Формулювання такої концепції та законодавча 
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реалізація її елементів покликані забезпечувати системне втілення 

інтегрованого узагальнення найсуттєвіших наукових здобутків у цій сфері. 

Актуальність цього питання зумовлена значимістю відповідного 

предмета (колом суспільних відносин, що охоплені правовим 

регулюванням), правозастосовною практикою. Потреба у вдосконаленні 

інституту юридичної відповідальності члена парламенту обумовлюється 

запитами правозастосовної практики [439, с. 22]. Відповідне коло відносин 

має значний ступінь автономності, що вказує на фундаментальність 

порушеної проблеми у сфері науково-правового дослідження статусу 

парламентарія загалом. Водночас актуалізація відповідної проблематики 

прямо пов’язана з ширшою проблемою, зокрема «з підвищенням 

ефективності інституту конституційної відповідальності у цілому» [704, с. 

5]. 

Важливість дослідження особливостей та ознак такої юридичної 

відповідальності «підкреслюється тим, що вона виступає обмежуючим та 

регулюючим фактором надмірності та абсолютизованості гарантій діяльності 

парламентарія» [13, с. 81], є одним із засобів забезпечення стабільності в 

діяльності парламенту, покликаного підготувати досконалу законодавчу базу 

реформування суспільства й держави відповідно до загальновизнаних 

принципів конституціоналізму. Не можна не погодитися з думкою, що за 

умов проведення парламентської реформи (як складової частини політичної 

реформи) інститут юридичної відповідальності парламентарія потребує 

ґрунтовного наукового переосмислення в контексті аналізу поточних 

державотворчих і правотворчих процесів [572, с. 17]. 

Водночас, дискутивним є висловлювання окремих авторів про повну 

відсутність наукової концепції юридичної відповідальності парламентарія [9, 

с. 15]. Вважаємо, що така концепція, попри її відносну молодість, усе ж 

поступово кристалізується в системі наукового знання про правовий статус 

парламентарія. Її актуальний стан, безумовно, виражає досягнутий рівень 
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наукових напрацювань у цій сфері, неоднорідність юридизації цього 

феномену в нормах позитивного права, а також має постійно наповнюватися 

й осучаснюватися за рахунок здобутків юридичної науки, перш за все 

конституційно-правової науки. Вчені стверджують, що, «конституційно-

правова відповідальність у цілому сформувалася як інститут публічного 

права та елемент системи гарантій конституційного ладу України» (Н. 

Батанова) [41, с. 212], «концепція конституційно-правової відповідальності 

як моделі юридичної відповідальності відображена досить широко» (І. 

Рижук) [508, с. 12]. Більш переконливою вважаємо позицію української 

дослідниці Н. Павловської, яка зауважує, що, попри визнання 

відповідальності парламентаріїв як окремого різновиду юридичної 

(конституційно-правової) відповідальності, досі залишається невирішеною 

низка важливих проблем у цій сфері. Зокрема, дотепер відсутнє комплексне 

її наукове дослідження, не повністю розроблено правові механізми реалізації 

такої відповідальності й не визначено її різновиди [439, с. 22; 569, с. 538]. 

Процес формування відповідної концепції має низку особливостей, що 

відображають певні тенденції і закономірності розвитку інституту 

юридичної відповідальності у відповідній сфері правовідносин. З-поміж них 

можна відзначити такі, як: нерівномірність розвитку цього інституту в 

різних моделях парламентаризму, його істотне оновлення (часом доволі 

непослідовне), що спостерігається останнім часом у низці країн «молодої 

демократії»; слабкість науково-теоретичних та конституційних засад цього 

інституту, певна стихійність його формування, домінування галузевого 

підходу над загальнотеоретичним у науковому дослідженні інституту 

юридичної відповідальності парламентарія. Відзначається недостатній 

рівень осмислення співвідношення конституційної (конституційно-правової) 

відповідальності члена парламенту з його соціальною відповідальністю та з 

конституційною відповідальністю парламенту [310]. Загалом бракує також 
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реалістичності й прогнозованості у розумінні та інтерпретаціях перспектив 

розвитку згаданого юридичного явища. 

Така концепція має ґрунтуватися на усвідомленні того, що діяльність 

парламентарія, попри її відносно автономний характер, усе ж є 

відображенням діяльності відповідного державного органу – парламенту, 

своєю чергою, тісно пов’язаного з функціонуванням усього державного 

механізму, а отже, багато в чому зумовлюється власне парламентською 

діяльністю, будучи підпорядкованою закономірностям такого 

функціонування. Тому реальне підґрунтя юридичної відповідальності 

парламентарія криється саме в наявному інституті юридичної 

відповідальності парламенту, а останнього, своєю чергою, – в інститутові 

відповідальності держави перед суспільством і людиною за свою діяльність, 

особливо за її наслідки. Адже представницька природа діяльності 

парламентарія передбачає як один з основних заходів забезпечення 

ефективної роботи - здійснення з боку громадян контролю над цією 

діяльністю. А такий контроль зумовлює визнання й закріплення на 

юридичному рівні відповідальності парламентарія за неналежне виконання 

статусних обов’язків або зловживання ним наданими владними 

повноваженнями. У зв’язку із цим інститут юридичної відповідальності 

парламентаріїв закономірно розглядається як один із важливих 

правозабезпечувальних інструментів представницького народовладдя у 

цілому [635]. У роботі вже зауважувалося, що побудова правової держави з 

розвинутим громадянським суспільством неможлива, допоки держава та її 

органи не будуть відповідальними перед суспільством і особою, а тому 

маємо також погодитися із сформульованою в юридичній літературі 

позицією, згідно з якою повноцінна юридична відповідальність 

парламентаріїв «можлива лише за проведення зваженої правової політики, 

що являє собою діяльність держави, яка ґрунтується на праві і здійснюється 

правовими засобами» [380, с. 11]. Така політика має спиратися на фіксацію в 



165 

законодавчих актах (передусім у законах як нормативних актах вищої 

юридичної сили) елементів юридичної відповідальності депутата 

парламенту. Фіксація цього інституту та належне застосування його норм 

відповідатиме принципам демократичної організації правової держави, яка 

визнана практично в усьому сучасному світі взірцевою нормативною 

моделлю держави. 

До числа найважливіших ознак такої держави сучасною юридичною 

наукою віднесено принцип юридичної відповідальності держави перед 

особистістю [109, с. 6]. Вважаємо, що поза цим принципом неможливий і 

успішний поступальний розвиток парламентаризму, а отже, й утвердження 

повноцінного правового статусу члена парламенту, підвищення його 

авторитетності та ефективності діяльності. 

Зазначені вище закономірності властиві будь-якому типові (моделі) 

парламентаризму та будь-якій конструкції правового статусу члена 

парламенту незалежно від ступеня його усталеності, тенденцій еволюції чи 

стратегій реформування. Створення й упровадження сучасної концепції 

правового статусу парламентаріїв передбачає органічне врахування в ній 

актуальних питань, тенденцій і закономірностей, що проявляються у сфері 

юридичної відповідальності парламентарія. Тому питання такої 

відповідальності закономірно мають розглядатися в рамках конституційно-

правового аналізу правового статусу парламентарія, бути неодмінним 

елементом відповідного наукового дискурсу. 

Наведені висновки видаються тим більш актуальними з огляду на те, 

що інтенсивний та динамічний розвиток парламентаризму невіддільний від 

супроводжуючих його явищ, які далеко не завжди мають позитивний 

характер і прояви. У минуле відійшов «абсолютний простір незмінних 

правил та непорушних прецедентів, які характеризували традиційну 

юриспруденцію [440, с. 373].  
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Задля успішності функціонування відповідального представницького 

правління важливим є завдання забезпечення оптимізації інституту 

юридичної відповідальності парламентарія, що має гарантувати належний 

рівень інституційної та функціональної спроможності парламентаризму. 

Адже за несформованої (неусталеної) демократії та правової державності, 

слабкості їхніх інституційних та нормативних елементів, що характерне для 

сучасного етапу розвитку української державності, правові регулятори 

мають забезпечити належне функціонування механізму юридичної 

відповідальності. 

Поза сумнівом, мірою розвитку існуючих у світі моделей 

парламентаризму як парламентська, так і позапарламентська діяльність 

депутатів стає дедалі різноманітнішою. Вона має, багато форм і проявів, так 

чи інакше урегульованих нормами права та іншими соціальними 

регуляторами на засадах взаємодоповнюваності. 

Об’єктивно зростає суспільний запит на якісну, ефективну й 

результативну діяльність парламентаріїв, що зумовлено підвищенням 

статусу парламенту в механізмі державної влади. З огляду на це, питання 

відповідальності парламентарія пов’язують, зокрема, з рівнем їхньої 

компетентності [11]. Незалежно від конкретних форм свого втілення така 

політико-правова тенденція дедалі яскравіше увиразнюється у державно-

правовій практиці протягом останніх десятиліть.  

Проте забезпечити означену діяльність за вищезгаданими критеріями 

поза сферою підвищення юридичної відповідальності парламентарія не 

видається можливим. Такий взаємозв’язок між ефективністю діяльності 

парламентарія та його відповідальністю відкриває шлях до переосмислення 

засад як їх соціальної, так і юридичної відповідальності. Правила цієї 

відповідальності виявляються своєрідними індикаторами виокремлення й 

статусної диференціації такої соціальної групи, як парламентарії, поєднуючи 

соціологічний вимір із власне правовими регуляторами. 
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Особливо увиразнюються вимоги до юридичної відповідальності 

депутата парламенту у зв’язку з триваючою у світі та Україні тенденцією до 

посилення професійного характеру депутатської діяльності, що позначає 

собою остаточне оформлення цієї соціальної групи як невід’ємної соціально-

професійної страти сучасного суспільства, необхідної для реалізації в ньому 

законодавчої і представницької функцій на постійних та фахових засадах. 

Юридична відповідальність члена парламенту слугує певним запобіжником 

проти остаточної «автономізації» депутатів від виборчого корпусу, 

елементом підтримання взаємозв’язку між електоратом та парламентаріями. 

Адже за умов професіоналізації парламентської діяльності неприпустимим є 

замикання депутатського корпусу на «самообслуговуванні», обстоюванні 

власних корпоративних інтересів на шкоду «сервісній» функції по 

відношенню до суспільства. 

Становлення наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. незалежної 

Української держави було синхронізоване зі складними і суперечливими 

процесами, що неодмінно передбачали постійне зростання відповідальності 

держави перед людиною за результати своєї діяльності [592, с. 14]. Такі 

процеси у цілому відповідають ключовій спрямованості інституту 

юридичної відповідальності в сучасних умовах. Цей інститут зорієнтований 

на захист прав і свобод особистості, охорону суспільного правопорядку [86, 

с. 6], на забезпечення обопільної відповідальності держави, суспільства та 

громадянина [22, с. 66].  

Реалізація численних правових інновацій (зокрема, у формі 

комплексної державно-правової модернізації) зумовлює ґрунтовне зміцнення 

інституту юридичної відповідальності держави та її органів і посадових осіб 

перед суспільством як «іманентної характеристики демократичної, правової, 

соціальної держави» [397, с. 16]. Зазначене твердження яскраво виявляється 

у правовому регламентуванні відповідальності такого специфічного суб’єкта 

права, яким є депутат парламенту як носій публічно-владних повноважень.  
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Така специфіка полягає у тому, що, будучи носіями законодавчих 

повноважень, депутати парламенту змушені специфікувати юридичну 

відповідальність не лише стосовно невизначеного кола осіб, формально 

рівних між собою у комунікації в межах даного державного утворення (що 

опосередковує собою, насамперед, інститут громадянства), а й повинні 

також установлювати юридичну відповідальність для самих себе, що 

об’єктивізує межі повноважень парламентарія та унормовує ситуації виходу 

цього суб’єкта права за встановлені ним же межі дозволеної правомірної 

поведінки. Тим самим, творячи право, депутат парламенту самообмежується 

цим же самим правом [115, с. 97; 293]. Така дуалістичність соціальної ролі 

депутата парламенту в системі правової комунікації відображається у 

системі правового регулювання, що опосередковує парламентські 

правовідносини як різновид державно-політичних відносин владарювання. 

Виокремлення цього виду соціальної відповідальності щодо 

парламентарія сприяє остаточній інституціалізації, завершеному правовому 

регулюванню його правового статусу, а також слугує цілям оптимізації 

парламентської діяльності в цілому, виконанню парламентом його 

соціальної і правової місії в сучасному суспільстві.  

Водночас юридична відповідальність парламентарія, втілена в 

реальних правовідносинах, має й певний «зовнішній» прояв – засвідчує 

ступінь відкритості самих парламентаріїв суспільству, обсяг (рівень, 

специфіку) відмежування парламентаріїв як відносно відокремленої від 

суспільства управлінської групи, реальний ступінь підконтрольності і 

підзвітності громадянському суспільству депутатського корпусу (реальність 

чи нейтралізацію засобів юридичної відповідальності парламентарія, 

зокрема за рахунок ускладнення процедур притягнення члена парламенту до 

юридичної відповідальності), а також реальність прав парламентської 

опозиції (зокрема, правляча політична сила може застосувати засоби 

юридичної відповідальності у позаправових цілях: для боротьби з 
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політичними опонентами, для позбавлення депутатських мандатів 

представників парламентської опозиції або використовувати скасування 

депутатського імунітету в повному обсязі з маніпулятивними політичними 

цілями [135, с. 429-430]). 

Функціональне наповнення та суспільні очікування (зокрема, щодо 

стабільності, системності, стійкості та організованості [22, с. 36]) від 

правового регулювання депутатської діяльності значною мірою реалізуються 

завдяки інститутові юридичної відповідальності депутата парламенту як 

особливого суб’єкта права. Останній, як уже зазначалося, виступає 

персоналізованим носієм депутатських повноважень, що реалізуються ним у 

комунікативній взаємодії з іншими формально рівними йому суб’єктами – 

іншими носіями депутатських повноважень. 

Проблематика юридичної відповідальності депутата парламенту не є 

суто зовнішньою по відношенню до його діяльності, хоча й передбачає саме 

зовнішню оцінку (позитивну чи негативну) з відповідними юридичними 

наслідками. Будучи структурно відокремленою від процесу реалізації 

депутатських повноважень, така відповідальність передбачає оцінку цього 

процесу з погляду додержання вимог права в ході відповідної діяльності 

парламентарія. Більшою мірою така відповідальність видається 

внутрішньою, оскільки, по-перше, юридична відповідальність узагалі є 

одним із ключових елементів у структурі правового статусу парламентарія, а 

по-друге, вона включає у себе, окрім власне «негативної» юридичної 

відповідальності, ще й відповідальне ставлення парламентарія до реалізації 

своїх повноважень, тобто елементи позитивної юридичної відповідальності. 

За спостереженням Ю. Оборотова, існує певна кореляція між межами 

відповідальності, з одного боку, та усамостійненням певної гілки державної 

влади й обсягом її компетенції – з іншого [418, с. 18]. Як влучно зауважив 

сучасний британський учений П. Елефтеріадес, «повноваження та імунітети 

залежать від обов’язків і свобод, і навпаки.» [711, с. 47-48]. Передусім 



170 

відповідальність парламентаріїв за такого підходу повинна корелювати 

також із трьома групами норм: 1) принципами формування парламенту; 2) 

правилами компетенції парламенту та 3) правилами парламентської 

процедури [711, с. 50]. Підхід, який узалежнює обсяг відповідальності від 

обсягу повноважень, є найбільш конструктивним. Тут отримуємо 

можливість для поширення конституційно-правової відповідальності на всю 

сферу компетенції відповідного суб’єкта публічно-владних повноважень. 

[318, с. 39-40]. 

Вищезазначена закономірність по-різному відображається в реальному 

бутті різних державних органів, в їхній поточній діяльності. Особливо 

наочно кореляція між компетенцією (набором повноважень) та обсягом 

відповідальності виявляється в діяльності органу законодавчої влади як 

такого, що функціонально виступає загальнодержавним органом народного 

представництва. Проведення в країні глибоких системних реформ вимагає 

належного їх законодавчого забезпечення, суб’єктом якого виступає 

парламент. З огляду на відкритий характер своєї діяльності, що є узвичаєною 

практикою діяльності парламентів у сучасних демократичних суспільствах, 

діяльність парламенту та парламентаріїв найбільш щільно піддається 

контролю з боку громадянського суспільства та його інститутів, а тому 

питання про відповідальність депутатів парламенту переходить із 

дослідницької проблеми у проблему практичної політики. 

Як свідчить досвід функціонування сучасних демократичних держав, 

реалізація оптимальної моделі відповідальності держави, її органів та 

посадових осіб перед громадянським суспільством і людиною, зокрема як 

результат контролю з боку останнього, вбачається критерієм якості та 

сформованості такого суспільства, а також показником спроможності 

держави відповідати тим сучасним викликам і потребам, які швидко 

змінюють традиційні, усталені форми суспільної і державної організації 

соціуму, відповідний публічно-владний «ландшафт» і суспільні уклади. Тоді 
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відповідальність члена парламенту виступає засобом підвищення 

ефективності функціонування органів державної влади, [40; 95]. 

Громадянське суспільство не може існувати там, де не має 

відповідальності держави перед громадянським суспільством, 

відповідальності носіїв владних повноважень перед громадянином і 

народом: така відповідальність згаданих суб’єктів є тим актуальнішою для 

держав із нетривалим періодом самостійного державного функціонування, а 

так само – для держав, яким «кореспондують» незрілі, неусталені, 

інституційно слабкі структури громадянського суспільства, до числа яких 

слід віднести і сучасну Україну. 

Питання застосування інституту юридичної відповідальності депутатів 

парламенту, як і оптимізації цього ж інституту, об’єктивно зумовлене також 

посиленням тенденцій «конкуренції за розширення (або збереження) доступу 

до матеріальних, соціальних і культурних благ як основи влади і впливу в 

суспільстві,» [361, с. 3]. 

Обсяг юридичної відповідальності депутата парламенту слугує 

важливою соціальною та правовою підставою для виокремлення 

депутатського корпусу в ієрархічному (вертикальному) розрізі суспільства, 

основа і сутність якого полягає у нерівномірному розподілі прав і привілеїв, 

обов’язків і відповідальності [588, с. 841]. Адже численні можливості щодо 

участі в розподілі вищезгаданих благ зумовлюють зростання ризиків 

корупційного характеру, що підривають засади служіння суспільному благу 

з боку парламентарія, а отже, уможливлюють і їх певне дистанціювання від 

соціальних інтересів тих соціальних груп, які делегували його до 

парламенту. 

Між тим, як показано у багатьох сучасних соціологічних дослідженнях, 

саме інкорпорування до парламенту представників бізнесу (набуття ними 

статусу депутатів парламенту з наявним комплексом публічно-правових 

привілеїв, як-от депутатського імунітету) є продуктивним і надійним 
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способом не лише нарощування соціального капіталу, а ще й ухилення таких 

осіб від юридичної відповідальності (з обов’язковим використанням ними 

неформальних, «тіньових» практик взаємодії з правоохоронними і судовими 

органами) [287; 547, с. 178]. 

Необхідність дослідження та подальшої інституціалізації юридичної 

відповідальності члена парламенту у вигляді відповідних нормативних 

правових актів та визначення суб’єктів контролю розглядається нами як 

гарантія збереження демократичних засад життя суспільства та протидії 

корпоративізації депутатського корпусу, надмірній концентрації влади, 

тенденції безвідповідальності і вивищення парламентаріїв над суспільством, 

що рівно порушенню балансів влади або узурпації влади.  

Отже, оптимізація юридичної відповідальності в усіх її формах і 

проявах покликана бути елементом запобігання подібним негативним 

соціальним практикам та засобом підтримання дієвості представницької 

функції парламентарія в її класичних формах, а також чинником збереження 

підконтрольності діяльності парламентаріїв громадянському суспільству. 

Формування інституту відповідальності депутата парламенту та 

фіксація найважливіших його елементів (із погляду необхідності їх 

відтворення) на рівні правових регуляторів суттєво упорядковують, 

стабілізують депутатську діяльність, роблять її більш передбачуваною, 

прогнозованою та послідовною. Завдяки цьому така діяльність органічно 

вплітається у «зону відповідальності», яка виступає невід’ємним елементом 

маркування сфери прояву належного у депутатській діяльності, чіткої 

структуризації її гранично допустимих меж.  

З іншого боку, інституціалізація юридичної відповідальності депутата 

парламенту є своєрідним визнанням ваги саме правових регуляторів у 

формуванні й функціонуванні правового статусу депутата парламенту як 

завершеного, відносно самостійного правового феномену, що має ознаки 

унікальності в системі суб’єктів здійснення функцій державно-політичного 
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владарювання в сучасному державно організованому суспільстві. Нарешті, 

така інституціалізація забезпечує високий рівень об’єднання й уніфікації 

найсуттєвіших елементів соціальної відповідальності депутатського корпусу, 

їх стабілізації та відтворення у відповідних соціальних практиках, властивих 

представникам як цього корпусу, так і суб’єктам, задіяним до механізму 

застосування такої відповідальності. 

Наукові уявлення щодо юридичної відповідальності депутата 

парламенту пов'язані з концептом обмеження влади та принципом поділу 

державної влади [293; 291; 399]. Адже «в умовах правової держави заборона 

надмірного державного втручання у свободу особи розглядається як 

аксіоматична вимога [456, с. 39]. Держава має право обмежувати права 

людини тільки тоді, і тільки в такому обсязі, в якому її заходи будуть 

розмірними до мети і відповідають конституції. Як наголосила І. Рижук, «не 

тільки запровадження принципу розподілу влади сприяло правовому 

оформленню інституту конституційно-правової відповідальності, а й він, 

своєю чергою, відіграв значну роль у становленні цього принципу − став 

одним із засобів стримувань і противаг, за допомогою якого забезпечувалася 

рівновага між гілками влади» [508, с. 16]. 

Можна констатувати важливість додержання певного балансу між 

обсягом повноважень і обсягом юридичної відповідальності парламентарія: 

що більшим є обсяг повноважень, то більшим має бути й обсяг його 

відповідальності. За таких умов міра влади буде співвідносною з мірою її 

відповідальності [665, с. 200]. Разом із тим інститут юридичної 

відповідальності має виконувати роль своєрідного нормативного 

запобіжника, перешкоджаючи парламентарієві виходити за межі наданих 

йому повноважень та унеможливлюючи їх використання у протиправних 

цілях. 

Юридична відповідальність депутата парламенту не є ординарною 

формою (проявом) конкретизації відповідальності парламенту як органу 
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державної влади, її заломленням на персональному (суб’єктному) рівні. Вона 

має значно складнішу природу та походження. Адже депутат парламенту, як 

ми вже зазначали, бере участь в реалізації усіх без винятку «колективних» 

повноважень парламенту (спільно з іншими парламентаріями), та здійснює 

властиві йому індивідуальні повноваження, що мають і позапарламентський 

(позасесійний) характер. 

Форми прояву юридичної відповідальності парламентарія, будучи 

тісно пов’язаними і багато в чому зумовленими специфікою юридичної 

відповідальності парламенту як цілісного органу державної влади, являють 

собою більш складне правове явище, сполучаючи як колективні, так і 

особистісні елементи, часто виходячи за рамки суто сесійної діяльності. 

Більше того, чітка структуризація відповідних правових норм та їх 

поступове перетворення на автономний правовий інститут у структурі 

правового статусу депутата парламенту сприяють підвищенню рівня 

легітимності депутатського корпусу та зміцненню авторитетності 

депутатської діяльності як форми прояву соціально зумовленої й суспільно 

необхідної активності відповідної групи представників народу, що 

об’єктивно співставна з діяльністю глави держави, уряду, інших органів 

влади. 

Інституціалізація юридичної відповідальності депутата парламенту, як 

засвідчує порівняльно-правовий аналіз відповідного інституту в різних 

країнах, є об’єктивним юридичним явищем, попри суттєві варіації у 

визначенні змісту, наповнення та спрямованості правового регулювання 

такого інституту залежно від конкретних умов тієї чи іншої країни. Така 

інституціалізація має закономірний характер, відображаючи потребу 

встановлення у правовій формі найсуттєвіших елементів загальносоціальної 

відповідальності парламентаріїв та надання цим елементам виняткового 

значення через фіксацію їх у формально визначених правилах поведінки, 

додержання та виконання вимог яких забезпечується силою заходів 
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державного примусу. Із цього погляду запровадження та реалізація 

відповідного правового інституту виступають також важливими засобами 

забезпечення правової визначеності юридичного статусу депутата 

парламенту. 

Зазначеній інституціалізації цієї відповідальності властиві, зокрема, 

такі ознаки, як цілісність та завершеність правового регулювання 

відповідних відносин. Норми, що регулюють юридичну відповідальність 

члена парламенту, вміщені у законодавчих актах різної юридичної сили з 

превалюванням конституційно-правових актів. Демонструючи 

функціональну спеціалізацію цей інститут виявляється вмонтованим в 

комплексний інститут правового статусу парламентарія. Юридична 

відповідальність парламентарія включає конституційно-правову, 

кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, дисциплінарну 

відповідальність. Одночасно спостерігається зростання числа і значення 

процесуальних норм, якими регулюються порядок притягнення до 

юридичної відповідальності та застосування санкцій до парламентарія, 

юридичні наслідки та порядок їх настання тощо [40; 415; 634, с. 507]. 

За сучасних умов згаданий інститут перебуває у стані постійних 

трансформацій, що супроводжують модернізацію правового статусу 

парламенту і парламентаріїв у всьому світі. Конституційні та парламентські 

реформи відкривають шлях подальшій модернізації інституту юридичної 

відповідальності парламентарія у взаємодії з іншими елементами правового 

статусу члена парламенту. Задля своєї успішності вони мають спиратися на 

тривкі парламентські практики та чітко означену доктринальну основу, яку, 

зокрема, створюють відповідні узагальнення та концептуальні побудови [7, 

с. 112; 166; 168; 225; 240, с. 3-4; 702, с. 28-32; 705], виконані в межах 

наявних та перспективних науково-правових парадигм (конституційного 

права, теорії права, соціології права, парламентаризму тощо). 
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Спираючись на наукові узагальнення, запропоновані відомим 

українським ученим-конституціоналістом Ю. Тодикою стосовно перспектив 

розвитку концепції конституційно-правової відповідальності [618, с. 194-

195], зазначимо, що конструктивними особливостями сучасної науково-

теоретичної концепції юридичної відповідальності депутата парламенту 

мають стати такі елементи: обґрунтування цієї концепції у структурі 

наукового знання про правовий статус парламентарія за рахунок осмислення 

впливу юридичної відповідальності на функціонування правового статусу 

парламентарія; науково-теоретичне узагальнення основних закономірностей 

становлення, розвитку та функціонування цілісного інституту та 

особливостей взаємодії юридичної відповідальності парламентарія з іншими 

видами соціальної відповідальності; з’ясування ролі і місця юридичної 

відповідальності парламентарія у системі парламентаризму, співвідношення 

з юридичною відповідальністю парламенту та інших органів державної 

влади; уточнення юридичних підстав, санкцій в рамках юридичної 

відповідальності парламентарія; уточнення ролі та значення цієї 

відповідальності у формуванні й розвиткові демократичної правової держави 

та громадянського суспільства, у формуванні та розвиткові системи 

відповідального парламентського правління в сучасних умовах; 

переосмислення співвідношення матеріального та процесуального, 

національного та міжнародного, охоронного та регулятивного елементів, 

імперативного та диспозитивного у структурі такої відповідальності; 

осмислення ролі, значення та меж інсталяції до національних моделей 

юридичної відповідальності депутата парламенту елементів конструктивного 

зарубіжного досвіду, у тому числі конституційно-правового, тощо. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Науково-правове тлумачення юридичної відповідальності члена 

парламенту як вид його соціальної відповідальності за сучасних умов має 

своєю основою постпозитивістські концептуальні уявлення, зокрема 

конституційно-правові, соціолого-правові, природно-правові та частково – 

неопозитивістські, що застосовуються на засадах взаємодоповнювальності. 

2. Соціальна відповідальність парламентаріїв – це загальносоціальна 

(соціологічна) категорія, що виступає родовим поняттям по відношенню до 

всіх інших різновидів відповідальності парламентаріїв, зокрема юридичної. 

Соціальна відповідальність не може бути ототожнена з юридичною, проте 

вона виступає об’єктивною соціальною та нормативною основою для 

інституціалізації юридичної відповідальності парламентарія. 

3. Соціальна відповідальність парламентарія полягає у тому, щоб 

неухильно виконувати покладені на нього повноваження відповідно до їх 

соціального призначення та прийнятих у суспільстві правил поведінки, 

моральних засад життя суспільства, традицій і звичаїв, слідувати яким він як 

представник законодавчої влади зобов’язаний, а також відповідати перед 

суспільством та державою за невиконання або неналежне виконання 

покладених на нього соціальних обов’язків, зазнаючи встановлених у 

суспільстві форм примусу, у тому числі державного. 

4. Соціальна відповідальність парламентарія має як ретроспективний, 

так і перспективний характер, охоплюючи як минулу, так і майбутню його 

поведінку. У першому випадку йдеться про накладення на парламентарія як 

суб’єкта соціальної відповідальності соціально та особисто несприятливих 

(негативних) для нього наслідків у зв’язку порушенням прийнятих у 

суспільстві соціальних норм, що регулюють його діяльність, а у другому 

випадку – про настання соціально позитивних (сприятливих) наслідків 

(позитивна оцінка, заохочення, стимулювання тощо) внаслідок доцільного та 
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цілеспрямованого виконання парламентарієм покладених на нього 

соціальних обов’язків. 

5. Як соціальне явище, юридична відповідальність парламентарія 

підлягає регулятивному та охоронному впливові з боку різних за характером, 

спрямованістю, результативністю впливу соціальних норм, у найсуттєвіших 

із погляду суспільства формах та масштабах, піддаючись необхідній 

«юридизації», тобто врегулюванню й охороні з боку правових норм як 

складової частини всього масиву соціальної регуляції парламентської 

діяльності. 

6. Ключовими різновидами єдиної соціальної відповідальності 

парламентаріїв є моральна, релігійна, корпоративна, політична та юридична 

відповідальність. Їх функціонування в реальних суспільних умовах 

відображає об’єктивне логічне «розщеплення» єдиної соціальної 

відповідальності парламентарія, якої у «чистому» вигляді в реальних 

суспільних відносинах не існує. 

7. Ключовими питаннями визначеності юридичної відповідальності 

парламентарія є її зв’язок з юридичною відповідальністю держави та 

парламенту, інститутом обмеження законодавчої влади правом; з’ясування 

статики і динаміки обсягу такої відповідальності у порівняльно-правовому 

та в історико-правовому вимірах; диференціація видів юридичної 

відповідальності парламентаріїв з предметним уточненням специфіки 

конституційно-правової відповідальності парламентаріїв. 

8. Явище юридичної відповідальності парламентарія є похідним від 

більш загального соціально-правового феномену юридичної відповідальності 

держави за свою діяльність перед народом і людиною. Будучи найбільш 

динамічним елементом інституту статусу члена парламенту, юридична 

відповідальність парламентарія має інституціалізований характер, більшою 

чи меншою мірою легітимується не лише правовими нормами, а й 

парламентськими звичаями, застосовуваними у парламентах конкретних 
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держав, втілюється на конституційному, законодавчому та регламентному 

рівнях. Правова інституціалізація юридичної відповідальності парламентарія 

втілюється здебільшого в конституційно-правовій формі, що зумовлюється 

галузевою специфікацією самого правового статусу парламентарія.  

9. Узагальнення національного та зарубіжного досвіду зумовлює 

висновок про те, що процес формування конституційно-правового інституту 

юридичної відповідальності парламентарія не можна вважати завершеним з 

огляду на нетривалість функціонування згаданого правового феномену, його 

відносну молодість у структурі конституційно-правового регулювання 

парламентських відносин та порівняно незначний період активної фази 

розвитку парламентаризму у масштабах світу. 
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ПАРЛАМЕНТАРІЯ 

 

3.1. Чинники, що впливають на конституційну інституціалізацію 

юридичної відповідальності депутата парламенту 

 

У сучасній юридичній літературі сформовано комплексне уявлення про 

юридичну відповідальність, що розглядається як правове явище, юридичне 

поняття або інститут права. Парламентський вимір діяльності зумовлює 

інституційні, нормативні та функціональні особливості застосування 

юридичної відповідальності щодо парламентаріїв.  

Означена узагальнена постановка питання про юридичну 

відповідальність певною мірою потребує предметної конкретизації у зв’язку 

зі специфікацією суб’єктного складу, зокрема щодо осіб, наділених 

публічно-владними повноваженнями, у тому числі парламентаріями. 

Парламентський вимір діяльності зумовлює інституційні, нормативні та 

функціональні особливості застосування юридичної відповідальності членів 

парламенту як носіїв законодавчої влади. Це зумовлено ключовим 

значенням, яке об’єктивно мають парламент та депутати парламенту як 

представники народу. 

Виходячи з розуміння інституту юридичної відповідальності як 

елемента правового статусу члена парламенту, необхідно мати на увазі, що 

його особливості визначаються під впливом різного роду чинників (умов) 

[531, с. 47]. Саме їх слід ураховувати для наповнення інституту юридичної 

відповідальності парламентаріїв конституційним змістом. Інакше таке 

наповнення не буде адекватним інституційним і правовим параметрам 

функціонування парламентаризму або ж буде фіктивним [81, с. 130]. Самі 

чинники слід оцінювати у разі з’ясування ключових параметрів 
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функціональної спроможності юридичної відповідальності члена 

парламенту. 

Сукупність різноманітних чинників супроводжує юридичну 

відповідальність парламентарія від конституційної інституціалізації до 

реалізації на практиці. При цьому слід урахувати саме ті чинники (умови, 

обставини), які найперше задіяні за конституційного оформлення згаданого 

правового інституту, а також їх співвідношення у впливі на цей інститут. 

Відповідно, ґрунтовне дослідження проблематики чинників, що 

впливають на конституційну інституціалізацію юридичної відповідальності 

парламентаріїв, становить важливий змістовний блок наукових досліджень, 

спрямованих на з’ясування сутнісних особливостей онтології, ґенези та 

еволюції інституту юридичної відповідальності парламентаріїв. Отже, воно є 

вагомим з наукового та практичного погляду напрямом наукових розробок. 

Гносеологічне підґрунтя такого дослідження становить учення про 

наявність закономірних причинно-наслідкових зв’язків між політико-

правовими явищами і процесами взагалі та парламентськими процесами 

зокрема. Наявність згаданих зв’язків давно досліджується в юриспруденції 

[62; 421] і особливих доведень у контексті нашого дослідження не потребує. 

Водночас, як зауважував Ю. Тодика, орієнтація на світові конституційні 

цінності створює більш вагомі можливості для дослідження проблем [619, с. 

с. 199] конституційного закріплення юридичної відповідальності загалом і 

відповідальності парламентарія зокрема. 

Загальнотеоретичні дослідження у галузі юридичної відповідальності 

та її видових (галузевих) інваріантів спираються на вчення про суспільну та 

юридичну зумовленість розвитку інституту юридичної відповідальності в 

умовах державно організованого суспільства [189, с. 35-86], яке дедалі 

щільніше пов’язує процеси здійснення публічної влади з правовими 

обмеженнями та юридичною відповідальністю. Особливо важливим є те, що 

загалом вивчення чинників юридичної відповідальності парламентарія дає 
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змогу корегувати розвиток цього інституту в умовах глобальної 

демократизації, «коли значення права суттєво зростає у зв’язку з сучасними 

інтеграційними процесами в усіх сферах світового суспільства» [683, с. 286]. 

У літературі невипадково наголошувалося на стрімкому зростанні ролі 

та значення інституту юридичної відповідальності парламентарія як у 

сучасній Україні, так і за кордоном. Вчені виокремили відповідну тенденцію 

як однин із напрямів конституційно-правового розвитку. З огляду на 

наявність такої тенденції, її поширення та урізноманітнення у тих чи інших 

національних умовах, об’єктивно зростають роль і значення наукового 

осмислення чинників, що впливають на розвиток згаданого правового 

інституту в цілому та на найвищу форму його нормативного закріплення, 

якою є конституційна інституціалізація юридичної відповідальності члена 

парламенту. 

Другою частиною гносеологічного підґрунтя в осмисленні дії 

чинників, що спричиняють конституційну інституціалізацію юридичної 

відповідальності парламентарія та розвиток відповідного конституційно-

правового інституту, є вчення про правову інституціалізацію. Його 

складником уважаємо вчення про конституційну інституціалізацію тих чи 

інших правових явищ. Це вчення виникло та розвивається у контексті 

інституційного підходу, що набував поширення як у рамках 

загальнотеоретичного правознавства, так і в межах галузевих правових наук, 

у тому числі й конституційного права. Зокрема, розглядаючи правову 

інституціалізацію, її найчастіше інтерпретують як феномен визнання правом 

того чи іншого суспільного явища, утворення, процесу [194, с. 156-157]. 

Іноді інституціалізацією цих явищ уважають їх належне унормування та 

впорядкування [155, с. 13], хоча за такого підходу йдеться не про юридичну, 

а загальносоціальну інституціалізацію, яка може відбуватися під впливом не 

лише правових, а й інших соціальних (політичних, корпоративних, 

релігійних тощо) норм. 
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У контексті нашого дослідження доцільно звернути увагу на специфіку 

саме конституційної інституціалізації. В науці інституціалізацію часом 

протиставляють конституціалізації: під першою розуміють визнання 

суспільного явища законом, а під другим – включення положень про це 

явище до конституції [194, с. 157]. Коректніше в даному разі було б 

розглядати дві форми правової інституціалізації – конституційну та 

законодавчу. Так, учена К. Айріян розрізняє конституційну та законодавчу 

форми юридичної інституціоналізації конституційної скарги [10, с. 209]. 

Вітчизняний дослідник британського парламентаризму О. Бруслік під 

конституціоналізацією парламенту розуміє його інституціалізацію як 

конституційної установи [71, с. 9]. 

Попри очевидну значимість та фундаментальність означеного напряму 

наукових розробок, комплексні дослідження систематики та змістовного 

наповнення чинників, що впливають на конституційну інституціалізацію 

юридичної відповідальності парламентарія, у конституційно-правовій науці 

на разі відсутнє. 

Треба погодитися з висновком М. Варлен, що «у конституційній 

державі ключова роль у закріпленні статусу парламентарія належить нормам 

Конституції» [76, с. 61]. З у4рахуванням поширення досліджень утвердження 

конституційної держави важливим є з’ясуванні відповідного високого рівня 

юридичної відповідальності члена парламенту. Згадана дослідниця з цього 

приводу відзначає, що така держава гарантує парламентарію вільне 

здійснення повноважень, одночасно встановлюючи заходи відповідальності, 

що мають бути сумірними обсягові прав і гарантій парламентарія [76, с. 62]. 

Конституційна інституціалізація юридичної відповідальності 

парламентарія є об’єктивним та закономірним процесом усвідомлення 

конституцієдавцем необхідності фіксації на рівні конституції такого 

різновиду юридичної відповідальності, який остаточно усамостійнює 

конституційно-правовий статус парламентарія, сприяє юридичній 
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визначеності і завершеності його правового регулювання, закріплюючи 

найістотніші риси такої відповідальності на конституційному рівні. 

Здебільшого у такому контексті йдеться про інституціалізацію 

конституційно-правової відповідальності парламентарія.  

Якщо погодитися з думкою І. Рижук, що конституційно-правова 

відповідальність виступає необхідним елементом у системі конституційного 

права України [508, с. 41], то доведеться визнати, що конституційна 

інституціалізація юридичної відповідальності парламентаріїв сприятиме не 

лише належному застосуванню відповідних конституційно-правових норм та 

гарантуванню і захистові певних загальнодемократичних цінностей, але 

також буде обов’язковим елементом подальшого розвитку інституту 

правового статусу парламентарія. 

Конституційна інституціалізація юридичної відповідальності 

парламентарія як доцільний, цілеспрямований процес конституційних змін 

ґрунтується на усвідомленні нетотожності відповідальності органу – 

парламенту та його члена – парламентарія, який у силу наданих йому 

публічно-владних повноважень, може, принаймні потенційно, зловживати 

владою, заподіюючи шкоду охоронюваним правам і свободам та законним 

інтересам людини, суспільства і держави. Отже, сам факт юридичної 

«персоналізації» правового статусу парламентарія та його відмінність від 

правового (і конституційно-правового) статусу парламенту як державного 

органу уможливлюють дискурс щодо конституційної інституціалізації 

юридичної відповідальності парламентарія. Поступово окреслена тенденція 

до подальшої персоналізації діяльності парламенту, трансляція значного 

комплексу позапарламентських повноважень народним представникам та 

неоднозначні наслідки застосування на практиці вільного депутатського 

мандату зумовлюють спеціальну увагу до конституційної інституціалізації 

юридичної відповідальності парламентарія. 
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Оскільки держава здійснює політичну владу через апарат своїх органів, 

наділяючи їх конституційною відповідальністю за ефективне здійснення 

владних функцій, утвердження конституціалізму в будь-якому суспільстві, 

має передбачати утвердження відповідальності влади та її носіїв. Тим більше 

це важливо за нинішніх умов, коли здійснення публічної влади відрізняється 

значним рівнем персоналізації, а функціональна здатність парламенту 

перебуває під сильним впливом індивідуальних особливостей законодавців.  

Зростання обсягу парламентських та власне депутатських 

повноважень, що можуть реалізовуватися як колегіально, так й 

індивідуально у позапарламентських відносинах, складнощі реалізації 

конституційного законодавства і розвитку вітчизняного парламентаризму та 

демократії об’єктивно зміцнюють роль та значення особистісного 

компоненту, зумовлюють необхідність урахування та виокремлення 

інституту юридичної відповідальності в системі публічної влади – 

конституційного інституту юридичної відповідальності парламентаріїв.  

Головний сенс і призначення конституційної інституціалізації 

юридичної відповідальності парламентаріїв полягає у тому, що 

«парламентарії не можуть продовжувати займатися діяльністю, пов'язаною з 

виконанням функцій держави, після притягнення їх до юридичної 

відповідальності» [573, с. 24]. 

Юридична відповідальність парламентарів виразно специфікується у 

сучасному конституційному праві як така, що має передусім конституційне 

закріплення. Це пов’язано не лише з видовою різноманітністю відповідних 

суспільних відносин, що мають характер конституційно-правових, оскільки 

безпосередньо виникають, розвиваються та припиняються у сфері державно-

політичного владарювання, а з тим, що в силу об’єктивних причин відправні 

елементи цього інституту мають бути закріплені в нормах конституції 

кожної держави. 
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Реалізуючи такий підхід, конституцієдавець дбає про закріплення 

найбільш істотних і значимих із погляду суспільних цінностей 

закономірностей відносин у сфері юридичної відповідальності, що 

відповідно до досягнутого державою і соціумом рівня їхнього розвитку 

об’єктивно потребують свого закріплення з метою підтримання 

конституційної законності та мінімізації можливих негативних проявів від 

протиправної діяльності з боку парламентаріїв. 

В основі конституційної інституціалізації юридичної відповідальності 

парламентарія лежать взаємопов’язані доктринальні уявлення, які тією чи 

іншою мірою набувають конституційного втілення (конкретизації): 

- інститут юридичної відповідальності члена парламенту є виразом 

рівності всіх перед законом, тому жоден орган чи посадова особа, з 

парламентаріями включно, не може бути вилучена зі сфери юридичної 

відповідальності, інакше громадянське суспільство мало б погодитися з 

можливістю свавільного здійснення парламентаріями своїх повноважень, 

зловживання правами тощо; 

- верховенство права, обмеження влади правом та відповідальне 

представницьке правління несумісні із вилученням зі сфери суб’єктів 

юридичної відповідальності парламентаріїв під приводом установлення 

депутатського імунітету; 

- ідеям верховенства права, обмеження влади правом та 

відповідального представницького правління кореспондує концепція 

обмеженого парламентського імунітету, яка уможливлює притягнення до 

юридичної відповідальності парламентарія за наявності чітко окреслених 

юридичних підстав та у визначеному конституцією і законом порядку. 

Конституційна інституціалізація юридичної відповідальності 

парламентарія не є проявом надмірного контролю з боку держави над 

діяльністю парламентаріїв чи проявом їх підпорядкованого стану, а 

способом скерування їхньої діяльності у правомірне річище, способом 
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забезпечення вимог законності в діяльності органу законодавчої влади і 

кожного члена цього органу зокрема. 

Вона являє собою одночасно процес і результат певних (як правило, 

тривалих у часі) якісних перетворень у нормативній (правовій) 

інституціалізації юридичної відповідальності членів парламенту. Якщо 

юридична інституціалізація означає перехід загальносоціальної 

відповідальності парламентарія у площину юридичного унормування та 

врегулювання, то конституційна інституціалізація означає досягнення цим 

закономірним юридичним процесом рівня закріплення у конституційних 

положеннях. Тобто йдеться про переміщення частини нормативного 

матеріалу, що опосередковує найбільш значимі з погляду суспільних 

інтересів і цінностей елементи юридичної відповідальності парламентарія, 

до змісту (тексту) конституції. При цьому такий зміст може зазнавати 

суттєвих коригувань та видозмін. 

Конституційну інституціалізацію юридичної відповідальності 

парламентарія можна інтерпретувати як найвищу – на рівні конституції – 

форму нормативно-правового опосередкування, визнання й закріплення 

інституту юридичної відповідальності народних представників (депутатів), 

які професійно та на постійній основі здійснюють публічно-владні функції, 

працюючи в колегіальному загальнодержавному представницькому органі 

законодавчої влади. 

Результатом конституційної інституціалізації юридичної 

відповідальності парламентарія є поява інституту юридичної 

відповідальності парламентарія як якісно нової категорії та базового поняття 

відповідального представницького правління. Таке структурування 

об’єктивно зумовлене складними ієрархічними зв’язками правових норм у 

структурі відповідних правових інститутів – від менш до більш складного за 

своєю внутрішньою будовою. Безумовно, означені характеристики повною 
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мірою можна застосовувати і до конституційного інституту юридичної 

відповідальності парламентарія. 

Інститут, що розглядається, у нормативно-правовому сенсі є 

сукупністю конституційних норм, які опосередковують суспільні відносини, 

пов’язані з належним здійсненням парламентарієм наданих йому 

повноважень і функцій та передбачають застосування до них заходів 

державного примусу за наявності конституційно зумовлених підстав, у 

межах та спосіб, що безпосередньо визначаються конституцією держави. 

Найбільш послідовно юридична відповідальність парламентарія 

утілюється у конституційній інституціалізації, адже остання означає вищу 

форму юридичного закріплення, упорядкування та стабілізації найбільш 

значимих елементів, видів, умов та підстав застосування юридичної 

відповідальності щодо парламентарія. 

Конституційна інституціалізація є складним у правовому сенсі явищем, 

що потребує свого доктринального та юридико-догматичного обґрунтування. 

Це пов’язано з тим, що на конституційному рівні закріплюються найбільш 

істотні елементи правового статусу носіїв публічної влади. До числа таких 

елементів входять елементи юридичної відповідальності парламентарія, 

зокрема, конституційне відмежування (персоніфікація) парламентаріїв як 

носіїв специфічного статуту, юридична відповідальність яких у силу певних 

причин не є тотожною юридичній відповідальності інших суб’єктів 

державно-політичних відносин владарювання, а також юридична 

визначеність суб’єктів застосування санкцій до депутата парламенту (перед 

якими парламентарій несе відповідальність) на конституційному рівні. Вчені 

звертають увагу на межі юридичної відповідальності парламентарія 

(співвідношення відповідальності та депутатського імунітету й індемнітету) 

та видове визначення юридичних (конституційно-правових) санкцій за 

конституційно-правові делікти парламентарія [40; 664, с. 40]. 
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Закріплюючи ці елементи, конституцієдавець надає особливого 

значення відповідному правовому інституту, перетворюючи його на 

конституційно-правовий. Закріплення на конституційному рівні елементів 

юридичної відповідальності члена парламенту слугує додатковим 

аргументом, що переконує у справедливості розгляду інституту юридичної 

відповідальності парламентарія як складової частини більш загального 

правового інституту – інституту правового статусу парламентарія. 

Конституційна фіксація надає означеному інституту додаткової 

юридичної «ваги», закріплюючи найбільш істотні, відправні, базові та 

найбільш стабільні елементи такої відповідальності. Сам інститут юридичної 

відповідальності парламентарія завдяки конституційній інституціалізації 

набуває рис більш стабільного правового явища. 

Як слушно зауважила І. Рижук, інститут конституційно-правової 

відповідальності парламентарія пройшов тривалий шлях становлення і 

формувався під впливом різноманітних чинників, що зумовлює необхідність 

дослідження його генетичної природи та історичного розвитку [508, с. 13]. 

Конституційна інституціалізація юридичної відповідальності парламентарія 

стала ознакою нового та новітнього етапів конституційного будівництва, 

коли парламентарії істотно зміцнили свої позиції в системі влади та 

остаточно виокремилися у професійну групу носіїв публічно-владних 

повноважень. Поєднання законодавствування з репрезентативними 

функціями як чільних напрямів парламентської діяльності загалом 

посприяло й виокремленню парламентської відповідальності як цілісного 

інституту в контексті концепції відповідальності публічної влади перед 

суспільством. 

Зазначене уможливлює розгляд юридичної відповідальності 

парламентарія як динамічного конституційно-правового явища, що 

еволюціонувало в ході конституційних перетворень різних країн упродовж 

досить тривалого періоду часу. Природно, під час такої трансформації 
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інститут юридичної відповідальності парламентарія не відразу набув сталих 

сучасних форм, а зазнавав численних модифікацій, трансформації юридичної 

та фактичної конституцій у кожній країні, формування і розвитку 

концептуальних уявлень щодо відповідальності держави, її органів і 

посадових осіб перед суспільством і людиною. 

Інституціалізація юридичної відповідальності парламентарія, з 

історичного боку, є продуктом парламентської еволюції впродовж кількох 

останніх століть. До конституційної інституціалізації правового статусу 

парламенту в механізмі держави як невід’ємного елемента державної 

організації суспільства не було й особливої потреби в конституційній 

інституціалізації юридичної відповідальності парламентарія. Таким чином, 

найпершим чинником конституційної інституціалізації юридичної 

відповідальності парламентаріїв стала інституціалізація власне парламенту 

як конституційного органу влади з відповідним набором властивих його 

правовій природі функцій і повноважень. 

Важливим етапом та чинником конституційної інституціалізації 

юридичної відповідальності парламентарія стала подальша заміна поглядів 

на місце парламенту в системі влади. Панівна правова доктрина виходила з 

того, що законодавча влада є вищою волею держави, а парламент як творець 

закону стоїть над ним і є в широкому розумінні органом 

«безвідповідальним» [508, с. 17]. Це пояснювали тим, що парламент 

здійснював свої повноваження за правилами, ним же встановленими, а тому 

в будь-який час мав можливість скасувати норми, що його обмежували. 

Утвердження ідей народного суверенітету та відповідального 

представницького правління виключають подібну постановку питання, що 

послугувало упровадженню встановлення відповідальності парламенту і 

його членів. 

Наступним етапом, як передумови означеної інституціалізації, стало 

конституційне закріплення в зарубіжних державах ключових конституційно-
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правових елементів правового статусу парламентаріїв. У діяльності органу 

законодавчої влади стали відокремлювати і діяльність його членів – 

парламентаріїв. Отже, поява писаних конституцій із чіткою фіксацією ролі 

парламенту та диференціацією статусу парламентарія стала ще одним 

чинником конституційної інституціалізації юридичної відповідальності 

парламентарія.  

У цьому сенсі слід звернути увагу на те, що, попри доктринальні 

розбіжності в юридичній науці та конституційному будівництві, ніким не 

заперечується теза про належність інституту юридичної відповідальності до 

складових елементів правового статусу парламентарія. Відповідно, 

конституційна інституціалізація правового статусу парламентарія 

уможливила інституціалізацію юридичної відповідальності парламентарія на 

рівні конституцій. 

Додаткової специфіки таке закріплення зазнало у зв’язку з 

конституційною фіксацією типу парламентського мандата – спершу 

імперативного, а потім – вільного. Характер депутатського мандату 

безпосередньо зумовив специфіку взаємозв’язків між парламентаріями та 

виборцями [531, с. 39-46]. Юридизація цих відносин стала вагомим 

чинником конституційної інституціалізації юридичної відповідальності 

парламентарія. Імперативний мандат відразу окреслив можливості 

відкликання депутата парламенту виборцями. З часом він поступився 

вільному мандату, який дещо послабив – у віддаленій перспективі – 

юридичну відповідальність парламентарія перед виборцями, хоча спершу і 

сприймався як зразковий тип депутатського мандату у демократичних 

державах. 

Згодом діяльність парламентарія у міру розширення компетенції 

парламенту ставала дедалі різноманітнішою і багатограннішою, стала 

зумовлюватися належністю парламентарія до політичних партій, що 

перетворилися на важливу опосередковуючу ланку у відносинах юридичної 
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відповідальності парламентарія, зумовили змістовне і структурне 

ускладнення відносин відповідальності.  

Отже, наступним важливим етапом, що уможливив конституційну 

інституціалізацію юридичної відповідальності парламентаріїв, стало 

опосередкування відносин між парламентарієм та виборцями зв’язками 

парламентарія із політичними партіями. 

Нарешті, вагомими чинником інституціалізації юридичної 

відповідальності парламентарія в конституційному праві стало поступове 

вивищення ролі і значення суду як органу, здатного розв’язувати не лише 

приватно-правові, а й публічно-правові конфлікти, зокрема вирішувати 

питання щодо відповідальності члена парламенту. Варто погодитися із 

висновком, що правовий статус депутата парламенту як особи, що 

знаходиться на верхівці «правової ієрархії» обумовлює незалежність і 

широкі повноваження органів, компетентних застосувати до члена 

парламенту санкції за правопорушення. Звідси, запровадження інституту 

конституційно-правової відповідальності можливе лише за умови 

застосування принципу поділу влади [508, с. 15-16]. Тут важливе також 

обов’язкове виокремлення суду з установленням підсудності справ, 

пов’язаних із притягненням до юридичної відповідальності парламентарія. 

Описане уможливило практичне застосування норм, спрямованих на 

притягнення парламентаріїв-деліквентів до юридичної відповідальності. 

Наступним етапом та одночасно передумовою для конституційної 

інституціалізації юридичної відповідальності парламентарія стало звуження 

депутатського імунітету. Концепція про абсолютну безвідповідальність 

парламентарія суперечила утверджуваній ідеї про відповідальність публічної 

влади та її носіїв перед народом і людиною.  

Сьогодні державна влада персоніфікована в діяльності президентів та 

депутатів парламентів. Депутатський імунітет та юридична відповідальність 

парламентарія як правові інститути не протирічать один одному: концепт 
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парламентського імунітету лише конкретизує межі та обсяг юридичної 

відповідальності парламентарія. Тенденція щодо обмеження або скасування 

депутатського (парламентського) імунітету в суспільстві ідентифікується 

перш за все з питаннями адміністративної та кримінальної відповідальності 

парламентарія. Депутатський імунітет став показником демократії. У 

державах із недемократичними режимами обсяг депутатського імунітету 

всупереч загальносвітовій тенденції розширюється. Це суттєво гальмує 

прогресивні державні перетворення та ефективну протидію корупції [612, 

с. 13]. Отже, інститут депутатського імунітету стає ознакою анахронізмів, 

лакмусовим папірцем авторитаризму та інших моделей «жорстких» 

державних режимів. 

Сучасні умови розвитку конституційної інституціалізації юридичної 

відповідальності парламентарія пов’язані з двома тенденціями. Перша х них 

– глобалізація – розширює конституційно-правові запозичення між 

державами та «згладжує» відмінності в конституційному конструюванні 

згаданого юридичного інституту. У контексті цієї тенденції відбувається 

певне зближення різних механізмів, інститутів і норм, що регламентують 

інститут юридичної відповідальності парламентарія [664, с. 51].  

З іншого боку, має місце тенденція до предметного розширення меж 

юридичної відповідальності парламентарія та дуалістичної – позитивної і 

ретроспективної (негативної) юридичної його відповідальності. Не 

обов’язково це супроводжується текстуальним закріпленням таких положень 

у конституціях, а поділ на позитивну і ретроспективну відповідальність 

взагалі не має юридичної формалізації, будучи лише доктринальним 

уявленням. Між тим ідеться як про концептуальне розширення предметного 

поля конституційного інституту юридичної відповідальності парламентарія, 

так і про змістовне розширення конституційного закріплення меж та 

особливостей такої відповідальності в конституції.  
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Такі тенденції багато в чому є взаємозумовленими, оскільки 

відображають падіння довіри до представницьких інституцій влади, 

загальної кризи багатьох демократичних інститутів і цінностей, які 

потребують очевидного переосмислення та «перезавантаження» в умовах 

сучасних викликів демократії, а також обумовлену цим об’єктивно існуючу 

тенденцію до посилення юридичної відповідальності парламентарія в умовах 

глобалізованого суспільства. 

Основні вектори розвитку конституційного закріплення юридичної 

відповідальності парламентарія перебували під впливом кількох домінуючих 

наукових та юридичних концепцій. Цей вплив можна диференціювати, 

враховуючи, що концепція юридичної відповідальності парламентаріїв у 

найзагальніших рисах розвивалася за такими векторами: 

від уявлень про приватно-правову природу юридичної відповідальності 

парламентарія до уявлень про неї як про виключно публічно-правову 

відповідальність. Це відбувалося у міру утвердження статусу парламентаріїв 

як професійних політичних діячів, пов’язаних із виборчим корпусом 

здійсненням публічно-владних функцій і повноважень. Поступово 

парламентарії перестали сприйматися як приватно-правова корпорація, а 

набули соціально-правового значення періодично змінюваних за 

результатами демократичних виборів носіїв публічної влади; 

від необмеженого депутатського суверенітету до утвердження ідей про 

обмежене парламентське правління, домінантними ознаками якого є відмова 

від непідконтрольності парламенту і парламентаріїв суду, можливість і 

доцільність здійснення судового контролю над діяльністю парламентарія у 

рамках, установлених Конституцією; 

від суто внутрішньопарламентських форм юридичної відповідальності 

парламентарія до розширення цих форм шляхом додаткового включення 

юридичної відповідальності парламентарія у судовому порядку; 
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від домінуючого імперативного депутатського мандату із можливістю 

відкликання парламентарія до заміни його вільним мандатом та надалі – до 

змішаних (модифікованих) версій напіввільного мандату з появою ще одного 

суб’єкта, який може притягати парламентарія до відповідальності – 

політичної партії. 

Сьогодні розвиток концептуальних уявлень щодо конституційної 

інституціалізації юридичної відповідальності парламентарія перебуває під 

впливом принципу верховенства парламенту, конституційного закріплення 

прав і свобод людини та громадянина, обґрунтування системи стримувань і 

противаг у структурі поділу державної влади, становлення та поширення 

верховенства права, а також обґрунтування необхідності законодавчого 

закріплення засад конституційної відповідальності парламентарія. 

Концептуальні напрацювання, ідеї та теорії, що так чи інакше 

сприяють кристалізації нормативного матеріалу та його втіленню в 

конституційній «матерії», неабияк сприяють конституційній 

інституціалізації юридичної відповідальності парламентарія. Зазначений 

процес є «відкритим», триваючим, став критерієм впливу юридичної науки 

та правової доктрини на практичне закріплення в конституції відповідних 

концептуальних побудов, відкриває шлях для ґрунтовного наукового 

осмислення можливостей врахування в конституціях відповідних 

доктринальних положень. 

Аналізуючи проблематику чинників конституційної інституціалізації 

юридичної відповідальності парламентаріїв у контексті світового та 

національного конституційно-правового досвіду, маємо визнати, що 

означене питання перебуває осторонь прискіпливої уваги науковців. 

Здебільшого виокремлюються внутрішні чи зовнішні, політичні чи 

юридичні, інституційні чи доктринальні чинники (умови, передумови) 

означеної інституціалізації. При цьому по-різному інтерпретуються також 
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сутність та своєрідність впливів різних соціальних і правових чинників на 

перебіг та результати такої інституціалізації. 

Значного поширення набула диференціація внутрішніх та зовнішніх 

чинників впливу [322, с. 177-178], що дає змогу враховувати закономірності 

і впливи з боку зовнішніх факторів на інституціалізацію юридичної 

відповідальності парламентарія. 

Процес конституційної інституціоналізації юридичної відповідальності 

парламентарія в Україні поєднаний з «імплементацією» зарубіжних зразків і 

моделей. Протягом останніх десятиліть інститут юридичної відповідальності 

депутата парламенту піддається значним кореляціям у ході конституційного 

реформування (принаймні з 1996 року), що не дає можливості стверджувати 

про завершення процесу конституційної інституціалізації юридичної 

відповідальності парламентарія.  

Незавершеність означеного процесу об’єктивно накладається нині на 

об’єктивні процеси конституційного реформування, які, торкаючись форми 

державного правління та перегляду компетенції парламенту, не можуть не 

позначатися як на концепції, так і на змістовному наповненні тих 

конституційних положень, що закріплюють ключові елементи 

конституційної моделі юридичної відповідальності парламентарія, що 

залежать не тільки від форми правління, але і від компетенції парламенту. 

Конституційна інституціалізація юридичної відповідальності 

парламентарія відбувається в контексті розширення юридичної 

відповідальності глави держави, парламенту та уряду. Тому природно, що 

така інституціалізація узалежнюється «від різних чинників, зокрема 

специфіки історичного, географічного, економічного, політичного, 

культурного розвитку певної держави, її форми (форми державного 

правління, форми державного устрою та форми державно-правового режиму) 

тощо» [84, с. 78-79; 612, с. 14], а особливості інституту юридичної 
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відповідальності обумовлюються природою, змістом і принципами правової 

системи [612, с. 14]. 

Питання конституційної інституціалізації юридичної відповідальності 

парламентарія, попри юридичну значимість феномену, майже завжди 

перебувають під потужним впливом політичних чинників, зокрема таких, як 

особливості політичної системи суспільства, своєрідність політичного 

режиму та поточної політичної ситуації в країні, поєднання внутрішніх та 

зовнішньополітичних тенденцій розвитку країни тощо.  

Чинники інституціалізації юридичної відповідальності депутата 

парламенту пов’язані із рівнем політичної культури, розвитком партійного 

будівництва, а також з історією розвитку парламентаризму у відповідній 

країні тощо [84, с. 78-79]. Такий підхід загалом відповідає визначеній в 

юридичній науці парадигмі відносно самостійного впливу політичних 

чинників на правові явища [412]. Це особливо помітно в тих правових 

явищах, сутність яких становлять відносини державно-політичного 

владарювання, як-от у нашому випадку. 

Особливості юридичної відповідальності парламентарія 

специфікуються залежно від співвідношення політичної та юридичної 

відповідальності. Таке співвідношення – «це відображення реального 

співвідношення між правом і політикою у конкретно взятий історичний 

проміжок часу [300, с. 138]. Вчені звертають увагу на те, що пріоритет може 

надаватися або політиці або праву, але ефективності вирішення проблем 

більше сприяє інтегративний підхід, який ґрунтується на двосторонній 

залежності права і політики, коли право є інструментом вирішення 

політичних проблем, а політика – джерелом розвитку права. 

Особливості інституціалізації юридичної відповідальності уряду 

відображає ступінь концентрації державної влади [613, с. 141], тому 

юридична відповідальність парламентарія, конституціалізована в державі, 

відображає своєрідність парламентської компетенції, ступінь концентрації 
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власне парламентської влади та незалежності її представників, характер 

відносин між ними та іншими суб’єктами державно-політичного 

владарювання, особливості реалізації юридичної відповідальності держави у 

цілому і парламенту зокрема. 

Розгляд чинників конституційної інституціалізації юридичної 

відповідальності парламентарія варто поєднувати із врахуванням тенденції 

розширення сфери конституційно-правового регулювання, визнання 

провідної ролі конституції (її норми є нормами прямої дії) в національній 

правовій системі. Тут накладаються численні факти порушення 

конституційно-правових норм членами парламенту, до яких неможливо 

застосувати міри кримінальної, цивільно-правової, адміністративної або 

дисциплінарної відповідальності» [666, с. 3]. Отже, у цій інтерпретації 

очевидна перевага надається власне конституційно-правовим чинникам, що 

позначає домінування позитивістського підходу до конституційної 

інституціалізації юридичної відповідальності парламентарія. 

Визначаючи певні особливості правового статусу носіїв державно-

владних повноважень, законодавець має можливість установити певні 

вимоги та відповідальність, зумовлені насамперед особливим характером 

парламентської діяльності. Даючи формальну згоду балотуватися на виборах 

до парламенту, кандидат у депутати має не тільки добре усвідомлювати, але 

своєю участю у виборах підтверджує юридично згоду на те, що він отримає 

у разі перемоги на виборах не лише владні повноваження, а й підвищені 

суспільні вимоги порівняно з іншими громадянами держави щодо його 

юридичної відповідальності.  

Коли юридична відповідальність парламентарія переходить із площини 

можливого у площину дійсного і залучаються інструменти застосування 

юридичних санкцій до парламентарія як правопорушника, правопорушення 

члена парламенту має підвищений рівень суспільної небезпеки. Внаслідок 

таких порушень занепадає авторитет парламенту й у цілому державної 
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влади, формується негативна суспільна думка щодо здатності парламентаріїв 

утримуватися від правопорушень, забезпечити правопорядок [300, с. 120]. 

Останнім часом в юридичній науці набув поширення так званий 

поліфакторний аналіз, який акцентує увагу на системному впливі комплексу 

взаємопов’язаних різноманітних соціальних чинників на інституціалізацію 

юридичної відповідальності. До цих чинників здебільшого відносять 

фактори історичного розвитку, відмінності політичних систем, культурні 

традиції та рівень правосвідомості [442, с. 24] або ж чинники, пов’язані зі 

специфікою історичного, географічного, економічного, політичного, 

культурного розвитку [613, с. 142]. Однак, наведені схеми впливу мають 

надто загальний характер і потребують певної конкретизації стосовно 

предмету нашого дослідження. 

Більш предметно характер впливу чинників інституціалізації 

юридичної відповідальності парламентарія був досліджений І. Рижук. До 

таких чинників ця дослідниця відносить прагнення суспільства до побудови 

демократичного державного ладу; поділ влади; появу незалежного суб`єкта 

застосування санкцій щодо парламентарія [508, с. 15-17]. Тут спостерігаємо 

прагнення поєднати доктринальні (ідеологічні) та інституціональні 

(інституційно-правові) чинники згаданого процесу в єдиному комплексі, що 

у цілому відповідає парадигмі дослідження парламентаризму на основі 

поєднання інституційного та ідеологічного (доктринального) підходів, 

започаткованого в українській конституціоналістиці А. Георгіцею [108]. 

Водночас окремі вчені пропонують і більш детальні класифікації 

чинників, що зумовлюють розвиток парламентаризму, зокрема 

диференціюючи нормативні, структурні, функціональні та соціокультурні 

чинники [639, с. 53-103]. Означені групи чинників впливають на 

інституціалізацію конституційного інституту юридичної відповідальності 

парламентарія. До нормативних можна віднести розгалуженість 

законодавства, що регламентує юридичну відповідальність як таку та її 
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поширення на носіїв публічної влади; до структурних – диференціацію 

згаданого інституту по відношенню до інституту правового статусу 

парламентарія; до функціональних – вплив функцій парламенту та 

відповідального представницького правління на втілення тієї чи іншої 

моделі юридичної відповідальності парламентарія; до соціокультурних – 

стан традицій, правової і політичної культури, менталітету народу у частині 

сприйняття та необхідності нормативного закріплення й реалізації засад 

юридичної відповідальності парламентарія через конституційну фіксацію 

ключових елементів відповідного правового інституту. 

Аналізуючи переважно інституційні чинники відповідальності 

парламентарія, українська дослідниця А. Гандзюк особливу вагу надає 

стабільному фракційному структуруванню парламенту. Недоліки такого 

структурування вона пов’язує з відсутністю у законодавстві України 

нормативних підстав для забезпечення відповідальності парламентських 

партій за невиконання (або не повне виконання) власних передвиборних 

програм, контролю над якістю діяльності парламентських фракцій 

(депутатських груп), конкретних депутатів [103, с. 103]. 

Інша вітчизняна дослідниця – О. Олькіна звертає увагу також на те, що 

в процесі інституціалізації юридичної відповідальності парламентарія 

відбувся перехід від колективної до індивідуальної (персоніфікованої) 

системи. У зв’язку із цим вона пише про розширення числа суб’єктів, 

уповноважених на застосування санкцій щодо депутатів-правопорушників. 

На її думку, результатом тут може бути функціонування органів влади на 

засадах стабільності й ефективності [424].  

У контексті нашого дослідження особливої уваги заслуговують 

виокремлені чинники до персоніфікації відповідальності та розширення кола 

суб’єктів застосування відповідальності, що поєднується з поступовим 

збільшенням нормативного масиву в регулюванні юридичної 

відповідальності парламентарія.  
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До нормативної групи чинників слід також додати поступове 

розширення процесуально-правового та процедурального регулювання 

юридичної відповідальності члена парламенту, що позначається на 

конституційній інституціалізації юридичної відповідальності парламентарія. 

Розглядаючи соціокультурні чинники розвитку парламентаризму, 

представники вітчизняної юридичної науки підкреслюють значення впливу 

культурної традиції та національного менталітету на інститути 

парламентаризму. Такий підхід видається виправданим та корисним з огляду 

на відмову юридичної науки від жорсткого соціально-економічного 

детермінізму, властивого переважно радянській юридичній і державознавчій 

традиції.  

Увага акцентується на тому, що на свідомості людей позначаються 

«культурні традиції, історичний досвід європейського народу. Вона також 

зазнає впливу певних законів соціальної антропології» [144, с. 110]. Означені 

чинники, безумовно, впливають не лише на розвиток парламентаризму, а й 

на інституціалізацію юридичної відповідальності парламентарія. Отже, 

інститут юридичної відповідальності члена парламенту відображає ключові 

елементи культурних традицій та менталітету. 

У конституційно-правовій науці наводяться й інші класифікації 

чинників впливу на інституціалізацію конституційно-правових явищ, 

наприклад, поділ їх на негативні і позитивні [619, с. 306]. Проте такий підхід 

до означеної класифікації має умовний характер, оскільки запроваджує до 

наукового аналізу оціночні критерії, що не можуть слугувати об’єктивному 

висвітленню означеної проблематики, яка є ціннісно нейтральною.  

Важливим для осягнення проблеми інституціалізації юридичної 

відповідальності депутата парламенту має поділ чинників цього процесу на 

об’єктивні та суб’єктивні, але ця диференціація більше превалює в рамках 

політологічного аналізу діяльності парламенту і його органів [395]. 
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Суттєве наукове значення має аналіз загальносоціальних та спеціально-

юридичних, зокрема конституційно-правових, чинників впливу на 

інституціалізацію юридичної відповідальності парламентарія. Така 

диференціація спирається на уявлення про неможливість зведення всіх 

чинників відповідного впливу до правових (конституційно-правових), а 

також примушує звернути увагу на своєрідність впливу, що його здійснюють 

у цій сфері й інші соціальні чинники. 

До числа загальносоціальних чинників впливу на конституційну 

інституціалізацію юридичної відповідальності парламентарія слід віднести 

демократизацію та широке залучення народу до управління державними 

справами; впровадження інститутів парламентаризму у суспільну і державну 

практику на основі утвердження сталих зв’язків між виборчим корпусом 

країни та парламентом; особливості політичного режиму, політичної 

культури та партійної системи; поширення доктринальних уявлень щодо 

відповідальності парламенту і парламентарія перед суспільством і людино 

тощо. 

Як показує науковий аналіз, найбільш вагоме значення з-поміж другої 

групи означених чинників мають: створення писаних конституцій та 

закріплення ключових елементів загальноправового інституту юридичної 

відповідальності в конституції держави; специфіка конституційного 

закріплення юридичної відповідальності держави, її органів та посадових 

осіб; особливості конституційного закріплення ролі і місця парламенту в 

системі органів державної влади; спрямованість конституційного 

регулювання парламентських відносин на «імплементацію» зарубіжних 

зразків (моделей) юридичної відповідальності парламентарія та особливості 

співвідношення такої «імплементації» з урахуванням розвитку 

національного досвіду в означеній сфері правовідносин; специфіка виборчої 

системи, її унормування в конституції; особливості конституційного 

регулювання відносин між політичними партіями та парламентаріями; 
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наявність депутатського (парламентського) імунітету та його обсяг; 

парламентська правова культура та правова культура суспільства загалом. 

На різних етапах та в різних умовах конституційної інституціалізації 

юридичної відповідальності парламентарія роль, співвідношення та динаміка 

впливу означених чинників суттєво відрізняються. Кореляція такого 

співвідношення стає тим складнішою, чим розвинутішим та детальніше 

врегульованим на конституційному рівні певної держави виявляється 

інститут юридичної відповідальності депутата парламенту та в якому 

напрямі прагнутимуть його реформувати.  

Сучасні тренди конституційно-правового розвитку засвідчують 

виражену тенденцію до подальшої новелізації, деталізації конституційного 

регулювання юридичної відповідальності парламентарія, розширення 

процесуально-правового регулювання та удосконалення процедури 

вирішення питань юридичної відповідальності члена парламенту. 

Відповідно, важливим завданням сучасної демократичної правової держави є 

практичне втілення конституційно закріплених засад такої відповідальності 

у контексті реалізації парадигми відповідального представницького 

правління та забезпечення пріоритетності прав людини і громадянина. 

 

3.2. Конституційно-правові моделі юридичної відповідальності 

парламентарія 

 

Другим важливим питанням після проблематики конституційної 

інституціалізації юридичної відповідальності парламентарія є питання про 

обсяг і специфіку конституційного регулювання відповідних правовідносин. 

Означені у попередньому підрозділі чинники конституційної 

інституціалізації згаданого виду юридичної відповідальності здійснюють 

свій вплив як на обсяг, так і на специфіку такого конституційного 

закріплення. 
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З огляду на розпочаті в багатьох країнах конституційні реформи, що 

так чи інакше зачіпають специфіку конституційно-правових статусів 

парламенту та парламентарія, питання щодо оптимального способу 

закріплення юридичної відповідальності депутата парламенту на 

конституційно-правовому рівні постає як актуальне завдання, що потребує 

свого розв’язання з урахуванням здобутків конституційно-правової теорії та 

практики, передусім, з урахуванням критичного аналізу відповідного 

текстуального оформлення конституційного інституту юридичної 

відповідальності парламентаріїв. 

Інституційне відособлення та деталізація змісту юридичної 

відповідальності парламентарія на конституційному рівні є, зокрема, 

показником: 

зрілості та рівня розвитку парламентаризму і конституційно-правового 

статусу парламентарія як теорії і практики та ефективності функціонування 

обмеження влади правом і відповідального представницького правління;  

упорядкованості і завершеності конституційно-правового статусу 

парламентарія та правової інституціоналізації юридичної відповідальності 

парламентарія; 

стану розвитку системи стримувань і противаг у механізмі поділу 

державної влади; 

рівня персоніфікації юридичної відповідальності парламенту та 

парламентаріїв, що диференціюється на колективну (всіх парламентаріїв 

загалом), групову (відповідальність парламентаріїв у межах парламентських 

фракцій, депутатських груп, комітетів, комісій, інших 

внутрішньопарламентських колегіальних утворень) та індивідуальну; 

реальності феномену юридичної відповідальності держави і 

парламенту перед народом і людиною. 

Будучи конституційно закріпленою, зазначена відповідальність 

скеровується на забезпечення відповідними нормами конституційного права 
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вимог конституційної законності в діяльності парламентарія та парламенту в 

цілому. Цей інститут включає сукупність заходів конституційно-правового 

характеру, в ході застосування яких парламентарій, який є суб’єктом 

вчинення делікту (деліквентом), зазнає певних несприятливих наслідків 

функціонального характеру по відношенню до себе [664, с. 40,42], зокрема 

певного «ураження у правах». Отже, юридична відповідальність 

парламентарія може бути ефективною лише за умови її чіткого закріплення 

конституцією [109, с. 55-56]. 

Конституційна інституціалізація юридичної відповідальності 

парламентаріїв указує як на ціннісний (аксіологічний), так і на нормативно-

правовий боки такого визнання. Зокрема, із ціннісного боку конституційна 

інституціалізація згаданого правового інституту означає надання йому 

характеру конституційної категорії і конституційної цінності, що потребує 

особливого захисту з боку держави та її органів. 

Із боку нормативно-правового закріплення конституційна 

інституціалізація такого інституту означає створення виключно в рамках 

тексту основного закону нормативної основи для подальшої – вторинної – 

правової інституціалізації юридичної відповідальності парламентарія на 

рівні законів (або власне законодавчої інституціалізації). Це зумовлене тим, 

що парламентарії є важливими суб’єктами процесу державно-політичного 

владарювання в суспільстві, об’єктивно здійснюють низку конституційно 

значимих функцій і повноважень, зокрема сприяють вираженню волі народу 

в ході здійснення державної влади, справляють вирішальний вплив на 

здійснення законодавчого процесу, мають великий вплив на формування 

громадської думки в суспільстві, втілюють у життя ідею транспарентності 

державної влади. Отже, їхня діяльність та багатоманітність здійснюваних 

функції і повноважень у різних сферах суспільного і державного життя 

об’єктивно зумовлюють необхідність конституційної інституціалізації 

юридичної відповідальності парламентарія. 
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Природно, що кожна держава підходить до визначення обсягу та 

специфіку конституційного регулювання юридичної відповідальності 

парламентарія з врахування власного конституційно-правового розвитку, 

історичних і культурних традицій. За цих умов можуть бути сформульовані 

такі ключові тези щодо моделювання відповідного конституційного 

інституту: 1) якщо конституція замовчує питання про відповідальність 

парламентарія, то слід визнати, що вона цієї відповідальності не допускає; 2) 

якщо конституція вказує на способи притягнення парламентарія до 

відповідальності, то інші засоби, відомі законодавцю, застосуванню не 

підлягають; 3) якщо конституція допускає притягнення парламентарія до 

відповідальності, то звідси не випливає, що порушники підлягають дії 

загального права [685, с. 271]. 

Конституційна інституціалізація юридичної відповідальності 

парламентарія означає також: 

не всі питання, що охоплюються відносинами такої відповідальності, 

врегульовуються виключно на конституційному рівні; 

на конституційному рівні регулюються найбільш значимі з погляду 

конституцієдавця елементи, сторони, прояви такої відповідальності; 

не врегульовані конституційними нормами питання юридичної 

відповідальності парламентарія визначаються законами та/або іншими 

актами (парламентськими регламентами, актами органів судочинства, тощо); 

конституційна інституціалізація цього виду юридичної 

відповідальності програмує подальшу інституціалізацію його на 

законодавчому рівні: спершу формуються конституційні положення, а вже 

на їх основі формулюються законодавчі норми; 

нормативно-правовим стрижнем юридичної інституціалізації цього 

інституту є положення Основного Закону держави, що мають 

фундаментальний характер; 
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вони мають розвиватися і конкретизуватися у підконституційних актах 

конкретизуючого значення; 

їх реалізація здебільшого відбувається як у площині безпосередньої 

або первинної реалізації – у разі визнання норм Конституції нормами прямої 

дії, так і у площині законодавчого регулювання (так званої вторинної 

реалізації). 

З урахуванням особливостей конституційно-правового розвитку можна 

виокремити певні моделі конституційного закріплення інституту юридичної 

відповідальності парламентарія – відповідні конституційні моделі. В їх 

основі лежить насамперед теоретичне моделювання, що відображає загальну 

тенденцію юридичної науки до вироблення на основі отриманих емпіричних 

даних узагальнених за базовими показниками і критеріями певних 

теоретичних «зрізів» правової реальності, «що дає можливість оцінити 

багатомірність системи права, глибину її змістовного потенціалу», а також 

упроваджувати такий підхід у теорію юридичної відповідальності [500]. 

Під конституційною моделлю в юридичній науці взагалі прийнято 

вважати явище, що виникає на певному етапі розвитку людства, а не якоїсь 

окремої країни. Вона може виникати в окремій країні, народ якої або творці 

конституції виявили «виклики» суспільного розвитку, і поширюватись потім 

на інші країни. Конституційна модель характеризує певний системний 

соціально-економічний, політико-культурний та соціолого-правовий підхід 

до об’єкта, змісту та способів конституційного регулювання суспільних 

відносин. Застосовуване до ключових ознак інституту юридичної 

відповідальності парламентарія поняття конституційної моделі несе велике 

смислове навантаження, оскільки в узагальненому вигляді концентрує 

найбільш значимі з погляду розвитку парламентаризму ознаки та явища. 

Конституційна модель юридичної відповідальності парламентарія 

відображає соціальний і політичний зміст такого інституту, а також певні 

формально-юридичні параметри конституції [644, с. 17]. 
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Така конституційна модель юридичної відповідальності парламентарія 

має ґрунтуватися на засадах як загальної теорії права, так і на постулатах 

теорії конституційного права. Під час застосування норм про юридичну 

відповідальність парламентарія слід ураховувати не тільки положення 

конституції, присвячені правовому статусу парламенту та члена парламенту. 

У цьому випадку варто брати до уваги ієрархію конституційних цінностей, 

ураховувати конституційні принципи, що мають безпосереднє відношення 

до юридичної відповідальності [403]. 

З формально-логічного боку модель юридичної відповідальності 

парламентарія є похідною від загальної конституційної моделі 

відповідальності держави [30]. Остання по відношенню до конституційної 

моделі юридичної відповідальності парламентарія є первинною, базовою, 

виступаючи щодо неї своєрідною інституційною «матрицею». 

Зазначені методологічні зауваження є відправними для подальшого 

розгортання наукового дискурсу у напрямі специфікації юридичних ознак та 

інваріантів конституційного закріплення юридичної відповідальності 

парламентарія в контексті сучасних тенденцій розвитку парламентаризму та 

конституційно-правового регулювання суспільних відносин. 

Аналізуючи своєрідність і широту палітри конституційних моделей 

інституту юридичної відповідальності парламентарія, важливо наголосити на 

тих постулатах, що є спільними принаймні у країнах Європи, конституційно-

правова спадщина яких має враховуватися Україною з огляду на офіційно 

проголошений та конституційно закріплений курс держави на європейську 

інтеграцію. 

Йдеться передусім про врахування на конституційному рівні базових 

положень Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року [228, с. 270]. Із її аналізу, зокрема, випливає, що у разі 

притягнення до юридичної відповідальності парламентарій має 

користуватися такими правовими гарантіями: 1) установлення факту 
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порушення ним обов’язку, передбаченого законом; 2) закріплення прозорої 

процедури розгляду справи із забезпеченням прав парламентарія: а) на повне 

інформування стосовно скарг, поданих проти нього; б) на ознайомлення з 

усіма доказами, зібраними по його справі; в) бути вислуханим органами, що 

здійснюють відповідне провадження на всіх його стадіях; г) особисто 

постати перед цими органами під час провадження по його справі; д) на 

представництво своїх інтересів; і) на правовий захист від неправомірного 

впливу органів, які здійснюють провадження у справі, та їхніх посадових 

осіб. Враховуючи особливий статус парламентарія та з метою недопущення 

його переслідування важливим є також визначення у законі можливих 

санкцій, які мають бути сформульовані чітко й однозначно, а їх застосування 

має відбуватися з урахуванням принципу пропорційності покарання 

вчиненому порушенню і його індивідуалізації та права парламентарія 

оскаржити прийняте рішення у судовому порядку [419, с. 54]. 

Конституційне регулювання юридичної відповідальності 

парламентарія ґрунтується на засадах незалежності, неупередженості, 

прозорості, справедливості й розумності строків розгляду та інших 

принципів належної правової процедури, що фіксуються на конституційному 

та законодавчому рівнях. Відправні позиції щодо здійснення процедури 

притягнення парламентарія до юридичної відповідальності розміщуються 

саме на конституційному рівні, хоча далеко не в усіх конституціях і не з 

однаковим рівнем деталізації регулювання відповідних правовідносин. 

Варто зауважити, що конституційне регулювання юридичної 

відповідальності парламентаріїв у більшості країн має підґрунтям 

закріплення відповідальності держави. Наприклад, відповідно до статті 34 

Конституції ФРН, у разі порушення під час виконання державним 

посадовцем службових обов’язків відносно третьої особи відповідальність 

несе держава або корпорація, на службі якої перебуває така особа. За 

наявності умислу або грубої необережності зберігається право регресного 
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позову. При цьому судовий порядок для вирішення відповідних спорів є 

обов’язковим. Порушення прав будь-кого з боку публічної влади 

уможливлює звернення до суду (частина четверта статті 19 Основного 

Закону ФРН).  

Так само Конституція Іспанії фіксує відповідальність публічної влади 

за сваволю (частина третя статті 9), встановлює гарантії реалізації цієї 

відповідальності: суди здійснюють контроль над реалізацією регламентарної 

влади, законністю дій адміністрації, а також над підпорядкуванням її 

діяльності цілям, що її виправдовують (частина перша статті 106); приватні 

особи у межах закону мають право на відшкодування збитків, завданих їх 

майну або правам, якщо ці збитки є наслідком діяльності публічних служб, 

за форс-мажорних обставин (частина друга статті 106) [300, с. 139]. 

Особливості конституційного моделювання юридичної 

відповідальності парламентарія ураховують необхідність точної фіксації 

суб’єкта застосування санкції щодо члена парламенту. Органами, 

уповноваженими розглядати справи, пов’язані із застосуванням санкцій 

проти парламентарія-правопорушника, є органи судової влади, а також сам 

парламент та/або його органи (президія, комітети чи комісії, наділені 

дисциплінарними повноваженнями).  

Такий підхід відповідає положенням частини першої статті 6 Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод, яка гарантує особі 

судове провадження по справах, пов’язаних із кримінальними та 

адміністративними провадженнями, а також залучення органів 

дисциплінарної влади у разі вчинення дисциплінарних проступків. 

Диференціація на конституційному рівні органів, уповноважених притягати 

парламентарія до відповідальності зумовлюється особливостями втілення 

принципу поділу державної влади, а також зумовлюється специфікою місця 

парламенту в системі державної влади. 
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Конституційні моделі юридичної відповідальності парламентарія у 

більшості країн, які передбачають конкретні юридичні санкції за вчинення 

правопорушень членами парламенту, ґрунтуються на юридичній 

визначеності підстав їхньої відповідальності й санкцій, застосовуваних за 

такі порушення та забороні зворотної дії законів, що встановлюють таку 

відповідальність. Досить вдало відповідні приписи сформульовані в Україні: 

відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи 

державної влади й органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи 

зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією й законами України. Згідно з пунктом 22 частини 

першої статті 92 Основного Закону України, засади цивільно-правової 

відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністративними або 

дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них належить 

визначати виключно законами [242].  

Згадані положення мають імперативний характер, указуючи, зокрема, 

на конституційно встановлений спосіб вирішення питань юридичної 

відповідальності шляхом прийняття закону [523]. Звісно, це не означає 

необхідності існування саме спеціального закону, присвяченого юридичній 

відповідальності парламентарія. Рівень юридичного закріплення такої 

відповідальності не може бути нижчим за закон (зокрема, неприйнятною є 

ситуація, коли така відповідальність установлюватиметься, наприклад, 

нормативно-правовими актами президента чи уряду). 

Стаття 58 Конституції України встановлює, що закони та інші 

нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли 

вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може 

відповідати за діяння, які на час їх учинення не визнавалися законом як 

правопорушення [242].  

Як роз’яснив Конституційний Суд України, це означає, що закони 

поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття 
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законами чинності. Закріплення названого принципу на конституційному 

рівні є гарантією стабільності відносин між державою і громадянами, 

породжуючи упевненість у тому, що становище громадян не буде погіршене 

прийняттям більш пізнього закону [509]. Означена правова позиція повною 

мірою стосується і неможливості надання зворотної дії в часі в частині 

встановлення юридичної відповідальності стосовно парламентарія, 

поширюючи на цю категорію політичних діячів правові приписи щодо 

стабільності їхнього статусу загалом та юридичної відповідальності як 

елемента такого статусу зокрема. 

Ґрунтуючись на ідеях депутатського імунітету, що має публічно-

правовий характер і не є особистим привілеєм парламентарія, конституційне 

законодавство багатьох країн передбачає як найсуворішу форму покарання 

члена парламенту позбавлення його депутатського статусу, зняття 

парламентського (депутатського) імунітету з подальшим можливим 

притягненням до кримінальної відповідальності аж до позбавлення особи 

особистої свободи. При цьому вимагається, щоб «примусові заходи, які 

обмежують право на свободу та особисту недоторканність особи, 

застосовувалися на підставах і в порядку, встановлених законом» [526]. 

Якщо аналізувати правові моделі конституційного закріплення 

юридичної відповідальності парламентарія, можна помітити, що у межах 

Європи домінуючими є англосаксонська та романо-германська 

(континентальна) моделі, які об’єктивно відображають як фундаментальну 

різницю правових систем відповідних країн, так і суттєво різний 

конституційно-правовий статус парламенту в системі державної влади. У 

першій з означених моделей парламент, по суті, посідає домінуюче 

становище, і конституційна модель юридичної відповідальності 

парламентарія має вкрай фрагментарний характер, обмежуючись переважно 

найзагальнішими положеннями конституційного рівня. Натомість у романо-

германській моделі присутні більш деталізовані положення щодо юридичної 
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відповідальності парламентарія, її обсягу та специфіки. Такі положення 

знаходять свою конкретизацію у спеціальних законах та парламентських 

регламентах, що мають силу закону або юридичну силу, ідентичну чи 

принаймні близьку їй. 

Аналіз конституційного законодавства країн-членів ЄС, яке 

регламентує інститут юридичної відповідальності парламентаріїв, свідчить, 

що відповідальність члена парламенту, як і будь-яке інше конституційно-

правове явище універсального характеру, ґрунтується на спільній 

конституційно-правовій спадщині Європи. Окремі країни демонструють 

швидше спільні тренди, ніж суттєві інституційні відмінності в 

конституційному закріпленні цієї відповідальності. За будь-яких обставин, 

навіть вважаючи правопорушення з боку носіїв законодавчої влади певними 

екстраординарними випадками в парламентській практиці, конституцієдавці 

подбали про певний мінімальний та усталений рівень конституційної 

протидії цим ексцесам, що засвідчує розуміння важливості конституційної 

інституціалізації згаданого правового феномену. 

Аналізуючи конституційний інститут юридичної відповідальності 

парламентарія слід заперечити проти підходу, за яким цьому інститутові 

протиставляється інститут недоторканності парламентарія у вигляді 

парламентського (депутатського) імунітету та індемнітету. Останній не 

виключає інститут юридичної відповідальності парламентарія і не 

протистоїть йому, а має характер публічно-правової гарантії належного 

здійснення депутатських повноважень та убезпечення парламентарія від 

можливого необґрунтованого переслідування органами виконавчої або 

судової влади у зв’язку зі здійсненням ними своїх депутатських 

повноважень, зокрема депутатами – представниками політичної опозиції. 

Імунітети не мають, за загальним правилом, характеру особистих привілеїв 

чи винятків, виключень із застосування юридичної відповідальності, а лише 

додатково лімітують порядок накладення стягнень на парламентарія із тим, 
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щоб максимально запобігти випадкам адміністративної та/чи судової 

дискреції. Із цього погляду інститут недоторканності має інтерпретуватися 

не як інститут безвідповідальності парламентарія, а як інститут гарантій 

правомірної депутатської діяльності. 

Нагадаємо, що зазначений інститут у часи свого запровадження 

розглядався як певною мірою тимчасовий, винятковий, застосування якого 

було продиктоване обставинами протистояння парламенту та органів 

виконавчої влади, які використовували суди як засоби переслідування 

парламентаріїв здебільшого за політичними (а не вмотивованими юридично) 

підставами. Отже, інститут недоторканності парламентаріїв інтерпретується 

нами не як інститут безвідповідальності парламентарія, а як механізм 

запобігання можливого протиправного та необґрунтованого переслідування 

члена парламенту з боку органів виконавчої та/або судової влади в умовах 

нестабільних демократій або недемократичних державних режимів. 

Специфіка конституційного закріплення юридичної відповідальності 

парламентарія виявляється залежною від реалізації державами 

демократичних стандартів парламентаризму та відповідального 

представницького правління, що знаходять своє втілення в конституційній 

теорії і практиці у відповідних конституційно-правових моделях: 

1) моделі, що ґрунтуються на сталих демократичних традиціях і 

відзначаються найбільш ґрунтовною і послідовною реалізацією ключових 

демократичних стандартів у галузі юридичної відповідальності 

парламентарія (Франція, ФРН, Велика Британія, скандинавські країни); 

2) моделі, що відображають нетривкість конституційної 

інституціалізації юридичної відповідальності парламентарія з огляду на 

порівняно нетривалий період функціонування парламентаризму і 

відображають продовження реформування парламентських інституцій 

(Польща, Латвія, Литва, Естонія); 
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3) моделі переважно Центрально- та Східноєвропейського регіонів, що 

орієнтуються на конституційні моделі, втілені в західноєвропейських 

країнах, проте не мають завершеної конституційної інституціалізації 

юридичної відповідальності парламентарія (Україна, Угорщина); 

4) моделі, конституційне закріплення юридичної відповідальності 

парламентарія яких тяжіє більшою мірою до національних традицій і лише 

частково поєднується із західноєвропейськими трендами розвитку у 

відповідній сфері конституційно-правових відносин (Бангладеш, Таїланд, 

Туреччина). 

Отже, особливості конституційного закріплення юридичної 

відповідальності парламентаріїв можна аналізуватися крізь призму 

конституцій країн так званого «старого світу», держав зі «сталою 

демократією», держав «перехідної (неусталеної) демократії», а також 

держав, що демонструють переважно незахідні моделі конституційного 

закріплення юридичної відповідальності парламентарія. Утім, такий аналіз 

дає лише найзагальніше – переважно загальноцивілізаційне – уявлення щодо 

специфіки конституційного закріплення юридичної відповідальності 

депутата парламенту і тому потребує суттєвої деталізації в ході подальшого 

поглиблення дослідницького пошуку, спрямованого на з’ясування способів 

закріплення цього інституту у конституції. 

Як показує науковий аналіз, домінують три основні способи 

конституційної фіксації юридичної відповідальності парламентарія: 

негативний, позитивний та змішаний (комбінований). Такі способи ми 

виокремлюємо на підставі тлумачення змісту і спрямованості відповідних 

конституційних норм, що можуть мати дещо різні вектори свого 

спрямування. 

Так, у разі негативного способу закріплення на рівні 

конституційноправового регулювання або взагалі забороняється притягати 

парламентарія до відповідальності за певні види порушень правових норм, 
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або ж мінімізуються можливості такого притягнення (статті 46–47 

Основного Закону ФРН, стаття 26 Конституції Франції, стаття 102 

Конституції Бєларусі). 

У разі позитивного способу регулювання конституція держави 

встановлює здебільшого межі, специфіки, види, підстави юридичної 

відповідальності парламентарія та визначає органи, уповноважені на 

притягнення депутатів парламенту до відповідальності (статті 259–279 

Конституції Таїланду). Характерним у цьому разі є детальне регулювання 

юридичної відповідальності члена парламенту на рівні конституції. 

За змішаного (або комбінованого) способу конституційна 

регламентація поєднує елементи двох вищеозначених підходів, регулюючи 

окремі елементи виключень зі сфери юридичної відповідальності (зокрема, 

шляхом установлення депутатських (парламентських) імунітетів та 

індемнітетів), а також фіксуючи окремі форми, прояви, види та/або елементи 

юридичної відповідальності парламентарія (зокрема, перед парламентом) 

(статті 80–81 Конституції України, статті 105 і 107 Конституції Польщі, 

статті 69–71 і 78 Конституції Бангладеш). 

Домінування негативного способу конституційного закріплення 

юридичної відповідальності парламентарія було властиве переважно 

попереднім етапам конституційно-правового будівництва і втілене у текстах 

конституцій, прийнятих до другої половини ХХ ст. Із розширенням обсягу та 

деталізацією конституційного регулювання відповідним конституційним 

текстам стали більшою мірою властиві різні комбінації двох «чистих» – 

негативного та позитивного – або ж переважання (як у випадку Таїланду) 

суто позитивного способу закріплення юридичної відповідальності 

парламентарія, що найяскравіше простежується на прикладі новітніх 

основних законів, чинних натепер у різних країнах світу. На думку фахівців, 

на вибір таких способів конституційного закріплення впливають, як уже 

зазначалося, історичні традиції, рівень розвитку юридичної науки, 
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демократії, правової культури, менталітет народу, інші фактори політико-

правового та соціально-психологічного характеру [619, с. 197]. 

Як важливу рису конституційної фіксації юридичної відповідальності 

депутата парламенту відзначимо специфіку правового регулювання (за 

умови існування будь-якої з трьох вищеозначених моделей), яка ґрунтується 

на домінуванні конституційного закріплення ретроспективної юридичної 

відповідальності парламентарія – на противагу позитивній відповідальності, 

яка ще й досі не здобула однозначного і послідовного визнання на рівні 

конституційно-правової доктрини. Натомість елементи позитивної 

відповідальності парламентарія здебільшого евентуально встановлюються на 

конституційному рівні або ж виводяться вченими на підставі системного 

тлумачення відповідних конституційних положень. 

Якщо узагальнити основні риси чинних моделей конституційного 

закріплення інституту юридичної відповідальності парламентарія, що 

встановлюється у конституціях більшості держав світу, можна визначити 

такі його конституційно-правові характеристики: 

 пряма конституційна заборона притягнення парламентарія до 

юридичної відповідальності за певні діяння, що, відповідно, звужує обсяг 

юридичної відповідальності цієї особи (частина перша статті 105 

Конституції Польщі, частина перша статті 27 Конституції Чехії, статті 50–51 

Конституції Японії, частина перша статті 57 Конституції Австрії, пункт 28 

Конституції Латвії, частина перша статті 78 Конституції Словаччини, 

частина перша статті 98 Конституції РФ, частина перша статті 102 

Конституції Республіки Білорусії, частина друга статті 105 Конституції Індії, 

стаття 112 Конституції Єгипту); 

 відсилка до законодавчого врегулювання принципів притягнення 

депутата парламенту до юридичної відповідальності (частина шоста статті 

105, частина третя статті 198 Конституції Польщі, стаття 117 Конституції 
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Португалії, частина сьома статті 57 Конституції Австрії, частина третя статті 

105 Конституції Індії, стаття 63 Конституції Сінгапуру); 

 пряма фіксація конституційних підстав притягнення парламентарія 

до юридичної відповідальності (частина друга статті 107 Конституції 

Польщі, статті 46–47 Конституції Сінгапуру, стаття 81 Конституції України); 

 закріплення певних конституційно окреслених видів юридичної 

відповідальності парламентарія, зокрема, конституційної (частина друга 

статті 198 Конституції Польщі), кримінальної (частини друга, четверта та 

шоста статті 105 Конституції Польщі, частини друга та четверта статті 27 

Конституції Чехії, стаття 69 Конституції Болгарії, частина перша статті 157 

Конституції Португалії, частина третя статті 57 Конституції Австрії, пункт 

30 Конституції Латвії, стаття 75 Конституції Хорватії, частина друга статті 

78 Конституції Словаччини, стаття 113 Конституції Єгипту), дисциплінарної 

(частини друга – третя статті 27 Конституції Чехії, частина перша статті 157 

Конституції Португалії, частини друга – третя статті 78 Конституції 

Словаччини), цивільно-правової (частина перша статті 157 Конституції 

Португалії, частина друга статті 78 Конституції Словаччини), 

адміністративної (пункт 30 Конституції Латвії); 

 встановлення позитивних конституційно-правових зобов’язань або 

заборон, адресованих безпосередньо парламентарію (частина перша статті 

107 Конституції Польщі, стаття 54 Конституції Бразилії, стаття 109 

Конституції Єгипту, стаття 159 Конституції Португалії, статті 69–71 

Конституції Бангладеш, стаття 78 Конституції України); 

 визначення суб’єктів, уповноважених на застосування санкцій щодо 

депутата-правопорушника, перед якими відповідає парламентарій (перед 

парламентом – стаття 57 Конституції Австрії, стаття 27 Конституції Чехії, 

стаття 110 Конституції Єгипту; перед парламентом та судом – стаття 105 

Конституції Польщі, статті 53–55 Конституції Бразилії; перед парламентом, 
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судом та політичною партією, від якої депутат балотувався на виборах, – 

стаття 160 Конституції Португалії, стаття 81 Конституції України); 

 пряма конституційна заборона імперативного мандата, що виключає 

народ (виборчий корпус) як суб’єкт застосування відповідальності за 

правопорушення з боку парламентарія (стаття 67 Конституції Італії, стаття 

38 Основного Закону ФРН, стаття 27 Конституції Франції, стаття 67 

Конституції Іспанії). 

Якщо виходити з обсягу конституційного закріплення, то тут із певним 

ступенем умовності можна виокремити три основні моделі інституту 

юридичної відповідальності парламентарія: 1) модель базового рівня; 2) 

фрагментовану конституційну модель; 3) деталізовану конституційну 

модель. 

Відповідно, конституційним моделям базового рівня (закріпленим у 

конституціях Франції, Італії, ФРН, Іспанії) кореспондують переважно такі 

риси: закріплення конституційного принципу юридичної відповідальності 

держави та/або публічної влади (а отже, і парламенту) як універсальної 

конституційної відповідальності, закріплення обмеженої недоторканності 

депутата парламенту, що уможливлює притягнення його до юридичної 

відповідальності у випадках, прямо не зафіксованих конституцією держави. 

Наприклад, відповідно до статті 28 Конституції Італії 1947 року [691], 

парламентарії, як і інші посадові особи держави, безпосередньо відповідають 

згідно з кримінальними, цивільними і адміністративними законами за дії, 

вчинені в порушення чиїхось прав. У цих випадках цивільна 

відповідальність також поширюється на державу та публічні установи. 

Згідно зі статтею 67 Конституції, кожен член парламенту Італії представляє 

націю та виконує свої функції без імперативного мандата. Нарешті, згідно зі 

статтею 68*(13), члени парламенту не можуть піддаватися переслідуванню 

за висловлення своїх думок і голосування. Жоден парламентарій не може 

бути притягнутий до кримінальної відповідальності без згоди палати, до якої 
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він належить; не може бути підданий особистому або домашньому обшуку, 

не може бути заарештований або іншим чином позбавлений свободи, за 

винятком випадків виконання остаточного вироку або затримання на місці 

злочину, відносно якого передбачений обов’язковий арешт. Таке ж рішення 

вимагається, коли здійснюється у будь-якій формі перехоплення розмов або 

повідомлення і виїмка кореспонденції члена парламенту. 

Відповідно до частини третьої статті 9 Конституції Іспанії 1978 року 

[235], гарантується принцип законності та судової відповідальності за 

сваволю влади. За статтею 67 Конституції члени парламенту не пов’язані 

імперативним мандатом. Стаття 70 Конституції встановлює вимогу щодо 

несумісності депутатського мандата з посадами членів Конституційного 

Суду, вищими посадовими особами державної адміністрації, зазначеними в 

законі, за винятком членів уряду, захисників народу, членів судів, суддів, 

прокурорів, професійних військових та осіб, що перебувають на дійсній 

службі в органах національної безпеки і поліції, членів виборчих комісій. 

Дійсність депутатських мандатів визначається в судовому порядку на 

умовах, установлених законом. Стаття 71 Конституції гарантує 

парламентарію Іспанії недоторканність протягом строку дії мандату за 

винятком випадків, коли член парламенту затриманий на місці злочину. 

Йому не може бути пред’явлене обвинувачення і він не може бути 

притягнутий до суду без згоди відповідної палати. При цьому кримінальну 

справу проти депутата може розглядати лише Кримінальна палата 

Верховного суду. 

Близькими до наведених конституційних положень Італії та Іспанії є 

положення Конституції Швейцарської Конфедерації 1999 року [631]. 

Зокрема, у статті 5 Конституції зазначено, що державні дії повинні чинитися 

у публічних цілях і бути співрозмірними; державні органи мають діяти 

добросовісно. Стаття 146 встановлює безпосередню юридичну 

відповідальність держави за шкоду, протиправно вчинену державними 
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органами під час здійснення офіційної діяльності. Швейцарські 

парламентарії не пов’язані імперативним мандатом і повинні декларувати 

свої зв’язки з групами інтересів (стаття 161 Конституції). Вони наділені 

депутатським індемнітетом, який поширюється на висловлювання в 

парламенті та його органах. 

Фрагментованій конституційній моделі властиві переважно такі риси, 

як закріплення конституційної відповідальності держави та публічної влади 

перед особою та суспільством, недоторканності депутатів парламенту (палат 

парламенту), що може мати як обмежений, так і абсолютний характер, 

фіксація окремих випадків, підстав та санкцій за правопорушення, 

адресовані парламентарію. Ця модель, з одного боку, узалежнює юридичну 

відповідальність парламентарія від юридичної відповідальності держави і 

парламенту, а з іншого – фактично «фрагментує» юридичну відповідальність 

парламентарія, оскільки конституція не охоплює всі види такої 

відповідальності, натомість фіксуючи лише найбільш значимі з погляду 

конституцієдавця. 

Конституція Чеської Республіки 1992 року [237] містить саме таку 

модель. Відповідно до частини третьої статті 2 Конституції Чеської 

Республіки державна влада слугує всім громадянам і може здійснюватися 

тільки у випадках, межах і порядку, установлених законом. Стаття 22 

Конституції встановлює вимоги щодо несумісності депутатського мандата, 

порушення якої тягне за собою дострокове припинення депутатських 

повноважень (стаття 25 Конституції). Інші випадки порушень 

парламентарієм вимог Конституції, що призводять до втрати депутатського 

мандату, – відмова від присяги або складення присяги із застереженнями; 

втрата пасивного виборчого права; розпуск парламенту.  

Парламентський імунітет встановлений статтею 26 Конституції Чеської 

Республіки. Щоправда, згідно з частиною другою статті 26 Конституції, 

парламентарій несе дисциплінарну відповідальність перед палатою, до якої 



222 

він належить. Так само лише палата може дати згоду на його притягнення до 

кримінальної відповідальності. Частиною п’ятою статті 26 Конституції 

передбачено, що парламентарій може бути затриманий, якщо він буде 

схоплений під час учинення злочину або безпосередньо після його скоєння. 

Відповідний орган повинен терміново повідомити про затримання голову 

палати. Якщо протягом 24 годин від моменту затримання голова палати не 

дав згоду на передачу затриманого до суду, орган, що здійснив затримання, 

зобов’язаний звільнити затриманого парламентарія. На найближчому 

засіданні палата повинна ухвалити остаточне рішення щодо допустимості 

кримінального переслідування такого парламентарія. 

До числа фрагментованих конституційних моделей юридичної 

відповідальності парламентаріїв належить і польська модель, окреслена в 

чинній Конституції Польщі 1997 року [692]. Зокрема, відповідно до статті 7 

Конституції, органи публічної влади діють на основі й у межах права. Статті 

102–103 Конституції містять вимоги щодо несумісності парламентського 

мандату, а санкції за порушення мають встановлюватися законом (частина 

третя статті 103). Відповідно до частини першої статті 104 запроваджено 

вільний мандат: накази виборців парламентарія Польщі не пов’язують. 

Водночас відмова скласти присягу тягне за собою втрату мандата (частина 

третя статті 104). 

Згідно зі статтею 105 Конституції Польщі, парламентарій не може 

притягатися до відповідальності за свою діяльність, що входить у сферу 

здійснення депутатського мандату, ні у період його дії, ні після його 

завершення своєї каденції. За таку діяльність він відповідає винятково перед 

парламентом, а у разі порушення прав третіх осіб, парламентарій може бути 

притягнутий до судової відповідальності тільки за згодою парламенту. Без 

згоди парламенту він не може бути притягнутий до кримінальної 

відповідальності з моменту опублікування результатів виборів і до дня 

завершення своєї каденції. Разом із тим парламентарій не може бути 
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затриманий чи заарештований без згоди парламенту, за винятком випадку, 

коли він затриманий під час учинення злочину і його затримання необхідне 

для забезпечення належного здійснення кримінального провадження. 

Детальні засади притягнення парламентарія до кримінальної 

відповідальності, а також порядок такого провадження визначаються 

законом (стаття 106 Конституції Польщі). 

Окремо Конституція Польщі застерігає щодо правопорушень, які 

пов’язані з веденням господарської діяльності та отриманням вигоди з казни 

держави або територіального самоврядування. Означені види діяльності та 

набуття такого майна для парламентаріїв заборонені. У разі виявлення 

порушень цих приписів постановою парламенту, що приймається за 

пропозицією Маршалка Сейму, депутат може бути притягнутий до 

відповідальності перед Державним трибуналом, який виносить рішення про 

позбавлення його мандату (статті 107, 198 Конституції). 

На відміну від двох вище розглянутих моделей деталізованій 

конституційній моделі юридичної відповідальності парламентаріїв 

притаманний розширений формат конституційного регулювання підстав, 

порядку, санкцій зазначеної відповідальності. У межах цієї моделі на 

конституційному рівні регулюються навіть окремі питання, пов’язані з 

порушенням правил і вимог депутатської етики, конфлікту інтересів у 

парламентській діяльності, протидії корупції тощо, що відповідає новітнім 

тенденціям конституційно-правового регулювання. Така деталізація 

конституційного регулювання пов’язана переважно з особливостями 

історичного досвіду розвитку відповідних країн, з їхнім прагненням 

максимально запозичити та врахувати у власній конституційній доктрині і 

текстах основних законів новітні напрацювання конституційно-правової 

теорії і практики, притаманні для країн зі сталими демократичними 

традиціями, тощо. 
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З-поміж деталізованих конституційних моделей юридичної 

відповідальності парламентарія у межах Європи найбільша питома вага 

власне конституційного регулювання спостерігається у Конституції 

Португалії 1976 року [236]. Цей акт передбачає, що держава 

підпорядковується Конституції та спирається на демократичну законність 

(частина друга статті 3). При цьому до числа основних завдань держави 

віднесено гарантування основних прав і повагу до основних принципів 

демократичної правової держави (стаття 9 Конституції Португалії). 

У розвиток цих положень португальський конституцієдавець прямо 

передбачив у статті 22, що держава та інші публічні установи сумісно з 

їхніми посадовими особами, службовцями та представниками несуть 

цивільну відповідальність за дії чи бездіяльність, допущені під час 

виконання службових обов’язків, якщо у результаті цього були порушені 

права і свободи людини та їх гарантії або завдано збитків іншим. 

Згідно зі статтею 117 Конституції Португалії, до ключових ознак 

статусу осіб, які обіймають політичні посади, віднесено: 1) наявність 

політичної, цивільної та кримінальної відповідальності за вчинені ними під 

час виконання своїх обов’язків дії чи бездіяльність; 2) законодавче 

визначення несумісності посад, обов’язків і відповідальності осіб, які 

обіймають політичні посади, наслідки невиконання ними своїх обов’язків, а 

також їхні права, прерогативи та імунітети; 3) законодавче визначення 

злочинів, за які несуть відповідальність особи, що обіймають політичні 

посади, а також застосовувані за це санкції і, відповідно, наслідки їх 

застосування, які можуть включати звільнення з посади або втрату мандату. 

Стаття 154 Конституції Португалії конкретизує обмеження, пов’язані з 

несумісністю окремих посад із здійсненням парламентського мандату. Так, 

депутати, призначені членами уряду, не можуть здійснювати депутатські 

повноваження до припинення цих функцій; закон може встановлювати й 
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інші випадки несумісності депутатського мандату із здійсненням певних 

функцій. 

Португальська конституційна модель юридичної відповідальності 

парламентарія передбачає також інститут недоторканності, який, згідно зі 

статтею 157 Конституції, означає, що депутати не несуть цивільної, 

кримінальної або дисциплінарної відповідальності за висловлені думки або 

за участь у голосуванні. Парламентарій не може бути затриманий або 

заарештований без згоди парламенту за винятком випадків, якщо він учинив 

злочин, що карається ув’язненням строком понад трьох років, і при цьому 

був затриманий на місці злочину. У разі порушення кримінального 

провадження проти депутата парламент сам буде вирішувати, чи повинен 

такий депутат бути тимчасово звільнений від виконання своїх функцій для 

продовження процесу, тобто уможливлюється як продовження депутатських 

повноважень, так і їх тимчасове призупинення (у межах кримінального 

провадження). 

Конституція Португалії (стаття 160) також установила вичерпний 

перелік підстав втрати депутатського мандату внаслідок учинення 

парламентарієм певних правопорушень. До таких, зокрема, віднесені: 1) 

невиконання вимог щодо несумісності; 2) неучасть депутата у роботі 

парламенту або перевищення ним допустимого числа невідвідувань, 

установлених парламентським регламентом; 3) набуття депутатом членства в 

партії, від якої вони не балотувалися на виборах; 4) визнання у судовому 

порядку винним у злочині, пов’язаному з виконанням ним своїх функцій, або 

участь в організаціях, що притримуються фашистської ідеології.  

Можна зробити висновок, що особливість конституційної моделі 

юридичної відповідальності парламентарія в Португалії зумовлюється 

частковим імперативним, так званим «партійним», мандатом, а також 

прямою конституційною забороною брати участь в організаціях, які 
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притримуються фашистської ідеології, що було пов’язано з попередньою 

історичною практикою. 

Додатково елементи юридичної відповідальності парламентарія 

закріплені у статті 271 Конституції Португалії, відповідно до якої 

парламентарії під час виконання своїх функцій несуть цивільну, кримінальну 

та дисциплінарну відповідальність за свої дії або бездіяльність, які призвели 

до порушення прав або інтересів громадян, охоронюваних законом. 

Щоправда, не допускається притягнення до відповідальності парламентарія, 

який діяв згідно з наказами або інструкціями з питань служби, якщо до їх 

виконання він буде протестувати чи вимагати їх підтвердження у 

письмовому вигляді; обов’язок підпорядкування може бути порушений у 

разі, якщо виконання наказів веде до вчинення злочину; закон установлює 

межі, в яких держава та публічні установи мають право регресного позову до 

таких парламентаріїв [300, с. 141-142]. Співставну за обсягом та 

спрямованістю конституційного регулювання питань конституційну модель 

юридичної відповідальності парламентарія встановлено в деяких державах 

Азійського континенту (зокрема, це Таїланд, Бангладеш, Бруней).  

Чи не найбільший обсяг спеціальних конституційних норм, що 

регулюють юридичну відповідальність парламентаріїв, містить Конституція 

Королівства Таїланд 2007 року. Так, у ній Глава XII «Контроль над 

здійсненням державної влади» включає чотири частини: «Частина 1. 

Контроль над активами» (статті 259–264), «Частина 2. Конфлікт інтересів» 

(статті 265–269), «Частина 3. Усунення з посади» (статті 270–274) і «Частина 

4. «Кримінальне переслідування стосовно осіб, які обіймають політичні 

посади» (статті 275–278) [300, с. 141-142]. Таким чином, можливість 

юридичної відповідальності парламентарія розглядається в системі 

контролю над здійсненням державної влади. Водночас Глава XIII «Етика 

осіб, які обіймають політичні посади, і державних службовців» (стаття 279) 
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докладно визначає особливості юридичної відповідальності парламентарія за 

порушення вимог парламентської етики. 

Справи за звинуваченням парламентарія у незвичному збагаченні або 

вчиненні іншого злочину, передбаченого Кримінальним кодексом, або у 

вчиненні безчесних дій у межах виконання ними своїх обов’язків, або 

корупції, передбачених іншими законами, розглядає Кримінальна палата 

Верховного суду Таїланду за звинуваченням, що висувається Національною 

комісією з протидії корупції (§§ 1 і 3 статті 275 Конституції). Згідно з § 2 

статті 263 Конституції Таїланду, такий парламентарій звільняється з посади 

у день прийняття відповідного рішення, і в цьому разі такій особі 

забороняється обіймати будь-яку політичну посаду або будь-яку посаду в 

політичній партії протягом п’яти років від дати прийняття рішення 

Кримінальною палатою Верховного суду [300, с. 141-142]. 

Звернемо увагу на те, що конституційне закріплення юридичної 

відповідальності парламентарія потребує ще реалізації цих конституційних 

приписів, інакше вони перетворюються на фікцію.  

Зупинимося у зв’язку із зазначеним ще на одному прикладі 

деталізованої конституційної моделі юридичної відповідальності 

парламентарія, що її у Латинській Америці втілює чинна Конституція 

Венесуели 1999 року, яку можемо у силу домінування відповідного режиму 

та в контексті нашого дослідження вважати фіктивною [234]. Зокрема, у 

Конституції визнаються права людини, повага і гарантування яких є 

обов’язковими для державних органів (стаття 19). Згідно зі статтею 130 

Конституції, здійснення державної влади має тягнути індивідуальну 

відповідальність у разі зловживання владою або порушення Конституції чи 

законодавства. При цьому держава має нести майнову відповідальність за 

збитки, завдані майну або правам приватних осіб, в усіх випадках, якщо 

збитки завдані у результаті функціонування органів державного управління 

(стаття 140 Конституції). 
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Відповідно до статей 6, 197 і 199 Конституції Венесуели, 

передбачається дія в парламенті нетипового для європейських країн 

імперативного депутатського мандату, що зумовлює можливість відкликання 

парламентарія виборцями шляхом проведення референдуму. Статтею 192 

Конституції Венесуели заборонено переобрання парламентаріїв більше ніж 

понад два строки поспіль. Така заборона так само не є типовою для 

сучасного парламентаризму, який не передбачає встановлення обмежень 

щодо переобрання депутатів, аналогічних обмеженням, що зазвичай 

накладаються на періодичність переобрання президентів у конституціях 

більшості країн світу. Водночас передбачається, що у разі відкликання 

парламентарія виборцями такий парламентарій протягом чергового періоду 

не має права висувати свою кандидатуру на будь-які виборні посади (стаття 

198). Разом з тим, політико-правова практика Венесуели не підтверджує 

реалістичність зазначених положень щодо юридичної відповідальності 

представників влади. 

Узагальнені основні риси трьох вищеозначених конституційних 

моделей юридичної відповідальності члена парламенту уможливлюють 

порівняння їх за базовими юридичними ознаками, що відображають правову 

природу означеного феномену, із відповідними положеннями Конституції 

України. Очевидно, таке порівняння може мати як узагальнений характер, 

так і потребувати подальшої деталізації стосовно певного елемента 

згаданого конституційного інституту. 

Як випливає з порівняльного конституційно-правового аналізу, 

українська конституційна модель юридичної відповідальності парламентарія 

об’єктивно тяжіє до другої з трьох вищеокреслених моделей, себто до 

фрагментованої конституційної моделі. Таким чином, вона відзначається 

закріпленням юридичної (конституційної) відповідальності держави перед 

особою та суспільством, обмеженням депутатської недоторканності, 

характеризується фіксацією окремих випадків, підстав та санкцій за 
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конституційні правопорушення, що адресовані парламентаріям (стаття 81 

Конституції України) і відображає особливості їхнього конституційно-

правового статусу. 

Українська модель, з одного боку, узалежнює юридичну 

відповідальність парламентаріїв від юридичної відповідальності держави і 

парламенту, а з іншого – фактично «фрагментує» цю відповідальність 

парламентаріїв, оскільки Конституція України в силу свого призначення та 

обмеженого обсягу правового регулювання не охоплює всі види такої 

відповідальності, натомість фіксуючи лише найбільш значимі з погляду 

конституцієдавця. 

Будучи охарактеризованою з погляду динаміки періоду незалежності 

України, ця модель характерна еволюцією від моделі базового рівня, що 

була властива переважно конституційному регулюванню відповідних 

правовідносин упродовж 1991–1996 років, до фрагментованої 

конституційної моделі юридичної відповідальності парламентарія. 

Становлення вітчизняної моделі парламентаризму узалежнювало 

конституційну інституціалізацію моделі юридичної відповідальності 

парламентаріїв. Надзвичайно стислий з історичного погляду період такого 

становлення зумовив високу динаміку змін означеної базової моделі, що 

об’єктивно накладалися на незавершений конституційний процес. 

Відповідно, протягом конституційних змін 2004–2014 років означена 

модель зазнала більшої деталізації, зокрема за рахунок включення положень 

про політичну партію як додаткового суб’єкта, перед яким несе 

відповідальність парламентарій, додаткових підстав для дострокового 

припинення депутатських повноважень у разі невходження або виходу зі 

складу парламентської (депутатської) фракції, від партії якої парламентарій 

був обраний народним депутатом України. У зв’язку з відмовою на 

конституційному рівні від імперативного мандату (1996 рік) зникла й 
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можливість дострокового припинення повноважень народних депутатів 

України безпосередньо самими виборцями. 

Подальшого розширення меж юридичної відповідальності 

парламентарія в Україні саме на конституційному рівні протягом 2014–2019 

років не відбулося, попри задекларовані різними політичними силами 

прагнення скасувати інститут парламентської недоторканності, що, зокрема, 

було предметом кількох внесених на розгляд Верховної Ради України 

проєктів*. Утім, конкретно-історичні перипетії конституційного процесу та 

політична заангажованість багатьох провідних суб’єктів конституційних 

реформ указують на те, що саме з реалізацією вищеозначеної настанови на 

скасування конституційного інституту недоторканності парламентарія може 

бути пов'язаний ключовий тренд подальшої еволюції конституційного 

інституту юридичної відповідальності парламентарія та органів державної 

влади і їх посадових осіб в Україні. Початок для цього процесу був 

закладений ухваленням у Верховній Раді України низки законів у 2019-2020 

роках, які відкрили нову сторінку відповідального представницького 

правління та створили основу для подальшого розвитку інституту юридичної 

відповідальності держави та інституту парламентарія перед людиною та 

народом, як сувереном. 

 

3.3. Види юридичної відповідальності парламентарія 

 

Як переконує політико-правовий досвід різних держав, ключові 

особливості конституційно-правового регулювання інституту юридичної 

відповідальності парламентарія досить яскраво проявляються в юридичній 

визначеності видів такої відповідальності. Адже видове розмаїття в даному 

 
* Маються на увазі законопроєкти, що були предметом розгляду протягом діяльності Верховної Ради 

України восьмого скликання, зокрема це: проєкт закону про внесення змін до Конституції України (в частині 
скасування депутатської недоторканності) (реєстр. № 6773 від 19.07.2017) та проєкт закону про внесення змін до 
статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) (реєстр. № 7203 від 
17.10.2017). Жоден із них так і не став законом, попри позитивні висновки, що були надані щодо змісту згаданих 
конституційних законопроєктів Конституційним Судом України. 
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разі – один із ключових чинників, що визначає особливості інституту 

юридичної відповідальності цих політичних осіб. Диференціація видів 

юридичної відповідальності членів парламенту означає не що інше, як 

структурування змісту такої відповідальності на засадах вибраних наукових 

критеріїв. 

Класифікаційні підходи до розгляду юридичної відповідальності 

парламентаріїв мають суттєве евристичне значення, є актуальними з огляду 

на сформульований українським суспільством запит щодо відповідальної 

влади.  

Юридична відповідальність парламентарія не може ототожнюватися з 

її напрацьованими правовою наукою видовими інваріантами 

(конституційною, конституційно-правовою тощо), а є узагальненим науково-

теоретичним відображенням усіх видів відповідальності парламентарія, які 

передбачені нормами національного позитивного права. У реальних 

правовідносинах ця відповідальність постає, зокрема, у вигляді 

конституційно-правової, адміністративно-правової, цивільно-правової та 

кримінально-правової відповідальності парламентарія. Така класифікація 

корелює з виокремленими в юридичній науці видами юридичної 

відповідальності [606, с. 51-69]. 

Узагалі, як відзначається в наукових джерелах, диференціація 

юридичної відповідальності передбачає поділ її на окремі види на підставі 

певних критеріїв із метою формулювання загального уявлення про структуру 

відповідальності й визначення сфери дії певних її різновидів. При цьому 

забезпечення системності і чіткої диференціації видів юридичної 

відповідальності необхідне для уніфікації та чіткого розмежування норм, що 

встановлюють юридичну відповідальність [204, с. 8; 667, с. 8]. Видами 

юридичної відповідальності в юридичній науці називають здебільшого 

відносно відокремлені підрозділи її як системного поняття, що володіють 
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особливостями змісту і форми. Узагальнення вказаних особливостей і 

формує поняття «вид юридичної відповідальності»[719, с. 13] 

Аналіз конституційно-правового регулювання юридичної 

відповідальності парламентарія з погляду загальнотеоретичної моделі 

інституту юридичної відповідальності дає змогу розглянути його у світлі 

загальних закономірностей розвитку, теоретичних конструкцій і прийомів, 

вироблених юридичною наукою. 

У сучасній доктрині права існує чимало точок зору щодо класифікації 

видів юридичної відповідальності, що так чи інакше проєктуються на 

тематику нашого дослідження. Не заглиблюючись у дискусію, виокремимо 

провідні позиції щодо диференціації видів юридичної відповідальності 

парламентарія, ураховуючи вітчизняний і зарубіжний конституційно-

правовий досвід у вирішенні цього питання. 

Зокрема, аналіз наукової літератури у сфері диференціації видів 

юридичної відповідальності змушує визнати актуальним зауваження 

М. Малеїна, висловлене понад 30 років тому: серед правників не 

сформульовано загальновизнаних критеріїв поділу юридичної 

відповідальності на види [363, с. 11]. Сьогодні найбільш поширеними є такі 

підходи до диференціації видів юридичної відповідальності: 1) за змістом 

санкцій, що застосовуються за правопорушення, − відповідальність 

правовідновлююча і штрафна (каральна) [204, с. 8]; 2) за видами 

правопорушення або за галуззю права – конституційна, кримінальна, 

цивільно-правова, адміністративна, дисциплінарна й матеріальна; 3) за 

суб’єктами, уповноваженими на притягнення правопорушників до 

відповідальності − юридична відповідальність, яка може бути застосована 

судом, адміністративним чи іншим юрисдикційним органом; 4) публічно-

правова і приватно-правова [204, с. 15-17; 500]. 

Провідною все ж уважається класифікація видів юридичної 

відповідальності за галузевою структурою права. Зрештою, цей підхід 
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отримав нормативно-правове визнання у Рішенні Конституційного Суду 

України, який зазначив, що «загальновизнаним є поділ юридичної 

відповідальності за галузевою структурою права на цивільно-правову, 

кримінальну, адміністративну та дисциплінарну» [511]. Правда, поряд із цим 

Конституційний Суд України застеріг, що Конституція України передбачає 

відповідальність державних органів, органів місцевого самоврядування та 

їхніх посадових і службових осіб, установивши за певні дії чи бездіяльність 

відповідні заходи впливу (санкції) до них. При цьому, на думку 

Конституційного Суду України, юридичну відповідальність не можна 

зводити лише до політичної чи моральної відповідальності публічної влади 

перед суспільство. На думку Конституційного Суду України, ознаки 

юридичної відповідальності має застосування заходів публічно-правового (в 

даному разі – конституційно-правового або міжнародно-правового) 

характеру до держави та її органів [511]. Отже, Конституційний Суд України 

визнав існування у разі юридичної відповідальності держави, її органів та 

посадових осіб, а також унормував конституційно-правову та міжнародно-

правову відповідальність органів державної влади, їх посадових і службових 

осіб, що породило нові дискусії у науці та має велике методологічне 

значення для нашого дослідження. 

Щодо питання виокремлення видів юридичної відповідальності за 

галузевою ознакою. Слід визнати, що і в даному разі відсутня концептуальна 

єдність щодо переліку відповідних цих видів. До нього включають 

кримінально-правову, адміністративно-правову, цивільно-правову, 

дисциплінарну (В. Копєйчиков, О. Овчаренко). Деякі автори визначають 

додаткові або специфічні види юридичної відповідальності, як, наприклад, 

матеріальну (М. Іншин, Л. Корнута, М. Коротка, Н. Хуторян, В. Яковлєв), 

еколого-правову (А. Анісімова, А. Гетьман, М. Брінчук, О. Іванов, 

В. Костицький, В. Петров), конституційно-правову (Н. Батанова, 

В. Костицький, О. Кутафін, В. Книш, М. Савчин, О. Скрипнюк, 
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В. Федоренко), муніципально-правову (М. Долгополова, І. Алексєєв, Т. 

Слободянюк,), міжнародно-правову (С. Братусь, В. Буткевич, М. Вітрук), 

фінансову (З. Будько, А. Іванський, М. Трипольська), бюджетну 

(В. Чернадчук, Н. Якимчук), податкову (А. Гогін, Н. Онищук), сімейно-

правову (З. Ромовська, О. Турусова), процесуальну (З. Коврига, Д. 

Ліпінський, В. Меліхов), публічно-правову та приватноправову (В. Кіслухін, 

М. Вітрук). Тим самим підтверджується позиція О. Лейста [335, с. 32], яка 

вперше прозвучала понад 40 років: відповідальність поділяється на види 

залежно від галузей права, але такий поділ не збігається з галузевою 

структурою права. На сьогодні наука не дала вичерпної відповіді на питання, 

чому в межах однієї галузі права можуть існувати різні види 

відповідальності (дисциплінарна і матеріальна – у трудовому праві), а такий 

поділ юридичної відповідальності на види просто став аксіоматичним.  

Зазначені застереження зберігають свою актуальність, не заперечують 

доцільності галузевої класифікації видів юридичної відповідальності як 

такої, вказують на необхідність розробки інших критеріїв, які б окреслювали 

специфіку галузі права відповідно до її внутрішньої побудови та 

міжгалузевих правових зв’язків. На нашу думку, виокремлення 

вищенаведених видів юридичної відповідальності відображає об’єктивну 

тенденцію розвитку системи права, а також її внутрішньої диференціації. 

Додатковими критеріями, що дають можливість поглибити 

диференціацію видів юридичної відповідальності та застосовувати до 

нашого конституційно-правового дослідження, можуть бути правовий статус 

відповідних органів влади [719, с. 15] або ж специфіка об’єкта 

правопорушення (юридична значимість тих суспільних відносин, на які 

посягнув правопорушник); ступінь суспільної небезпеки винної особи; 

характер установлених державою наслідків учинення діяння [204, с. 10]. 

Питання про співвідношення видів юридичної відповідальності доцільно 
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аналізувати за такими критеріями, як суб’єкти, підстави, заходи, порядок 

реалізації [452, с. 31-32].  

Звертаючись до тематики різновидів юридичної відповідальності 

парламентарія, маємо виходити з того, що частково відповідь на це питання 

дає конституційне законодавство зарубіжних країн. Зокрема, на 

конституційному рівні безпосередньо згадуються такі види юридичної 

відповідальності парламентарія, як: 1) конституційна (частина друга статті 

198 Конституції Польщі); 2) кримінальна (частини друга, четверта та шоста 

статті 105 Конституції Польщі, частини друга та четверта статті 27 

Конституції Чехії, стаття 69 Конституції Болгарії, частина перша статті 157 

Конституції Португалії, частина третя статті 57 Конституції Австрії, пункт 

30 Конституції Латвії, стаття 75 Конституції Хорватії, частина друга статті 

78 Конституції Словаччини, стаття 113 Конституції Єгипту); 3) 

дисциплінарна (частини друга – третя статті 27 Конституції Чехії, частина 

перша статті 157 Конституції Португалії, частини друга – третя статті 78 

Конституції Словаччини); 4) цивільна (частина перша статті 157 Конституції 

Португалії, частина друга статті 78 Конституції Словаччини); 5) 

адміністративна (пункт 30 Конституції Латвії). У цілому вищеозначені види 

юридичної відповідальності парламентаріїв відповідають галузевому поділу 

видів юридичної відповідальності, використовуваному в загальній теорії 

права та теорії конституційного права. 

У зарубіжній конституційно-правовій доктрині поширений розгляд 

юридичної відповідальності парламентарія через призму означення 

суб’єктів, перед якими і в яких межах несе відповідальність парламентарій. 

До числа таких суб’єктів належать: народ (виборчий корпус) (зокрема, у 

країнах, де збережено імперативний мандат), політичні партії (у разі 

існування партійного мандату), парламент та/або його органи [746], суд. 

Означені різновиди відповідальності парламентарія здебільшого 
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розглядаються у контексті конституційної (конституційно-правової) його 

відповідальності. 

З урахуванням указаних позицій у сучасній конституційно-правовій 

науці сформувалося декілька провідних підходів до класифікації видів 

юридичної відповідальності парламентаріїв, які відображають різні 

концептуальні підходи щодо сутності цього феномену. Домінуючими, якщо 

судити зі змісту та спрямованості відповідних наукових публікацій і 

висловлених у них позицій дослідників, можна вважати концепції 

конституційної (конституційно-правової) та парламентської відповідальності 

членів парламенту, які не завжди узгоджуються із традиційним галузевим 

визначенням видів юридичної відповідальності, зокрема таких, як 

дисциплінарна, матеріальна, цивільно-правова, адміністративна та 

кримінальна. Тому є сенс розглянути ці підходи докладніше. 

Українська дослідниця В. Гецко [109, с. 85] виділяє конституційно-

правову відповідальність парламентаріїв, що видається нам слушним з 

огляду на пріоритетність реалізації статусу парламентарія саме у сфері 

конституційно-правових відносин. Разом із тим, неможливо обмежувати всю 

сферу юридичної відповідальності парламентарія винятково сферою 

конституційно-правової відповідальності. З огляду на це, плідними в 

науковому сенсі є розробки, які охоплюють інші види юридичної 

відповідальності парламентаріїв. 

Зустрічаємо в літературі також поділ конституційно-правової 

відповідальності парламентаріїв на позитивну та ретроспективну 

(негативну). Така відповідальність та відповідальність перед виборцями не 

охоплює всіх різновидів конституційної відповідальності, оскільки не 

враховує можливості відповідальності парламентарія перед іншими 

суб’єктами, зокрема перед політичними партіями, 

внутрішньопарламентськими органами, судами тощо. Відповідно, 

вищенаведені класифікації теж не можна визнати такими, що охоплюють 
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сферу юридичної відповідальності парламентаріїв у всій повноті її 

різновидів. 

Разом із диференціацією конституційно-правової відповідальності 

окремі дослідники наголошують на важливості виокремлення 

дисциплінарної та матеріальної юридичної відповідальності парламентаріїв, 

Дисциплінарну відповідальність уважають видом юридичної 

відповідальності, що настає за порушення норм регламенту парламенту або 

норм депутатської етики і виражається у застосуванні норм дисциплінарного 

впливу, перелік яких установлюється відповідним парламентським 

регламентом [378]. О. Александров [13, с. 84] пише, що парламентарій є 

суб’єктом трудових правовідносин і, відповідно, може виступати суб’єктом 

дисциплінарної та матеріальної відповідальності. На думку вченого, на 

парламентарія не поширюється загальна дисциплінарна відповідальність, а 

лише спеціальна, що пов’язано з тим, що він є політичною посадовою 

особою та перебуває на державно-політичній службі.  

Водночас норми, що закріплюють ці види юридичної відповідальності 

парламентарія, мають міжгалузевий характер. За функціональною 

спрямованістю вони входять до предмета конституційного та конституційно-

процесуального права, а за предметною – до трудового права. Н. Григорук 

пише, що поряд із застосуванням дисциплінарної відповідальності щодо 

парламентарія має застосовуватися матеріальна відповідальність, причому 

двох видів: матеріальна відповідальність у формі несплати винагороди за 

депутатську діяльність та матеріальні санкції [433,с.182-183]. До 

матеріальної відповідальності у формі несплати вона зараховує положення 

законодавства, пов’язані з ненаданням парламентарієві належних йому 

виплат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень у разі неучасті 

в роботі парламенту та/чи його органів. Матеріальні санкції визначаються як 

стягнення за певні дії парламентарія, що суперечать принципам вільного 

представницького мандата та принципам несумісності (авторка зауважує, що 



238 

такі матеріальні санкції по відношенню до парламентарія законодавством 

України, не передбачені). Отже, названі учені виокремлюють матеріальну та 

дисциплінарну відповідальність як види юридичної відповідальності 

парламентарія. 

Тут варто застерегти, що застосування по відношенню до 

парламентарія заходів дисциплінарної відповідальності взагалі 

неприпустиме в силу того, що власне дисциплінарна відповідальність є 

передбаченим нормами трудового права особливим правовим станом 

суб’єктів охоронних відносин, який виявляється в тому, що роботодавець дає 

негативну оцінку протиправній поведінці працівника та реагує на неї 

визначеними законом примусовими заходами [184, с. 384]. Проте у випадку з 

парламентарієм роботодавцем є весь народ (виборчий корпус) держави, який 

«винаймає» своїх представників на визначений строк. Застосування 

дисциплінарних заходів до парламентаріїв відбувається не з боку народу як 

суверена, а з боку самого парламенту, з яким парламентарії не перебувають 

у трудових відносинах, не підпорядковуються йому як роботодавцеві чи 

уповноваженому ним органу. Тому правова природа дисциплінарних 

стягнень, що можуть накладатися на парламентарія, попри ідентичність назв, 

не тотожна дисциплінарним стягненням, що мають місце у межах трудового 

права. Суб’єктом застосування дисциплінарних санкцій виступають сам 

парламент (палата парламенту), спікер або спеціальний регламентний 

комітет, які наділяються законодавчо визначеними повноваженнями щодо 

застосування до парламентарія певних дисциплінарних санкцій. І 

функціональна, і предметна спрямованість таких санкцій указують на їх 

приналежність до конституційного процесуального права, що 

виокремлюється як підгалузь у межах галузі конституційного права [582, с. 

10-24] та має суто конституційно-правову природу. Отже, дисциплінарні 

санкції, застосовувані до парламентарія, слід розглядати як санкції, 

передбачені не нормами трудового, а конституційного права. Також 
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погоджуємося з висловленою в літературі точкою зору, що такі санкції 

мають суто регламентарну природу [121]. Зазначене повною мірою 

стосується і матеріальної відповідальності, передбаченої нормами трудового 

права. Тут маємо наявність двостороннього зв’язку «працівник – 

роботодавець». Аналізуючи проблеми юридичної відповідальності депутата, 

бачимо, що відносини «парламентарій – парламент» у досліджуваному 

контексті відсутні, оскільки повноваження депутатів визначає закон. 

Отже, дисциплінарні та матеріальні санкції слід розглядати як складову 

частину системи конституційно-правових санкцій, що накладаються на 

парламентарія у разі порушення ним вимог регламенту в частині дисципліни 

та депутатської етики. Здебільшого положеннями парламентського 

регламенту та законів про статус членів парламенту ці санкції і 

вичерпуються. Законодавчо такий різновид конституційно-правової 

відповідальності досі не знайшов свого закріплення. Частково він 

поєднується в багатьох державах із нормами етичного характеру, що 

передбачені кодексами парламентської (депутатської) етики. 

Інша група дослідників пропонує розглядати юридичну 

відповідальність, застосовувану до парламентарія, як самостійний вид 

юридичної відповідальності і називають його парламентською 

відповідальністю. На їхню думку, у перспективі цей вид відповідальності 

члена парламенту буде розглядатися в теорії права поряд із конституційною, 

адміністративною, цивільно-правовою та іншими видами юридичної 

відповідальності [121; 640; 673, с. 105-106].  

Пропозиція вчених про виокремлення парламентської відповідальності 

як окремого виду юридичної відповідальності парламентаріїв викликає певні 

застереження. По-перше, застосування санкцій до парламентарія може мати 

місце не тільки з боку парламенту та його органів (комітетів, комісій, 

парламентських фракцій, депутатських груп тощо). У сучасній 

демократичній державі такими суб’єктами за певних обставин виступає 
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народ (виборчий корпус), а також суд. По-друге, у цьому разі виникає 

питання про підстави протиставлення парламентської відповідальності 

конституційно-правовій відповідальності. На наше переконання, 

використання терміну парламентська відповідальність може мати місце лише 

для позначення випадків застосування до парламентаріїв санкцій самими 

парламентом або його органами, оскільки за межами конституційно-правової 

відповідальності існування суто парламентської відповідальності позбавлене 

предметної основи та функціональної логіки. Деталізація такої 

відповідальності у законах та регламентах у різних державах неоднакова. 

Нарешті, чи не найбільш розгорнуту класифікацію видів юридичної 

відповідальності парламентарія запропонувала у своєму дисертаційному 

дослідженні І. Рижук, виокремивши за суб'єктами відповідальності: 

солідарну (колективну) відповідальність та персональну (індивідуальну) 

відповідальність. За видом санкцій правових норм, які закріплюють 

відповідальність парламентаріїв, вона позначила: 1) правовідновлюючу; 2) 

попереджувальну; 3) каральну; 4) правоприпиняючу відповідальність. За 

характером зобов'язань дослідниця назвала такі види юридичної 

відповідальності парламентаріїв, як: відповідальність парламентаріїв перед 

виборцями; внутрішньопарламентська відповідальність парламентаріїв. 

Нарешті, за характером наслідків відповідальності парламентаріїв І. Рижук 

виокремила такі види, як дострокове припинення повноважень парламенту 

або окремого парламентарія, скасування акта парламенту, тобто визнання 

його неконституційним, скасування парламентом акта спікера. Дослідниця 

виділила також три види санкцій щодо парламентарія, пов’язані із 

припиненням повноважень: припинення повноважень депутата через 

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; припинення 

повноважень депутата за рішенням представницького органу, якщо він не 

належним чином виконує свої повноваження; відставку депутата у зв'язку з 

політичними обставинами або у зв'язку зі звинуваченнями депутата та 



241 

відкликання депутата виборцями. До видів юридичної відповідальності 

члена парламенту І. Рижук також віднесла зобов'язання виконати 

повноваження, передбачені законодавством [508, с. 82-83]. 

Зазначена конструкція є методологічно вразливою у кількох позиціях. 

По-перше, виокремлення правовідновлюючої, попереджувальної, каральної 

та правоприпиняючої відповідальності позбавлене сенсу, оскільки насправді 

названо не види відповідальності, а її функції, ототожнювати які з видами 

відповідальності методологічно невірно. Взагалі через 

багатофункціональність юридичної відповідальності її функціональний 

критерій не може бути покладений в основу класифікації видів юридичної 

відповідальності. Правовідновлювальні, попереджувальні, каральні та 

правоприпиняючі елементи є в усіх видах юридичної відповідальності [339, 

с. 38-39]. По-друге, за характером наслідків І. Рижук названо чимало видів 

відповідальності, які стосуються скоріше видів санкцій, і, крім того, 

застосовувані не до парламентарія, а до парламенту (як-от дострокове 

припинення повноважень парламенту; скасування акта парламенту). 

Дослідниця також називає видом відповідальності парламентарія скасування 

ним акта «керівника парламенту (спікера)»[339, с. 38-39].   

Викликає серйозні застереження вживання терміна «керівник 

парламенту», яке не рятує поставлене у дужках слово «спікер». Адже 

останній є не керівником парламенту, а «першим серед рівних», 

модератором і координатором діяльності, а ці функції далеко не вичерпують 

повноваження керівника. Змішування ж відповідальності парламенту та 

парламентарія так само є методологічно хибним. Що ж стосується 

скасування актів парламенту як виду юридичної відповідальності, то 

обґрунтована критика такого підходу в юридичній літературі була наведена 

відомим українським ученим-конституціоналістом В. Шаповалом [695, 35-

36], з огляду на яку, очевидно, скасування актів узагалі не можна вважати 
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видом юридичної відповідальності та навіть різновидом санкції за відповідне 

правопорушення. 

Не можна також не погодитися з твердженням, що використання 

терміну «конституційна відповідальність» («конституційно-правова 

відповідальність») не викликає сумнівів [591, с. 307]. Зроблений висновок 

все ж потребує певної корекції, коли йдеться про юридичну відповідальність 

саме парламентарія, адже у цій сфері цілісного теоретико-правового аналізу 

інституту відповідальності парламентарія немає. 

На нашу думку, хибним є зведення всієї системи суспільних відносин, 

охоплюваних явищем юридичної відповідальності парламентарія, виключно 

до сфери конституційно-правової відповідальності цих суб’єктів. 

Конституційно-правова відповідальність є важливим, але далеко не єдиним 

різновидом юридичної відповідальності депутата парламенту, поєднувана з 

адміністративною, кримінальною, цивільно-правовою, дисциплінарною 

відповідальністю. Часом застосування конституційно-правової 

відповідальності (як-от зняття депутатської недоторканності) є підставою 

для застосування інших видів юридичної відповідальності парламентарія, 

зокрема адміністративної та кримінальної.  

Така динаміка конституційно-правової відповідальності не призводить 

до «розчинення» інших видів юридичної відповідальності парламентаріїв у 

конституційно-правовій відповідальності. Інакше конституційно-правова 

відповідальність парламентарія була б штучною конструкцією, довільно 

об’єднувала б елементи інших видів юридичної відповідальності 

парламентарія, що суперечило б правовій природі юридичної 

відповідальності. Отже, конституційно-правова відповідальність 

парламентарія є особливим різновидом, але аж ніяк не єдиним видом його 

юридичної відповідальності. У силу специфіки врегульованих 

конституційним правом суспільних відносин вона не поглинає і не може 

поглинати інші види юридичної відповідальності члена парламенту. 
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Інтерпретації конституційно-правової відповідальності парламентарія 

як синтезу його конституційної, кримінальної, адміністративної 

відповідальності є безпідставними, «розмивають» межі різних видів 

юридичної відповідальності. Тому юридичну відповідальність 

парламентарія, спираючись на узагальнення світового досвіду 

парламентаризму та вищенаведені концептуальні узагальнення, можна 

класифікувати за кількома різними, проте пов’язаними між собою 

об’єктивними критеріями. 

Залежно від галузевої належності можна розрізнити конституційну, 

цивільну, кримінальну та адміністративну відповідальність парламентаріїв. 

Дискусійним залишається питання про можливість виділення 

дисциплінарної та матеріальної відповідальності як окремих самостійних 

видів. Тут вчені обґрунтовано посилаються на відсутність трудових відносин 

парламентарія із парламентом, оскільки останній не виконує по відношенню 

до нього функції роботодавця. 

Як показує дослідження, парламентарії різних країн практично 

повсюдно, хоча і з різних підстав і з різним обсягом депутатського імунітету, 

можуть бути притягнуті до таких видів юридичної відповідальності: 

цивільної, кримінальної та адміністративної. Притягнення парламентарія до 

конституційної відповідальності є саме тим механізмом контролю, що дає 

змогу ефективно та оперативно реагувати на порушення у сфері державно-

політичних відносин владарювання, в яких і реалізуються функції і 

повноваження парламентаріїв, однак у низці випадків реалізація 

конституційної (конституційно-правової) відповідальності є необхідною 

умовою притягнення парламентарія і до інших видів юридичної 

відповідальності. 

Залежно від рівня персоналізації (кола осіб, на яке поширюється 

інститут юридичної відповідальності) вирізняються: 1) особиста 

відповідальність парламентарія; 2) групова (фракційна, комітетська тощо) 
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відповідальність парламентаріїв; 3) відповідальність парламентаріїв, яка 

охоплює весь депутатський корпус або ж його суттєву в кількісному вимірі 

частину (відповідальність парламентської більшості або меншості (опозиції). 

Найчастіше предметом конституційно-правового регулювання є саме 

персональна відповідальність члена парламенту, адже законодавство 

практично всіх країн ґрунтується на засадах індивідуалізації юридичної 

відповідальності як такої. З огляду на колегіальність парламенту як 

державного органу та існування в ньому низки політичних (фракції) та 

робочих (комітети, комісії) органів, слушною є диференціація, поруч із суто 

персональною, і відповідальності парламентаріїв у межах функціонування 

згаданих колективних утворень. Зокрема, групова відповідальність 

парламентаріїв настає здебільшого у разі зменшення чисельності фракції, 

комітету або комісії нижче від мінімально допустимої регламентом 

парламенту. У цьому разі як санкція застосовується розпуск парламентської 

фракції чи депутатської групи, дострокове припинення діяльності комітету 

чи комісії. У разі неналежної організації роботи комітету, комісії такий 

комітет, комісія можуть отримати попередження від спікера, який має право 

ужити заходів щодо реорганізації відповідного комітету, комісії, заміни його 

членів тощо. Зрозуміло, що у цих випадках парламентарії не втрачають свій 

статус, а позбуваються лише права членства відповідно парламентської 

фракції або депутатської групи, комітету чи комісії. Оскільки з 

перебуванням у комітетах і фракціях регламентами парламентів різних країн 

пов’язуються певні додаткові депутатські права (право виступу, право 

запиту, запитання до уряду, ініціювання вотуму недовіри тощо), то 

природно, що розпуск згаданих колегіальних утворень є досить відчутною 

юридичною санкцією по відношенню до парламентарія, який належав до 

членів відповідної фракції, групи, комітету або комісії. 

Натомість юридична відповідальність, що охоплює весь депутатський 

корпус, пов’язується із достроковим припиненням повноважень парламенту, 
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що здійснюється главою держави у передбачених конституцією випадках. У 

цьому разі настає юридична відповідальність парламенту, проте, з огляду на 

колегіальність останнього, її можна інтерпретувати й як таку, що створює 

конституційно-правові підстави для настання відповідальності індивідуально 

кожного депутата. Така відповідальність указує на неналежну роботу 

більшості депутатського корпусу, який не виконує покладені на нього 

конституцією функції. Так, в Естонії президент уповноважений розпускати 

парламент, якщо за спливом двох місяців від початку бюджетного року 

державний бюджет не був прийнятий, у Хорватії – якщо парламент не 

прийняв бюджет протягом ста двадцяти днів після його внесення на розгляд, 

в Угорщині – якщо парламент не прийняв бюджет до визначеної дати. У 

Греції, Молдові та ПАР парламент розпускається в разі нездатності обрати 

президента, а в Туркменістані – у разі нездатності сформувати склад 

визначених органів парламенту. В інших країнах фактична недієздатність 

парламенту як підстава його можливого чи обов'язкового розпуску 

визначена більш загально. Наприклад, у Чорногорії парламент може бути 

розпущений, якщо «тривалий час» не здійснює свої повноваження. У 

Молдові розпуск парламенту зумовлений «блокуванням прийняття законів» 

протягом трьох місяців. У Словаччині й Чехії причиною розпуску відповідно 

парламенту та нижньої палати може бути їх неспроможність ухвалювати 

рішення протягом трьох місяців однієї сесії, що не була перервана, а також 

якщо сесія була перервана на строк більший, аніж припускається 

Конституцією. У Вірменії парламент може бути розпущений, якщо протягом 

трьох місяців чергової сесії він або не ухвалить рішення щодо проєкту 

закону, визначеного урядом невідкладним, або не ухвалить будь-якого 

рішення з питань, які ним обговорюються, чи взагалі не проводилися 

засідання самого парламенту. Відповідно до зазначеного, розпуск 

(дострокове припинення повноважень) парламенту означає дострокове 
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припинення діяльності парламенту в конкретному персональному складі, а 

отже, і діяльності кожного з його депутатів [690]. 

Такий спосіб дострокового припинення повноважень членів 

парламенту регулюється частиною другою статті 90 Конституції України, 

яка встановлює, що Президент України має право достроково припинити 

повноваження Верховної Ради України, якщо: 1) протягом одного місяця у 

Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій 

відповідно до статті 83 цієї Конституції; 2) протягом шістдесяти днів після 

відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад 

Кабінету Міністрів України; 3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії 

пленарні засідання не можуть розпочатися [595, с. 181]. 

Необхідно також зазначити, що в Австрії, Угорщині, Ізраїлі, 

Киргизстані, Литві, Польщі, Туркменістані, Хорватії, Чорногорії, крім 

дострокового припинення повноважень парламенту за рішенням президента, 

допускається і саморозпуск, а в Македонії та Таджикистані – саморозпуск 

парламенту, що може бути викликаний різними причинами [595, с. 182]. 

Порівняно новим є інститут відповідальності парламентської більшості 

(коаліції) або меншості (опозиції), що лише частково знайшло 

інституціалізацію в конституційному законодавстві [579; 581; 716], хоча 

деякі дослідники заперечують правомірність віднесення згаданих суб’єктів 

до числа суб’єктів конституційно-правової відповідальності взагалі [583, с. 

20]. На нашу думку, поряд із констатацією переважно позитивного характеру 

юридичної відповідальності цих внутрішньопарламентських утворень, 

можна говорити і про наявність деяких елементів ретроспективної 

відповідальності. Наприклад, несформування коаліції депутатських фракцій 

в Україні двічі – у 2014 та в 2019 роках – стало конституційно-правовою 

підставою для дострокового припинення повноважень Верховної Ради 

України. 
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Залежно від обсягу юридична відповідальність парламентарія може 

бути поділена на абсолютну та обмежену, по-різному корелюючись з 

правовими інститутами парламентського (депутатського) імунітету та 

індемнітету. Зокрема, національне законодавство у різних країнах визначає 

спеціальні обмеження щодо об’єкта захисту індемнітету залежно від того, де 

позиція була висловлена. Так, індемнітет може поширюватися: лише на 

висловлення в парламенті або його органах (Німеччина, Австрія, Кіпр, 

Естонія, Фінляндія, Індія, Норвегія, Велика Британія); лише на висловлення 

в залі засідань парламенту (Таїланд, Малайзія), лише в парламентських 

комітетах (Бангладеш, Замбія). Індемнітет не поширюється на висловлення в 

парламенті, якщо вони в подальшому були повторені для ЗМІ (Австрія, 

Білорусь, Бельгія, Канада, Єгипет, Естонія, Індія, Нова Зеландія, Норвегія, 

Нідерланди, Польща, Чехія, Велика Британія). Законодавство може не 

містити конкретних указівок, які саме дії захищаються індемнітетом 

(наприклад, в Конституції Іспанії немає такої вказівки), однак їх зміст 

випливає із самої природи згаданого привілею. Законодавство деяких країн 

поширює дію індемнітету на публічну непарламентську активність 

депутатів, зокрема їхні виступи в ЗМІ, виборчі декларації, політичні дебати. 

Проте такі норми не є універсальними: у Люксембурзі, Італії та Іспанії заяви, 

зроблені в межах позапарламентської політичної та партійної активності, 

індемнітет не захищає. 

Право на вільне висловлювання поглядів також може бути обмежене на 

законних підставах. Законодавство деяких країн підставами для зняття 

індемнітету називає образливу критику глави держави (Австралія, Білорусь, 

Єгипет, Кіпр, Нова Зеландія, Канада), а також критику органів судової влади 

або окремих суддів (Австралія, Білорусь, Велика Британія, Єгипет, Кіпр, 

Нова Зеландія, Канада, ПАР). Зазвичай висловлення, що містять наклеп або 

образу, виключаються зі сфери захисту індемнітету, тобто за відповідні дії 

парламентарія можуть притягнути до відповідальності на загальних з 
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іншими громадянами підставах. Оскільки можливості притягнення члена 

парламенту до кримінальної та цивільної відповідальності досить обмежені, 

основним способом покарання за наклеп є накладення дисциплінарних 

стягнень спікером на підставі норм регламенту. Стягнення залежать від 

країни та можуть варіюватися від заклику до порядку та скорочення часу 

виступу (наприклад, Австрія) до виключення зі складу парламенту 

(наприклад, Велика Британія). Винятком із зазначеного правила є Португалія 

та Туреччина, де індемнітетом захищені навіть висловлювання, що містять 

наклеп. 

Можливість зняття індемнітету парламентарія допускається 

законодавством Данії, Фінляндії, Чехії, Німеччини, Греції, Угорщини, 

Мальти, Нідерландів, Швейцарії, Великої Британії. Загальна процедура 

знаття індемнітету передбачає необхідність ініціативи від індивіда або 

компетентного органу, за поданням якої слідує прийняття рішення 

парламентом на підставі голосування [137, с. 13-16]. 

Що стосується юридичної відповідальності парламентарія в умовах дії 

парламентського імунітету, то, наприклад, у Малайзії, Намібії та 

Нідерландах інститут депутатського імунітету взагалі відсутній; в Австралії, 

Великій Британії, Іспанії, Канаді, Колумбії, Новій Зеландії імунітет 

відсутній, але притягнення депутатів до відповідальності відбувається за 

особливих умов та у визначеному законом порядку. У країнах, що належать 

до системи загального права, та в деяких інших країнах депутатська 

недоторканність поширюється виключно на цивільні справи (Австралія, 

Велика Британія, Іспанія, Ірландія, Мальта, Канада, Колумбія, Нова 

Зеландія); в Австрії, Німеччині, Киргизстані, Латвії, Росії, Словаччині – на 

адміністративні правопорушення включно; у Молдові – на всі 

правопорушення, окрім спеціально визначених законом. 

До поширених обмежень імунітету належать: а) можливість відкриття 

судової справи проти депутата виключно за попередньої згоди парламенту 
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(наприклад, Аргентина, Бельгія, Болгарія, Латвія, Литва, Молдова, ФРН, 

Фінляндія, Франція); б) винятки зі сфери дії принципу непідсудності за 

скоєння певних категорій злочинів (наприклад, у Португалії імунітет не 

захищає депутатів від відповідальності за зловмисні правопорушення, які 

караються ув’язненням на термін не менше трьох років; у США – за 

вчинення державної зради, інших тяжких злочинів або порушення 

громадського порядку); в) винятки зі сфери дії принципу непідсудності 

випадків flagrante delicto, тобто коли особа була затримана під час скоєння 

злочину, а також брала в ньому безпосередню або опосередковану участь 

(наприклад, Болгарія, Литва, Молдова, ФРН, Угорщина, Франція, Японія). 

Однак, в Австрії, Болгарії та Угорщині навіть у разі затримання депутата на 

місці скоєння злочину необхідна згода парламенту для притягнення його до 

кримінальної відповідальності. Крім того, в Ірландії, Норвегії та США 

депутата не можна заарештувати по дорозі до парламенту або у приміщенні 

парламенту; в Австралії, Новій Зеландії, США та Угорщині члени 

парламенту не можуть бути викликані до суду під час засідання парламенту; 

в Іспанії, Румунії та Нідерландах кримінальні справи, порушені проти 

депутатів, розглядає Верховний Суд; у Колумбії Верховний Суд дає дозвіл 

на арешт депутата; у Швейцарії справи щодо зняття імунітету віднесені до 

відома Федерального Трибуналу, а в Греції – до Апеляційного Суду[137, 

с. 16-17]. 

Для демократичних держав характерна тенденція до обмеження 

депутатського імунітету, однак він передбачається навіть найновішими 

конституціями, ухваленими вже після прийняття Конституції України 1996 

року. Зокрема, в Європі такими є конституції Польщі (1997 року), Фінляндії 

і Швейцарії (1999 року).  

Залежно від тяжкості наслідків юридичну відповідальність 

парламентарія можна поділити на таку, що тягне за собою втрату 

депутатського мандата, та таку, що не передбачає подібних наслідків 
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(оголошення попередження, догани, матеріальні втрати у вигляді штрафу 

тощо). Конституційне законодавство різних держав передбачає випадки 

втрати депутатського мандату, тоді як менш тяжкі юридичні наслідки для 

парламентарія визначені звичайними законами або регламентами 

парламенту. Найчастіше конституційне законодавство фіксує як основну 

підставу для дострокового припинення депутатського мандату заборону 

суміщати депутатську діяльність з іншими оплачуваними видами діяльності, 

окрім хіба що наукової та творчої у позаробочий час. Такий інститут, 

зокрема, має місце в Азербайджані, Білорусії, Бразилії, Вірменії, Греції, 

Грузії, Іспанії, Італії, Казахстані, Киргизії, Латвії, Литві, Мальті, Молдові, 

Польщі, Португалії, Туреччині, Угорщині, Україні, Франції, Швейцарії. 

У деяких країнах невідвідування депутатом певної кількості засідань 

парламенту є підставою для позбавлення його мандату (у Намібії – пропуск 

10 засідань поспіль, в Індії – 60 днів, у Колумбії – протягом однієї сесії 

шести пленарних засідань, на яких голосувалися проєкти законодавчих актів, 

законів або пропозиції про вотум недовіри урядові). Якщо право 

позбавлення депутатського мандату належить парламентові, то відповідне 

рішення приймається, як правило, кваліфікованою більшістю голосів (2/3 в 

Аргентині, США і Японії, 3/4 у Таїланді, 5/6 у Фінляндії і Швеції). У США 

та Італії палати формулюють тільки обвинувачення у злочині проти 

парламенту (у тому числі у порушенні принципу несумісності), а потім 

справа передається до звичайного суду [346]. 

Натомість юридична відповідальність, не пов’язана з позбавленням 

мандата, стосується різних дисциплінарних порушень, санкції за які 

здебільшого накладаються самим парламентом або уповноваженими ним 

органами. За «злочини проти парламенту» (неповага до колег або до всього 

парламенту) у парламенті Великої Британії проти винної особи можуть 

застосовувати попередження, догану, тимчасове відсторонення від участі в 

роботі палати, аж до виключення зі складу палати і тюремного ув’язнення. 
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Регламент Французьких Національних зборів установлює, що за порушення 

порядку на засіданні, зловживання депутатським мандатом або за неналежне 

його використання на їхніх членів можуть накладатися заклики до порядку, 

заклики із занесенням до протоколу, що тягне позбавлення депутата чверті 

винагороди строком на місяць, висловлення догани, яке тягне позбавлення 

заробітної плати строком на місяць, висловлення догани з тимчасовим 

видаленням (строком на 15 днів), а за непокори або повторного – накладення 

стягнення (строком на 30 днів), що тягне позбавлення половини місячної 

зарплати строком на два місяці [596; с. 158-159]. 

Невідвідування депутатами засідань парламенту та/або його органів 

без поважних причин є підставою для грошових стягнень на користь 

держави (ФРН, Греція, Іспанія, Австрія) [230, с. 157-159]. На думку І. Рижук 

[508, с. 99], до якої ми приєднуємося, певним орієнтиром у розширенні 

переліку санкцій в Україні може слугувати досвід окремих країн – членів 

ЄС, де санкції за дисциплінарні порушення в роботі парламентаріїв 

варіюються від оголошення попередження до позбавлення права на 

входження в приміщення парламенту на певний строк. Поширена також 

практика утримання винагороди за депутатську діяльність як санкція за 

дисциплінарні порушення у діяльності депутата парламенту.  

Змістовно близьким до критерію обсягу відповідальності є критерій 

часу дії такої відповідальності. Вчені розрізняють відповідальність за 

вчинені діяння (ретроспективна) та відповідальність за майбутні діяння 

(перспективна відповідальність). Водночас суттєвим є те, що юридична 

відповідальність парламентарія є абсолютно визначеною в часі – вона настає 

у зв’язку з реалізацією депутатом парламентських повноважень, хоча 

юридичні наслідки такої відповідальності (як, наприклад, притягнення до 

відповідальності за вчинений злочин, набрання обвинувального вироку суду 

та відбування покарання за ним) можуть виходити за часові межі здійснення 

парламентських повноважень. У низці випадків відповідні санкції можуть 
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навіть поєднуватися з достроковим припиненням депутатських повноважень 

парламентарія. 

Ретроспективна відповідальність має обмежений характер у часі. Вона 

не охоплюється періодами дії парламентського (депутатського) індемнітету 

та імунітету. Законодавство різних країн формулює тут підходи по-різному. 

Зокрема, індемнітет може поширюватися на весь час здійснення депутатом 

його повноважень (Данія, Фінляндія, Греція, Італія, Хорватія, Норвегія, 

Австрія, Польща, Румунія, Росія, Словенія, Іспанія, Швейцарія); по-друге, 

індемнітет діє виключно під час парламентських засідань (Велика Британія, 

Австралія, Канада, Чилі, Єгипет, Філіппіни, Македонія, Нова Зеландія). 

Виходячи із цього, дія індемнітету може наступати з моменту [137, с. 14]: 

а) обрання депутата за умови, що вибори не було визнано недійсними 

(Бельгія, Данія, Єгипет, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Угорщина, 

Італія, Польща, Румунія, Словенія, Чехія, Швеція); б) складання присяги 

новообраним депутатом (Аргентина, Кіпр, Австрія, Нідерланди, Швейцарія); 

в) першого засідання новообраного парламенту (країни, в яких індемнітет 

поширюється виключно на час парламентських засідань). Захист 

парламентського індемнітету припиняється після закінчення дії 

депутатського мандату. 

Так само різними є й періоди дії парламентського (депутатського) 

імунітету. Наприклад, у Канаді імунітет діє з моменту оголошення 

результатів виборів, протягом сесії та сорока днів після її закінчення, а 

також протягом сорока днів після розпуску парламенту [137, с. 16-17]. 

Конституцією Бельгії (ст. 59), Конституцією Великого Герцогства 

Люксембург (ст. 69), Конституцією Князівства Монако (ч. 2 ст. 56) 

встановлено, що депутатська недоторканність діє «протягом сесії». Окрім 

того, наприклад, у Великій Британії, крім строку сесії, депутат має 

додатковий імунітет на період 40 днів до початку сесії та 40 днів після її 

закінчення. Багато конституцій обмежують період дії недоторканості 
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депутатів часом їх перебування в стінах парламенту (чи його палати). В 

окремих актах у цей період включається також час проходження (проїзду) 

депутата до парламенту й від нього до помешкання. Такі положення 

містяться, зокрема, в Конституції Королівства Норвегія (стаття 56) [137, 

с. 17-18]. 

Залежно від суб’єкта, перед яким парламентарій несе відповідальність, 

слід виокремити: 1) відповідальність парламентарія перед народом 

(виборцями); 2) відповідальність депутата перед парламентом; 3) 

відповідальність перед парламентською фракцією (депутатською групою), 

членом якої є депутат; 4) відповідальність перед комітетом (комісією) 

парламенту, членом якого (якої) є член парламенту; 5) відповідальність 

парламентарія перед політичною партією; 6) відповідальність парламентарія 

перед фізичною або юридичною особою.  

Можна також виокремити позасудову (статутну) власне судову 

відповідальність парламентарія. Позасудову відповідальність реалізує 

більшість країн Європи. Натомість судова відповідальність парламентарія 

настає відповідно до конституцій Андорри, Білорусі, Румунії (Верховний 

Суд), ФРН (Конституційний суд) [136, с. 93]. 

Ключовою інстанцією застосування норм відповідальності є народ 

(виборчий корпус). Щоправда, специфіка відповідальності перед ним суттєво 

відрізняється за умов дії імперативного та вільного мандату. Якщо за 

першого передбачається можливість відкликання парламентарія виборцями, 

то у другому випадку йдеться здебільшого про позитивну відповідальність. 

Маємо тут наступні особливості: виборці можуть зустрічатися з депутатом, 

доводити до нього власні проблеми, депутат інформує виборців про свою 

діяльність, реалізує повноваження в інтересах усіх співвітчизників, що 

закріплено у присязі парламентарія, яку він виголошує перед парламентом 

[508, с. 98]. В сучасних умовах посилення відповідальності перед виборцями 

є нагальною вимогою часу з огляду на необхідність збереження і зміцнення 
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засад народного представництва, його інституційної і функціональної 

спроможності[64, с. 282-283], що неможливо за умов слабкості інституту 

юридичної відповідальності парламентарія перед народом або слабкості 

відповідального представницького правління. 

Парламентарій має неодмінно нести відповідальність перед органом, в 

якому він працює, себто перед парламентом[306, с. 37-38]. При цьому він 

має додержуватися встановленого порядку ведення парламентських засідань, 

що прямо пов’язано з його відповідальністю за заклики до насильства, 

прояви неповаги до парламенту та його членів тощо. Важливе додержання 

установленого порядку голосування, неприпустиме порушення принципу 

персонального голосування [673, с. 111-112]. Як відомо, у більшості 

зарубіжних парламентів це скоріше питання правової культури, хоча у 

деяких (Кнесет Ізраїлю), порушникові цього принципу загрожує до п’яти 

років позбавлення волі. Порушення такого принципу у Литві та Словаччині 

викликали політичні скандали та призвели до втрати мандату. Зокрема, 

Конституційний Суд Литви визнав депутата винним у порушенні присяги і 

скасував його мандат [451]. 

Внутрішньопарламентська відповідальність парламентаріїв є досить 

різноманітна й передбачає всі процедури притягнення парламентарія до 

конституційно-правової відповідальності, що знайшло своє відображення в 

регламентах парламентів. Зокрема, це: 1) позбавлення повноважень 

парламентарія внаслідок учинення злочину після набрання законної сили 

обвинувальним вироком суду; 2) позбавлення повноважень унаслідок 

систематичного невиконання депутатських обов'язків або заняття депутатом 

підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю, забороненою законом, 

як конституційна санкція, спрямована на забезпечення безперервності 

здійснення депутатських повноважень; 3) процедурно-процесуальні санкції, 

які мають на меті забезпечення порядку організації роботи органу 
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(позбавлення права на виступ протягом певного терміну, позбавлення слова 

на засіданні, винесення попередження)[508, с. 103]. 

При цьому в Австрії, Польщі, Португалії, Румунії передбачено досить 

жорсткі майнові та дисциплінарні санкції щодо парламентарія за неналежну 

роботу в парламенті, зокрема за неучасть без поважних причин у роботі 

парламенту та його органів. Натомість в українському законодавстві 

переважна більшість положень законів, що регулюють роботу парламентарія 

у комітетах Верховної Ради та виконання інших їхніх обов’язків має 

переважно декларативний характер і не тягне будь-якої відповідальності. або 

ж санкції є досить м’якими. Наприклад, згідно зі статтею 33 Закону «Про 

статус народного депутата України», за дні, в які народний депутат України 

без поважних причин не виконує свої депутатські повноваження, за 

поданням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської 

етики, йому не проводяться виплати, пов’язані з виконанням депутатських 

повноважень. Водночас згідно із законодавством багатьох інших 

європейських країн неучасть депутата у пленарних засіданнях чи засіданнях 

комітету карається штрафом або ж навіть достроковим припиненням 

депутатських повноважень (повноважень члена комітету), а не лише 

утриманням виплати заробітної плати за дні відсутності [508, с. 97-98]. 

Якщо торкатися питань юридичної відповідальності перед політичною 

партією, то в найбільш жорсткому варіанті така відповідальність, що 

передбачає втрату мандата парламентарієм за вихід чи невходження до 

складу фракції тієї партії, від якої він був обраний до парламенту, взагалі є 

ознакою партійного імперативного мандату. Це властиве, зокрема, 

конституціям Португалії та України. Так, відповідно до пункту 6 частини 

другої статті 81 Конституції України [242], невходження народного депутата 

України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних 

партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого 
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блоку політичних партій) або виходу народного депутата України зі складу 

такої фракції є підставою дострокового припинення його повноважень.  

Тим самим належність народного депутата України до парламентської 

фракції Конституція України закріплює як його конституційний обов'язок, а 

не як право[515]. Зазначимо, що такі підходи взагалі не є типовими для 

конституційного регулювання більшості сучасних європейських країн, які 

втрату фракційного членства пов’язують із настанням певних 

дисциплінарних санкцій, але не з утратою депутатського мандату. У Франції 

у разі виходу депутата або виключення його із фракції, він автоматично 

втрачає місце у постійній чи тимчасовій парламентській комісії, а фракція 

може делегувати до тієї комісії іншого свого члена. Схожим чином проблема 

врегульовується у США. Якщо член Конгресу виходить зі складу партійної 

фракції, то він автоматично втрачає місце у комітеті[508, с. 100]. 

З урахуванням монокамеральної або бікамеральної структури 

парламентів розрізняють відповідальність парламентаріїв – відповідно 

членів верхньої або нижньої палати парламенту. Така відповідальність не є 

ідентичною в юридичному сенсі, що зумовлюється як особливостями 

формування палат парламенту (обрання, кооптація, призначення, 

комбінування цих способів), так і наявними історичними і національними 

традиціями їх функціонування та взаємодії. За домінування верхньої палати 

обсяг відповідальності її членів зазвичай є суттєво меншим, аніж у членів 

нижньої. Так, якщо сенатори в США захищені імунітетом, то на членів 

Бундесрату ФРН імунітет не поширюється[137, с. 17]. 

Залежно від особливостей посадового статусу парламентаріїв можна 

також деталізувати відповідальність спікера та заступника спікера 

парламенту, голів депутатських фракцій і груп, голів і заступників голів 

комітетів і комісій парламенту тощо. Зазначені різновиди відповідальності 

уможливлюються специфікою статусу цих парламентаріїв. 
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З огляду на таке структурування, юридична відповідальність депутата 

парламенту впливає на структуру парламенту, істотно динамізує її. 

Вищенаведена класифікація видів юридичної відповідальності парламентарія 

може бути поглиблена за рахунок подальшої деталізації таких видів залежно 

від специфіки застосовуваних щодо порушників санкцій, особливостей 

юрисдикційної процедури, поєднання різних видів юридичної 

відповідальності. Зарубіжний досвід, багатий за змістом і різноплановий за 

способами конституційно-правового закріплення відповідних правовідносин, 

багато в чому виявляється орієнтиром для подальшого вдосконалення 

інституту юридичної відповідальності члена парламенту в Україні в ході 

проведення конституційної та парламентської реформ. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Конституційна інституціалізація юридичної відповідальності 

парламентаріїв як доцільний, цілеспрямований процес конституційних змін 

ґрунтується на усвідомленні нетотожності відповідальності органу – 

парламенту та його члена – парламентарія, який у силу наданих йому 

повноважень може їх здійснювати як у складі колегіального органу – 

парламенту, так і поза ним. Така діяльність може поєднуватися зі 

зловживанням владою, заподіювати шкоди охоронюваним правам і свободам 

та законним інтересам людини, суспільства та держави у цілому. Юридична 

«персоналізація» правового статусу парламентарія та його відмінність від 

статусу парламенту уможливлюють дискурс щодо конституційної 

інституціалізації юридичної відповідальності парламентарія. 

2. Розвиток інституту юридичної відповідальності парламентарія від 

конституційної інституціалізації до її реалізації на практиці супроводжує 

певна сукупність різноманітних чинників. При цьому слід урахувати ті 

чинники (умови, обставини), які найперше задіяні у конституційному 
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оформленні згаданого правового інституту, а також їх співвідношенні у 

впливі на цей інститут. 

Ґрунтовне дослідження чинників, що впливають на конституційну 

інституціалізацію юридичної відповідальності парламентаріїв, становить 

важливий змістовний блок наукових досліджень, спрямованих на з’ясування 

сутнісних особливостей онтології, ґенези та еволюції інституту юридичної 

відповідальності парламентарія. 

3. В основі конституційної інституціалізації юридичної 

відповідальності парламентарія лежать взаємопов’язані доктринальні 

уявлення, які тією чи іншою мірою набувають конституційного втілення 

(конкретизації): жоден орган чи посадова особа, з парламентаріями включно, 

не можуть бути вилучені зі сфери юридичної відповідальності; протилежне б 

допускало можливість свавільного здійснення парламентарієм своїх 

повноважень, зловживання правами тощо; з ідеями верховенства права та 

відповідального представницького правління несумісна ідея вилучення зі 

сфери суб’єктів юридичної відповідальності парламентарія під приводом 

встановлення парламентського (депутатського) імунітету; ідеям 

верховенства права та відповідального представницького правління 

кореспондує концепція обмеження або скасування парламентського 

(депутатського) імунітету, яка уможливлює притягнення до юридичної 

відповідальності парламентарія за наявності чітко окреслених юридичних 

підстав та у визначеному конституцією і законом порядку. 

Конституційна інституціалізація юридичної відповідальності 

парламентаріїв позначає вищу форму юридичного закріплення, 

впорядкування та стабілізації найбільш значимих елементів, видів, умов та 

підстав застосування юридичної відповідальності щодо парламентаріїв. 

Суттєве наукове значення має аналіз загально-соціальних та 

спеціально-юридичних, зокрема конституційно-правових, чинників впливу 

на конституційну інституціалізацію юридичної відповідальності 
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парламентарія, що спирається на уявлення про неможливість зведення всіх 

чинників відповідного впливу до виключно лише правових, а також 

зумовлює розгляд особливостей впливу інших соціальних чинників. 

4. До загально-соціальних чинників впливу на конституційну 

інституціалізацію юридичної відповідальності парламентаріїв слід віднести 

демократизацію суспільних процесів та залучення народу до управління 

державними справами; наявність сталих зв’язків між виборчим корпусом 

країни і парламентом; особливості політичного режиму, політичної культури 

та партійної системи; гуманізацію державно-політичних відносин 

владарювання; поширення доктринальних уявлень щодо політичної 

відповідальності парламенту і парламентарія у суспільстві тощо. 

Найбільш вагоме значення в інституціалізації юридичної 

відповідальності члена парламенту має: створення писаних конституцій та 

специфіка закріплення у них юридичної відповідальності держави, її органів 

та посадових осіб; особливості конституційного закріплення ролі і місця 

парламенту в системі органів державної влади; спрямованість 

конституційного регулювання парламентських відносин на імплементацію 

зарубіжних зразків (моделей) юридичної відповідальності парламентаріїв та 

особливості співвідношення такої імплементації з урахуванням і розвитком 

національного досвіду; наявність парламентського (депутатського) імунітету 

та його обсяг; парламентська правова культура та правова культура 

суспільства. 

5. Специфіка конституційного закріплення юридичної відповідальності 

парламентарія виявляється залежною від демократичних стандартів 

парламентаризму та відповідального представницького правління, що 

знаходять своє втілення в конституційній теорії і практиці, зокрема в таких 

моделях: 1) моделях, що ґрунтуються на відповідних сталих демократичних 

традиціях і відзначаються послідовною реалізацією ключових 

демократичних стандартів у галузі юридичної відповідальності 
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парламентарія (Франція, Німеччина, Велика Британія, скандинавські країни); 

2) моделях, що відображають нетривкість конституційної інституціалізації 

юридичної відповідальності парламентарія з огляду на порівняно нетривалий 

період функціонування парламентаризму і продовження реформування 

парламентських інституцій (Польща, Латвія, Литва, Естонія); 3) моделях 

конституційного закріплення переважно Центрально- та 

Східноєвропейського регіонів, що орієнтуються на конституційні моделі, 

втілені в західноєвропейських країнах, проте не мають завершеної 

конституційної інституціалізації юридичної відповідальності депутата 

парламенту (Україна, Угорщина); 4) моделях, конституційне закріплення 

юридичної відповідальності парламентарія яких тяжіє більшою мірою до 

національних традицій і лише частково поєднується із західноєвропейськими 

трендами у відповідній сфері конституційно-правових відносин (Бангладеш, 

Таїланд, Туреччина).  

6. Як показує аналіз, домінують три основних способи конституційної 

фіксації юридичної відповідальності парламентарія: негативний, позитивний 

та змішаний (комбінований), які виокремлюються на підставі тлумачення 

змісту і спрямованості відповідних конституційних норм, що можуть мати 

дещо різні вектори свого спрямування. У разі негативного способу 

закріплення або взагалі забороняється притягати парламентарія до 

юридичної відповідальності, або ж мінімізується можливості такого 

притягнення. За позитивного способу регулювання конституція держави 

встановлює межі, специфіку, види, підстави юридичної відповідальності 

парламентарія та суб’єктів, уповноважених на застосування такої 

відповідальності. Характерним у цьому разі є детальне регулювання питань 

юридичної відповідальності парламентаріїв на рівні конституції держави. 

При змішаному (або комбінованому) способу конституційна регламентація 

поєднує елементи двох вищеозначених підходів, встановлюючи окремі 

виключення з юридичної відповідальності члена парламенту шляхом 
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установлення парламентських (депутатських) імунітетів та індемнітетів, а 

також фіксуючи окремі форми, прояви, види та/або елементи юридичної 

відповідальності парламентарія. 

7. Якщо виходити з обсягу конституційного закріплення юридичної 

відповідальності парламентаріїв, то можна виокремити три основні моделі: 

1) модель базового рівня; 2) фрагментовану конституційну модель; 3) 

деталізовану конституційну модель. Конституційним моделям базового рівня 

(закріплені в конституціях Франції, Італії, ФРН, Іспанії) кореспондують 

закріплення конституційного принципу відповідальності держави та/або 

органів влади (а отже, і парламенту), а також обмеженої недоторканності 

депутатів парламенту, що уможливлює притягнення їх до юридичної 

відповідальності у випадках, прямо не зафіксованих конституцією держави.  

Фрагментованій конституційній моделі властиві закріплення 

конституційної відповідальності держави та органів державної влади перед 

особою та суспільством, недоторканності депутатів парламенту (палат 

парламенту), що може мати як обмежений, так і абсолютний характер, 

фіксація окремих випадків, підстав та санкцій за можливі правопорушення 

парламентаріїв. Ця модель, з одного боку, узалежнює юридичну 

відповідальність парламентарія від відповідальності держави і парламенту, а 

з іншого – фактично «фрагментує» юридичну відповідальність 

парламентарія, оскільки конституція держави в силу свого призначення та 

обмеженого обсягу регулювання не охоплює всі види такої відповідальності 

(конституції Чехії, Польщі, України).  

Деталізованій конституційній моделі юридичної відповідальності 

парламентаріїв притаманний розширений формат конституційного 

регулювання підстав, порядку, санкцій, які можуть застосовуватися до 

парламентаріїв. Зазвичай у межах цієї моделі на конституційному рівні 

регулюються навіть питання, пов’язані з порушенням правил і вимог 

депутатської етики, конфлікту інтересів у парламентській діяльності, 
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протидії корупції тощо, що відповідає новітнім тенденціям конституційно-

правового регулювання (конституції Португалії, Таїланду). 

8. Юридичну відповідальність парламентарія, спираючись на 

узагальнення світового досвіду парламентаризму та концептуальні 

узагальнення, можна класифікувати за кількома різними, проте пов’язаними 

між собою об’єктивними критеріями. Залежно від часу дії юридичної 

відповідальності розрізняють відповідальність за вчинені діяння 

(ретроспективна) та відповідальність за майбутні діяння (перспективна 

відповідальність).  

Галузева належність дозволяє розрізнити конституційну, цивільну, 

кримінальну та адміністративну відповідальність парламентаріїв. За 

персоналізацією кола осіб, на яке поширюється інститут юридичної 

відповідальності) вирізняються особиста відповідальність парламентарія, 

групова (фракційна, комітетська тощо) відповідальність парламентаріїв та 

відповідальність парламентаріїв, яка охоплює весь депутатський корпус або 

його частину (більшість або опозицію). З урахуванням тяжкості юридичних 

наслідків юридичну відповідальність парламентарія можна поділити на 

пов’язану з утратою депутатського мандата, та таку, що не передбачає 

наслідків втрати мандата (оголошення попередження, догани, матеріальні 

втрати у вигляді штрафу тощо). 

9. Залежно від суб’єкта, перед яким парламентарій несе 

відповідальність, можна виокремити: 1) відповідальність парламентарія 

перед народом (виборцями); 2) відповідальність парламентарія перед 

парламентом як цілісним колегіальним державним органом; 3) 

відповідальність перед депутатською фракцією (групою), членом якої є 

парламентарій; 4) відповідальність перед комітетом (комісією) парламенту, 

членом якого (якої) є парламентарій; 5) відповідальність парламентарія 

перед політичною партією; 6) відповідальність парламентарія перед 
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фізичною або юридичною особою. Отже, можна сукупно виокремити 

позасудову (статутну) та судову відповідальність парламентарія. 

10. Конституційно-правова відповідальність парламентарія є 

особливим різновидом, але аж ніяк не єдиною формою (видом) його 

юридичної відповідальності. У силу специфіки врегульованих 

конституційним правом суспільних відносин вона не поглинає і не може 

поглинати інші види юридичної відповідальності парламентарія. 
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РОЗДІЛ 4. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ПАРЛАМЕНТАРІЯ В КОНТЕКСТІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В 

СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 

4.1. Посилення юридичної відповідальності парламентарія у 

контексті ключових тенденцій конституційно-правового розвитку в 

Україні та у світі 

 

За своєю галузевою приналежністю правовідносини щодо юридичної 

відповідальності парламентарія належать до числа конституційно-правових. 

Тому модернізація юридичної відповідальності парламентарія відноситься 

до сфери конституційно-правового регулювання як один із визначальних 

трендів конституційно-правового розвитку. Це питання є актуальним у 

комплексі реформаційних заходів (як стратегічних, так і тактичних) з 

підвищення рівня відповідальності публічної влади перед народом і 

людиною.  

Таке дослідження уможливлюється та актуалізується низкою 

об’єктивних чинників. Підвищення рівня юридичної відповідальності 

парламентарія є складником більш широкої проблеми – проблеми 

ефективності відповідальності держави перед народом, у тому числі і 

парламентарія.  

Нині жодна держава світу не може здійснювати ефективний 

політичний курс без урахування своїх міжнародних зобов’язань. 

Глобалізаційні процеси, інтернаціоналізація та розвиток співпраці між 

державами обумовлює нові тенденції у розвитку законодавства , розширення 

імплементації передового досвіду правового регулювання між державами. 

Сьогодні національне законодавство не може не враховувати загальносвітові 

тенденції розвитку правових інститутів [541, с. 964]. Водночас, юридична 

відповідальність парламентарія є вагомим свідченням дієвості 
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відповідального представницького правління, що належить до аксіоматичних 

ознак європейського демократичного політичного та правового курсу 

розвитку державності [64]. 

У зв’язку з прийняттям 07.02.2019 Верховною Радою України Закону 

України «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного 

курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському 

Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» [477] 

конституційно зафіксовано стратегічний курс держави на набуття 

повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО. 

Відповідно, європейський вибір України, а так само його реалізація у 

практичній площині, зокрема з огляду на констатовану в науці 

конституційну традицію України як європейську та європейську культурно-

цивілізаційну визначеність у цілому [625, с. 443-462], не може не 

передбачати втілення у життя вимог оптимізації наявної моделі юридичної 

відповідальності парламентарія, яка з багатьох причин не вважається нині 

задовільною та оптимальною. Якщо «модернізація Конституції і 

конституційного законодавства має базуватися на загальносвітовому й 

європейському досвіді конституціоналізму» [332, с. 425], то так само і 

модернізація конституційно-правового інституту юридичної 

відповідальності парламентарія має спиратися на зазначений досвід. 

Актуальною науковою і практичною проблемою є дослідження 

провідних національних та глобальних трендів конституційно-правового 

розвитку з виокремленням тих із них, які мають безпосереднє або дотичне 

значення для модернізації інституту юридичної відповідальності 

парламентарія в сучасній Україні. Таке дослідження має торкатися як того, 

наскільки відповідають національні тренди провідним глобальним 

конституційно-правовим тенденціям, так і того, наскільки в українських 

умовах реалізуються не лише структурні та функціональні елементи 

вказаних трендів, а щонайважливіше – їхня сутнісна, аксіологічна природа, 
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на чому наполягають фахівці, які обстоюють аксіолого-правову парадигму 

конституціоналістики. Адже поза ціннісними оцінками інститут юридичної 

відповідальності парламентарія значною мірою втрачає свою суспільну та 

правову сутність. 

Відповідно до вибраного ракурсу дослідження, маємо відзначити, що 

юридична наука часто звертається до дослідження як змісту й особливостей 

визначальних трендів конституційно-правового розвитку із закріпленням їх 

глобального виміру, так і екстраполює відповідні наукові висновки на рівень 

тих чи інших країн, аналізуючи своєрідність адаптації цих трендів до 

національних умов функціонування відповідних конституційно-правових 

інститутів, найперше – інституту юридичної відповідальності державної 

влади та парламентарія.  

Сучасні дослідження переважно критичні або доволі стримані у своїх 

висновках щодо перспективи розвитку інституту юридичної відповідальності 

парламентаріїв, як і в цілому держави перед особою. У цьому контексті 

зроблено важливий для тематики нашого дослідження висновок про те, що 

«конституційно-правове регулювання деяких суспільних відносин 

відповідно до загальновизнаних демократичних стандартів виявилося 

непослідовним або суто формальним, до яких належать і відносини у сфері 

відповідальності держави, її органів та посадових осіб перед людиною» [179, 

с. 55]. 

Водночас у багатьох роботах наголос робився переважно на 

інституційних, процедурних та/або аксіологічних аспектах конституційного 

розвитку. Здебільшого виокремлюють такі ключові проблеми сучасного 

конституційного розвитку, як розширення організаційних та процедурних 

гарантій основних прав і свобод з одночасним розширенням їх «каталогу»; 

підвищення ролі політичних партій у політичній системі; посилення ролі 

конституційної юстиції у забезпеченні верховенства основного закону; 

розширення міжнародного співробітництва і конституційного закріплення 
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його форм; установлення конституційного механізму делегування держави 

частини суверенітету наднаціональним інститутам (EU, NAFTA, 

MERCOSUR); зорієнтованість конституційної юстиції на забезпечення 

верховенства основних прав і свобод людини і громадянина; зростання ролі 

виконавчої влади в механізмі держави тощо (М. Савчин [541, с. 101, 107, 

185, 728, 730]). 

Іноді зазначені тренди доповнюють такими, як глобалізація та 

інтернаціоналізація (останнім часом, наприклад, в юридичній літературі 

обґрунтовується формування феномену глобального конституційного права 

[620; 624; 727; 745; 748]); тенденція відносного зниження ролі конституції в 

суспільному та державному житті (О. Батанов) [38]. Погоджуючись із цими 

висновками, водночас відзначимо, що і в Україні спостерігаємо спроби 

нівелювати значимість конституційно-правового регулювання суспільних 

відносин, що проявляється як ігнорування вимог Основного Закону під час 

ухвалення законів, порушення принципів невідворотності юридичної 

відповідальності у діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування, справедливості і рівноправності громадян у регулюванні 

суспільних відносин.  

 При цьому більшість означених тенденцій конституційно-правового 

розвитку так чи інакше стосується юридичної відповідальності 

парламентаріїв та відповідальності парламенту, оскільки така 

відповідальність – у позитивному та в негативному аспектах – становить 

забезпечувально-гарантійний елемент реалізації більшості трендів 

конституційно-правового розвитку. 

В сучасній літературі обґрунтовується необхідність нового етапу 

розвитку парламентаризму [107; 143; 158; 573; 687], при цьому тенденція 

посилення парламентаризму як у функціональному, так і в інституційному 

сенсі, зумовлює високу персональну відповідальність парламентаріїв за 

здійснення функцій органу законодавчої влади. На думку І. Словської, 



268 

ефективний прототип легіслатури з оцінюванням позитивної реалізації її 

компетенційних та організаційно-структурних якостей передбачає з-поміж 

елементів модернізації її конституційно-правового статусу саме посилення 

юридичної відповідальності парламентаріїв, що повинна мати як 

внутрішньопарламентський, так і позапарламентський характер [576, с. 278]. 

Парламент, у межах своєї компетенції, повинен мати достатньо важелів для 

притягнення депутата до юридичної відповідальності за правопорушення. 

Відсутність таких можливостей, інституційна слабкість та недовершеність 

інституту юридичної відповідальності парламентарія не даватимуть змоги 

здійснювати парламенту свої функції на належному рівні відповідно до 

зростаючих вимог суспільства. 

Вчені обґрунтовують необхідність подальшої гуманізації 

конституційного права, зосереджують увагу на пріоритетах захисту інтересів 

особи, забезпечення соціального консенсусу, утвердженні соціально 

відповідальної держави. Означені пріоритети не спростовують очевидного 

вирішального державно-владного впливу органу законодавчої влади на 

національне правотворення і застосування права. Організація та діяльність 

парламенту мають здійснюватися згідно з чітко формалізованими 

нормативними приписами, що мають оцінюватися з позицій відповідності 

людиноцентристській правовій ідеології, адже саме визнання особистості 

вищою соціальною цінністю в суспільстві корегує соціальний вектор дії 

права у персоналістичному напрямі. Унаслідок такої переорієнтації 

соціальне призначення парламенту має полягати в забезпеченні вільного 

розвитку особистості без протиставлення людини суспільству [576, с. 277]. 

Адже гуманізація у сфері державного управління закономірно передбачає 

відповідальність держави за забезпечення прав людини [179, с. 25]. 

Заломлюючись у сфері юридичної відповідальності парламентаріїв, ці 

тенденції виявляються у прийнятті, зокрема, таких законів, які не повинні 

виходити за межі чітких нормативних приписів статті 3 Конституції України, 
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за якими людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а права та 

свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави, яка й відповідає перед людиною за свою діяльність [593, с. 55]. 

У розвитку інституту юридичної відповідальності міститься великий 

гуманістичний та демократичний потенціал, оскільки цей інститут звернений 

до належної діяльності парламентаріїв як представників і виразників 

інтересів народу. Як слушно зауважує О. Майданник, «неодмінною умовою і 

гарантією відповідальної та результативної роботи депутатів і парламенту 

загалом є встановлення у законодавстві та неухильна реалізація на практиці 

чітких конституційно-правових форм підзвітності та юридичної й політичної 

відповідальності парламентаріїв, систематичний контроль за виконанням 

ними повноважень і взятих зобов’язань із боку виборців та політичних 

партій, члени яких отримали депутатські мандати» [356, с. 47]. Тож 

зміцнення засад юридичної відповідальності представників депутатського 

корпусу слугує підтриманню щільнішого зв’язку між представниками народу 

та народом, запобігає надмірному усамостійненню та корпоративізації в 

діяльності парламентаріїв. 

Водночас важливо враховувати пропозиції Венеціанської Комісії, яка 

звертала увагу на те, щоб конституція містила норми «стосовно каталогу 

прав людини прав людини й основоположних свобод, стосовно повноважень 

і порядку формування та функціонування органів державної влади, стосовно 

інститутів захисту прав людини, а також механізмів і процедур, що 

відповідають принципу верховенства права для того, щоб запобігти 

зловживанням владою та протидіяти владному свавіллю» [113, с. 166-167]. У 

цьому контексті й слід сприймати інститут юридичної відповідальності 

парламентаріїв, що дає змогу запобігти можливим зловживанням владою та 

можливому владному свавіллю парламентаріїв і депутатів муніципалітетів. 
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У рамках такого підходу слід аналізувати тенденцію щодо розширення 

об’єкта конституційно-правового регулювання: означене розширення 

переважно стосується каталогу прав людини, його змістовного збагачення, а 

також розширення арсеналу засобів їх забезпечення та захисту. Ця тенденція 

передбачає, що відповідальність за поширення демократичних принципів на 

усе суспільне життя покладається насамперед на законодавців [179, с. 17].  

Тенденцію до розширення організаційних та процедурних гарантій 

основних прав і свобод з одночасним розширенням їх «каталогу» не можна 

уявити поза позитивною відповідальністю парламентаріїв. Така тенденція 

пов’язана з удосконаленням конституційно-процесуального регулювання та 

удосконаленням процедурних питань реалізації законодавства щодо 

юридичної відповідальності парламентаріїв. Тут означена тенденція 

проявляється також у тому, що зазначений юридичний інститут може 

належно функціонувати за умови забезпечення парламентських процедур із 

притягнення парламентарія до юридичної відповідальності (процедурний 

аспект), широкого застосування судових інструментів накладення на 

парламентаріїв конкретних стягнень, що не пов’язані з 

внутрішньопарламентською їх відповідальністю (процесуальний аспект). 

Процедурний та процесуальний аспекти відображають динамічний бік 

інституту юридичної відповідальності парламентаріїв, ґрунтуються на 

відповідній матеріально-правові основі та разом із тим уможливлюють 

реальність притягнення парламентаріїв до юридичної відповідальності за 

правопорушення, що відображає ступінь ефективності та дієвості згаданого 

конституційно-правового інституту. 

Тенденція щодо підвищення ролі політичних партій у політичній 

системі, їхнього впливу на формування парламенту та участь у 

парламентських процесах безпосередньо зачіпає актуальні проблеми 

розвитку українського парламентаризму та проєктується на посилення 

відповідальності парламентаріїв і парламентських фракцій («партій у 
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парламенті» за образним висловом Г. Кречмера [307]) перед виборцями за 

результати своєї діяльності. 

Тенденція до посилення ролі конституційної юстиції у забезпеченні 

верховенства конституції з одного боку є компліментарною щодо посилення 

позитивної юридичної відповідальності парламентаріїв, а з іншого – 

об’єктивно вказує на недостатність існуючих можливостей для притягнення 

парламентаріїв до відповідальності за правопорушення. Це стосується у 

першу чергу тих, які вдаються до прийняття законів, що згодом повністю або 

частково визнаються неконституційними, а отже, недостатньою мірою 

забезпечують верховенство конституції поза діяльністю органів 

конституційного контролю. Із цього погляду справедливим є висновок 

В. Гецко про те, що «в сучасних умовах конституційних перетворень 

(конституційної реформи) конституційно-правова відповідальність депутатів 

є необхідним інститутом конституційного права України як провідної галузі 

в системі національного права України, оскільки реальне функціонування 

інституту відповідальності має забезпечувати конституційність застосування 

конституційно-правових норм, гарантувати захист загальнодемократичних 

засад» [110, с. 68]. Водночас важливо забезпечити також відповідальність 

парламентаріїв за ігнорування чи порушення вимог органу конституційної 

юстиції [213, с. 141], рішення якого на сьогодні не перешкоджають 

неконституційній законодавчій діяльності парламентаріїв, а тільки 

постфактум орієнтують їх на визначені конституцією форми і методи 

законодавчої діяльності. 

Тенденції щодо зростання ролі виконавчої влади та президента у 

державно-правовому житті слід сприймати діалектично: розвиток інституту 

юридичної відповідальності парламентаріїв не може допускати втручання 

органів виконавчої влади або президентів сучасних держав у розгляд питань, 

пов’язаних із притягненням парламентаріїв до юридичної відповідальності. 

Такий розгляд повинен мати або внутрішньопарламентський, або судовий 
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характер. При цьому юридична відповідальність парламентарія не повинна 

бути засобом утручання виконавчої влади та президентів у діяльність органу 

законодавчої влади та носіїв законодавчої влади. Тому тут слід наголосити 

на необхідності зваженого відношення до зростання ролі виконавчої влади 

та президентів у конституційно-правовому розвитку. 

Тенденція щодо посилення спеціалізації та професіоналізації у сфері 

конституційно-правового розвитку пов’язана з розширенням об’єкта 

конституційно-правового регулювання, зміцненням інституту прав і свобод 

людини і громадянина, людиноцентричністю державного управління 

(В. Авер’янов, Ю. Шемшученко), пріоритетом «людського виміру» 

(А. Венгеров та ін.) у реалізації державної політики тощо. У зв’язку із цим 

вимоги професіоналізації та спеціалізації повною мірою адресуються і 

депутатському корпусові, який має виконувати свої повноваження не тільки 

на постійній основі, але й професійно з урахуванням внутрішньої 

спеціалізації органів парламенту – постійних комітетів та тимчасових 

комісій. Зрозуміло, що вимоги професіоналізації та спеціалізації означають і 

підвищення вимог до парламентаріїв, розглядаються як їх відповідальність 

за виконання депутатських обов’язків на належному професійному рівні з 

урахуванням загальносоціальних потреб та інтересів суспільства. Порушення 

таких вимог не може залишатися поза сферою відповідальності, яка дедалі 

більше специфікується залежно від суб’єктів застосування санкцій: у такий 

спосіб відбувається своєрідна диверсифікація та видове урізноманітнення 

інваріантів юридичної відповідальності парламентаріїв. З іншого боку, 

інститут юридичної відповідальності «виступає підсилюючим мотивуючим 

фактором впливу на належну професійну поведінку» [21, с. 75] 

парламентарія як носія законодавчої влади в державі. 

Тенденція щодо розширення міжнародного співробітництва і 

конституційного закріплення його форм указує на прояв позитивної 

відповідальності парламентаріїв за їх діяльність щодо правової 
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імплементації кращого зарубіжного досвіду правового регулювання 

суспільних відносин. Ця тенденція також об’єктивно передбачає поступову 

уніфікацію елементів юридичної відповідальності парламентаріїв, зокрема у 

зв’язку з вимогами європейської інтеграції України, запозичення й 

урахування у національному досвіді передових зарубіжних практик 

юридичної відповідальності парламентаріїв. 

Сучасні проблеми політизації і соціалізації конституцій у поєднанні з 

тенденцією їх ідеологізації (деідеологізації) відображаються в такій 

правомірній діяльності парламентаріїв, яка полягає, з одного боку, у 

підвищенні функціональної здатності конституцій (йдеться про політичну, 

соціальну та ідеологічну функції конституцій [455, с. 430-444; 568, с. 68; 

617]) у зв’язку із здійсненням парламентом установчих функцій [362]), а 

також із конституціоналізацією інших галузей права [384; 457]. 

Приєднаємося до висловлених у літературі думок, що конституція також 

виконує роль політичного документу, фіксуючи елементи політичної 

відповідальності, у тому числі парламентарів та парламенту в цілому, 

сполучаючи їх з елементами юридичної (конституційно-правової) 

відповідальності, а також підтверджуючи необхідність реалізації 

парламентаріями загальносоціальних потреб та інтересів, що відображає 

загальнонаціональний представницький характер мандата парламентарія в 

сучасній системі відповідального представницького правління. Отже, може 

йтися про своєрідне продовження політичної, соціальної та ідеологічної 

функцій конституції у регулюванні юридичної відповідальності 

парламентаріїв. 

Не менш важливим є те, що проблематика дефіциту відповідальності 

суб’єктів влади, зокрема парламентаріїв, останнім часом набуває значного 

суспільного резонансу у багатьох країнах західної демократії [61, с. 155; 112, 

с. 108; 192, с. 3, 11], що до певної міри, вочевидь, указує на її 

універсалізацію. Зазначений тренд зафіксований і низкою документів Ради 
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Європи як універсальний для країн – членів РЄ. Зокрема, у стандартах 

Комітету Міністрів Ради Європи під час прийняття Резолюції (97)24 про 

двадцять керівних принципів із боротьби з корупцією від 06.11.1997 було 

зазначено, що імунітети не повинні розглядатися як прикриття кримінальних 

злочинів. Одним із принципів (6) визнано необхідність «обмежити імунітет 

від розслідування, кримінального переслідування або судового розгляду 

корупційних правопорушень до ступеня, необхідного в демократичному 

суспільстві» [223, с. 92]. У Доповіді із цього питання, схваленої 

Європейською Комісією за демократію через право (Венеціанська комісія) на 

98 пленарному засіданні 21–22.03.2014, було зазначено, що «парламентський 

імунітет не є необхідною частиною сучасної демократії»; якщо існує «добре 

функціонуюча політична система, члени парламенту можуть отримати 

належний захист через інші механізмі», тобто за умови існування 

некорумпованої правоохоронної системи та незалежних судів [138]. 

Відповідно, тенденції до розширення сфери юридичної 

відповідальності парламентаріїв увиразнюються в конституційно-правовому 

розвиткові низки країн, хоча такі тренди свідчать про різні політичні умови 

їх розгортання, а також про неоднозначність їхніх наслідків для такого 

розвитку. Можна погодитися з висловленою в літературі думкою про те, що 

конституційна модернізація форм відповідального представницького 

правління зумовлює концентрацію уваги суспільства та держави зокрема і на 

оптимізації інститутів політичної та юридичної відповідальності 

парламентаріїв [168, с. 139]. Так, зокрема, у промові королеви Єлизавети ІІ, 

яка відкривала парламентську сесію британського парламенту 2014–2015 

років, особливу увагу викликала законодавча ініціатива щодо відкликання 

членів парламенту, які не виправдали довіри виборців [462, с. 89].  

Так само у Франції в останні роки спостерігається тенденція до 

розширення сфери юридичної відповідальності парламентаріїв: згідно з 

конституційною реформою 1995 року, розслідування кримінальної справи 



275 

проти парламентарія зупиняється лише на час роботи парламентської сесії 

[199, с. 86-89]. У Болгарії у результаті конституційної реформи 2006 року 

значно розширилися можливості для переслідування депутатів за вчинення 

злочинів та, відповідно, був суттєво обмежений депутатський імунітет [168, 

с. 137-138].  

У 2001 році закон про обмеження парламентської недоторканності був 

прийнятий парламентом Бразилії, що уможливило притягнення 

парламентаріїв до кримінальної відповідальності без згоди парламенту, 

внаслідок чого Верховний федеральний суд Бразилії розпочав розслідування 

серії кримінальних справ, в яких головними обвинуваченими виступили 

п’ять сенаторів та тринадцять депутатів, котрим інкримінували різні злочини 

– від шахрайства до замаху на вбивство [69]. У деяких інших країнах 

тенденції розширення сфери юридичної відповідальності парламентаріїв 

мають певний політичний підтекст (зокрема, у Туреччині, Молдові), 

оскільки тут спостерігаються спроби зменшення політичної «ваги» 

парламенту у системі відносин державно-політичного владарювання. 

Утім, не завжди відповідний тренд має однозначні політико-правові 

наслідки для різних країн. Зокрема, конституційні ініціативи щодо 

розширення обсягу юридичної відповідальності парламентаріїв у Латвії 

(2012 року) не увінчалися успіхом [168, с. 137]. Так само у 2007 році 

ініціатива прем’єр-міністра Польщі Я. Качинського щодо обсягу юридичної 

відповідальності парламентаріїв не була підтримана необхідною кількістю 

членів парламентаріїв [229, с. 40]. Це підтверджує висловлену в літературі 

думку про нелінійність руху відповідних конституційних перетворень [74, с. 

110], зокрема, тих, які стосуються інституту юридичної відповідальності 

парламентаріїв. 

У сучасній юридичній науці дедалі частіше обговорюються питання 

про домінування тенденції щодо розширення сфери юридичної 

відповідальності парламентаріїв, що окреслює нові риси не лише статусу 
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члена парламенту, а й нові тенденції у розвитку моделей парламентаризму, 

що так чи інакше сполучають концепції парламентського (депутатського) 

імунітету з концепціями модернізації юридичної відповідальності 

парламентарія [420, с. 79; 528]. В науці конституційного права зарубіжних 

країн, зокрема в країнах англосаксонського та континентального права, 

також утверджується думка про необхідність розширення сфери юридичної 

відповідальності парламентаріїв та звуження обсягу і характеру 

парламентського (депутатського) імунітету, уніфікації вимог щодо 

застосування санкцій у рамках юридичної відповідальності парламентаріїв.  

Вченими зроблено висновки про те, що за зростання суспільної 

значимості інституту юридичної відповідальності парламентаріїв 

зумовлюється високим авторитетом конституції, законів і судової влади, 

робить надмірним і непотрібним утручання парламенту під час застосування 

заходів державного примусу стосовно парламентаріїв, але аж ніяк не 

спростовує ідеї цінності народного представництва та необхідність 

забезпечення незалежності законодавчої влади [6]. 

Саме тому в сучасних умовах реформування законодавства України до 

нагальних проблем юридичної відповідальності парламентаріїв, що 

потребують свого негайного вирішення, можна віднести посилення такої 

відповідальності з одночасним закріпленням європейських стандартів у цій 

сфері [348, с. 6]. 

Зазначені європейські та світові тренди конституційного розвитку 

зумовлюють суттєві модифікації інституту юридичної відповідальності 

парламентаріїв. Насамперед ці тенденції вказують на поєднання елементів 

універсалізму та диверсифікації, нерівномірності розвитку окремих 

елементів цього інституту, доповнюваності конституційних елементів цього 

інституту позаконституційними, тобто законодавчими, регламентними, 

звичаєво-правовими тощо елементами, посилення значимості процедурних 

та процесуальних складників цього інституту, що наповнює його зміст 
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якісно новими елементами, перетворюючи означений інститут на гібридний 

– матеріально-процесуальний. 

Багато в чому зазначені характеристики інституту юридичної 

відповідальності парламентаріїв є похідними від найбільш близьких трендів 

розвитку парламентаризму та правового статусу члена парламенту, 

заломлюючи його нову інституційну та функціональну специфіку. Разом із 

тим, будучи інституційно та функціонально наповненим, інститут юридичної 

відповідальності парламентарія є інструментом соціального регулювання 

[644, с. 313]: він відображає соціальну та правову значимість парламентаріїв 

як суб’єкта здійснення законодавчої функції держави, їх зрослу (й 

модифіковану відповідно до загальносуспільних потреб) персональну 

соціальну та юридичну відповідальність у сфері державно-політичних 

відносин владарювання. 

До певної міри накреслені вище універсальні (загальноцивілізаційні) 

тенденції конституційно-правового розвитку проєктуються й на тренди 

конституційно-правового розвитку в Україні. Проте, маємо певні 

особливості розвитку цього інститут. Якщо у Західній Європі «основні 

дискусії сучасного конституціоналізму точаться навколо питань 

наднаціональності, природи соціальних прав і пов'язаних із ними позитивних 

обов'язків держави (доктрина affirmative action), співвідношення доктрини 

верховенства парламенту та судового конституційного контролю, що набуло 

гостроти особливо в країнах Центральної і Східної Європи, ролі 

конституційної юстиції в автономному та динамічному тлумаченні 

конституції» [541, с. 212], то в Україні питання розвитку й модернізації 

інституту юридичної відповідальності парламентаріїв тісно ув’язується як із 

численними невирішеними досі фундаментальними питаннями 

конституційно-правового розвитку Української держави, так і з питаннями 

посилення інституційної та функціональної спроможності парламенту 

України. 
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До основних напрямів конституційно-правового розвитку сучасної 

України, які зумовлюють відповідне удосконалення інституту юридичної 

відповідальності депутатів парламенту, вчені відносять: 

правове забезпечення дійсного суверенітету України, становлення її як 

самостійної, незалежної держави; деідеологізацію конституційного 

законодавства; гуманізацію всіх конституційно-правових інститутів, 

перенесення центру ваги на забезпечення прав і свобод людини, як 

проголошені в Україні найвищою цінністю, визнання невідчужуваності та 

непорушності прав і свобод людини і громадянина, неможливості їх 

скасування, звуження змісту й обсягу наявних прав і свобод; зорієнтованість 

розвитку конституційного права на врахування позитивного світового 

конституційного досвіду, найважливіших демократичних цінностей; 

бурхливу законотворчість як визначальну тенденцію конституційно-

правового регулювання; зростання числа процесуально-процедурних норм в 

системі конституційного права; процес формування нових конституційно-

правових інститутів у межах галузі конституційного права України, серед 

яких особливу роль відіграють інститут конституційного ладу України та 

інститут юридичної відповідальності депутата; перехід до ринкових 

відносин як чинник формування конституційних установ, які створюють 

рівні можливості функціонування різних форм власності (Ю. Тодика, О. 

Тодика) [616, с. 142-144]; 

утвердження ідей українського конституціоналізму і національної 

традиції нормотворчості; адаптаційну тенденцію розвитку й удосконалення 

конституційно-правових норм; глобалізацію та інтернаціоналізацію норм 

конституційного права; розширення об’єкта конституційно-правового 

регулювання; соціологізацію, політизацію та ідеологізацію (в органічному 

поєднанні з деідеологізацією) конституційно-правових норм; 

універсалізацію та гуманізацію конституційно-правових норм; (Я. 

Чистоколяний, В. Цоклан) [656, с. 86; 677], дію «закону сполучених 
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посудин» у конституційно-правовій сфері – взаємне «переливання» норм, 

ідей, принципів між національним та міжнародним правом, між 

національними правовими системами (В. Костицький) [288, с. 3-6; 280, с. 4-

8; 676, с. 12-13, 16]; 

вдосконалення конституційного ладу з метою ефективної організації та 

функціонування державної влади з необхідним її обмеженням правом на 

принципах конституціоналізму; формування громадянського суспільства; 

забезпечення і захист прав та інтересів людини; конституційне закріплення 

принципу взаємодії органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, відповідного конституційно-правового механізму такої 

взаємодії; конституційне забезпечення здійснення адміністративно-

територіальної та муніципальної реформ, які повинні бути спрямовані на 

децентралізацію влади; необхідність удосконалення здійснення публічної 

влади на місцевому рівні; розширення способів регулювання суспільних 

відносин у публічно-правовій сфері, зокрема і з використанням для цього 

договірних основ як умов реалізації демократичних принципів 

конституціоналізму як універсального інструменту децентралізованого 

управління, як форми взаємодії між центральними органами державної влади 

та місцевими органами публічної влади, а також як способу узгодження 

інтересів та цілеспрямованості спільних дій інших суб’єктів конституційних 

відносин; науково-теоретичне обґрунтування, конституційне-правове 

закріплення гарантій і відповідних правових механізмів для подальшого 

поступального розвитку форм безпосередньої демократії в Україні; 

конституційне визначення порядку ухвалення нової Конституції (А. Крусян) 

[314]. 

Як видно навіть із вищенаведених думок, позиціям учених із цього 

питання не притаманна якась певна єдність чи бодай узгодженість. Широка 

амплітуда думок пов’язується як із різними концептуальними підходами 

дослідників до виокремлення актуальних тенденцій сучасного 
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конституційно-правового розвитку України (у тому числі з різним рівнем 

наукового узагальнення досліджуваних явищ та осмисленням діалектики їх 

співвідношення і взаємодії), так і з різним часом їх дослідження (так, деякі 

тренди втрачають свою актуальність, тоді як деякі набувають її).  

Крім того, у межах вітчизняної науки конституційного права тренди 

конституційно-правового розвитку також досліджувалися через призму 

виокремлення напрямів еволюції конституційно-правових норм 

(О. Сінькевич, Я. Чистоколяний) [559; 676], інститутів конституційного 

права (О. Носенко [414]), джерел конституційного права (О. Васильченко, 

В. Цоклан, Ю. Шемшученко) [82; 139; 655; 657], системи конституційного 

права як галузі права у цілому (В. Федоренко [634]), тенденцій розвитку 

конституційно-правового регулювання організації влади та її поділу 

механізму державної влади (В. Костицький, В. Шатіло) [286; 696, с. 342-345] 

тощо. 

У рамках виокремлених ученими трендів конституційно-правового 

розвитку інститут юридичної відповідальності парламентарія посідає вагоме 

місце, яке, вочевидь, не зводиться до суто інструментального. Відображаючи 

здебільшого забезпечувальний аспект реалізації компетенції парламенту та 

парламентарія як такого, зазначений інститут суттєво зближує українську 

модель парламентаризму та правового статусу члена парламенту з 

європейськими аналогами, суттєво впливаючи на функціонування цих 

інститутів у системі відповідального представницького правління.  

Наведені тренди конституційного розвитку України так чи інакше 

перетинаються з тенденціями розвитку інституту юридичної 

відповідальності парламентарія, відображаючи як євроінтеграційні 

прагнення України, так і внутрішні потреби політико-правових реформ. 

Відповідні конституційно-правові явища слід дослідити окремо в контексті 

модернізації інституту юридичної відповідальності парламентарія, 

конституційної та парламентської реформ в Україні. 
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4.2. Загальнотеоретичні та конституційно-правові підходи до 

модернізації юридичної відповідальності депутата парламенту в 

контексті конституційної реформи 

 

Досить часто конституційна реформа розглядається в юридичній та 

політологічній науках як частина модерної легітимації державної влади, що 

вважається неодмінним елементом (набутком) європейського політико-

правового досвіду [625, с. 496]. Через призму легітимації дефіцит 

відповідальності суб’єктів влади, і парламентаріїв у тому числі, у 

постсоціалістичних умовах (що притаманні, зокрема, й сучасній Україні) 

пояснюється складними суспільно-політичними і правовими процесами, за 

яких, зокрема, стара легітимність виявляється зруйнованою, а нова – 

остаточно не сформованою; становлення нових демократичних інститутів 

влади відбувається без тривкого сталого досвіду демократичного розвитку, 

за відсутності традицій суб’єктів влади діяти в межах конституції та законів, 

що мають обмежувати їх всевладдя [167, с. 197]; інституціоналізація 

парламентаризму не набуває усталеного характеру [345, с. 25]. 

У цьому контексті досі сучасною виглядає думка відомого 

французького вченого-юриста А. Есмена, який ще на початку ХХ ст. 

відзначав, що «очевидно, необхідним наслідком народовладдя є повна 

відповідальність всіх тих, хто на яких би то не було правах здійснює 

публічну владу. Всі вони діють не в силу свого власного права, а від імені 

нації, в якої перебуває верховна влада. Це справедливо як щодо посадових 

осіб у прямому значенні цього слова, так і щодо людей, єдина місія котрих 

полягає у застосуванні правил, заздалегідь установлених законом, особливо 

ж щодо представників, які мають повноваження вирішувати від свого імені 

за націю. Оскільки у другому випадку небезпека від зловживання депутатом 

переданої йому владою більша, то й відповідальність бачиться більш 
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необхідною» [714, с. 264]. Натомість визнається (і цілком справедливо, на 

нашу думку), що донині «проблема відповідальності держави перед особою, 

своїми громадянами є однією з найменш розроблених в українській 

юридичній науці» [721, с. 41]. Суспільно-політичні та правові процеси в 

Україні протягом останніх років неодноразово засвідчували 

проблематичність ефективності цього інституту саме в українських реаліях 

[721, с. 49]. Констатується, що протягом років незалежності в Україні «так і 

не вдалося створити реальний та дієвий інститут юридичної відповідальності 

держави перед громадянським суспільством та особою» [245, с. 54-55]. 

Увага акцентується на тому, що саме «ефективність формування і дії 

інституту відповідальності держави вирішально впливає на процес змін, що 

відбувається в Україні, й пов’язаний з юридичними гарантіями із 

забезпечення конституційних прав та свобод людини і громадянина» [721, 

с. 41]. У зв’язку із цим маємо погодитися з висновком В. Книша, що питання 

юридичної (зокрема, й конституційно-правової) «відповідальності суб‘єктів 

державно-владних відносин набуло особливої актуальності після подій 

Революції гідності та породжених нею позитивних змін і подальших 

реформаційних процесів (а особливо в контексті застосування механізму 

люстрації влади та підвищення відповідальності її представників)» [211, 

с. 131]. 

Політичні події в Україні, зумовлені й каталізовані Революцією 

гідності 2014 року, зокрема й конституційна модернізація політичної 

системи держави, розпочата 2014 року, стали вагомими чинниками 

посилення уваги як науковців, так і практиків до однієї з ключових категорій 

право- та державознавства – юридичної відповідальності держави перед 

іншими суб’єктами права. 

Цілком закономірно сучасні українські науковці визнають, що «в 

умовах поглиблення демократичних перетворень в Україні як демократичній 

європейській країні назріла нагальна необхідність здійснення комплексного 
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дослідження шляхів підвищення ефективності інституту юридичної 

відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою, 

удосконалення законодавчої бази в напрямі розвитку та становлення 

інституту захисту прав людини як одного з основних пріоритетів правової 

держави – актуальної проблеми сучасного юридичного простору України» 

[165, с. 311]. Так, наявним підтвердженням справедливості цієї тези стала 

розроблена науковцями Інституту держави і права імені В. Корецького НАН 

України фундаментальна Концепція удосконалення інституту юридичної 

відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в 

Україні (2014 рік) [244], що була підготовлена в результаті виконання 

колективом цього академічного Інституту наукового проєкту «Інститут 

юридичної відповідальності держави як чинник розвитку громадянського 

суспільства в Україні» відповідно до цільової програми наукових досліджень 

НАН України «Громадянське суспільство, особа, держава, національний 

досвід та потенціал взаємодії» згідно з Розпорядженням Президії НАН 

України від 30 квітня 2014 року. З огляду на офіційне визнання відповідної 

наукової проблематики, її розроблення становить неабиякий як науковий, 

так і прикладний інтерес для сучасної української юриспруденції та 

практики державно-правового будівництва. 

Відповідний науковий дискурс, активізований останнім часом, має й 

чітко означене конституційне підґрунтя: норми, що приписують Українській 

державі відповідати перед особою за наслідки своїх діянь, ще з 1996 року 

віднесено до фундаментальних, засадничих конституційних положень 

(«держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави» (стаття 

3 Конституції України); «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 

Україні є народ» (стаття 5 Конституції України) і розміщено в розділі, який 

охоплює саме основні засади конституційного ладу України (Розділ І 

Конституції України) [242]. Попри актуальність упровадження цієї 
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конституційної засади (врешті, як і багатьох інших) та її вже понад 20-річне 

існування в конституційній матерії, згаданий принцип не перетворився на 

дієвий інструмент державно-правового будівництва України, державно-

правовий звичай чи елемент правового «повсякдення» для більшості 

громадян України, адже й сама Конституція так і не стала безпосередньо 

чинним правом, а сприймається здебільшого як символ, набуток держави. 

Вихолощення ролі Конституції як інструменту захисту прав людини і 

забезпечення відповідальності держави за свою діяльність призвело до того, 

що домінуючим є сприйняття держави як організації, яка не відповідає за 

свою діяльність, а лише здійснює функції примусу по відношенню до 

суспільства та його членів [566, с. 190]. 

Як слушно зазначає академік Ю. Шемшученко, «обґрунтування 

необхідності внесення змін до чинної Конституції України є ключовим у 

визначенні змісту майбутніх конституційних змін. При цьому йдеться не про 

абстрактну «потребу взагалі» щось змінити у нашій Конституції, а про 

конкретну необхідність справді потрібних її змін. Для визначення цієї 

конкретної необхідності й потрібні узагальнення практики реалізації 

Конституції України з урахуванням тенденцій сучасного 

конституціоналізму. Виходячи із цього узагальнення, спираючись на нього, 

ми отримаємо можливість науково обґрунтувати і сформулювати конкретну 

необхідність конституційних змін і на основі цього визначити характер 

їхнього змісту» [702, с. 29-30]. При цьому «принцип людиноцентризму має 

пронизувати всі розділи Конституції. Йдеться, зокрема, як про безпосереднє 

конституційне закріплення цього принципу, так і про розширення та 

поглиблення форм участі громадян в управлінні державою, підвищення ролі 

виборів та референдумів, становлення громадянського суспільства, 

удосконалення місцевого самоврядування в Україні» [705, с. 16]. Зазначені 

тези абсолютно справедливо слід віднести до такого об’єкта конституційної 

реформи, як конституційний інститут юридичної відповідальності 
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парламентарія, потреби модернізації якого органічно вписуються у 

загальний контекст новітньої конституційної реформи в Україні як 

комплексного правового явища. 

За такого концептуального науково-правового підходу саме на 

конституційному та на законодавчому рівнях має бути встановлений 

ефективний механізм юридичної відповідальності парламентаріїв, здатний 

оптимізувати їхню діяльність, діяльність легіслатури у цілому і підвищити 

рівень довіри до них із боку виборців [380, с. 4]. Зрозуміло, що означений 

механізм не є самоціллю, а лише одним з інструментів забезпечення 

відповідального представницького правління в державі та відповідальності 

самої держави перед людиною за свою діяльність. Саме в такому контексті 

він сприймається через призму світового конституційно-правового досвіду 

та являє собою один з актуальних трендів такого розвитку загалом. 

Осмислення модернізації конституційно-правового інституту юридичної 

відповідальності парламентаріїв має відбуватися в контексті оновлення 

національної конституційно-правової доктрини, на чому слушно 

наголошують провідні українські вчені [706]. 

Нині актуальність підвищення рівня відповідальності народних 

депутатів України (у тому числі в конституційно-правовому вимірі) 

зумовлюється об’єктивними суспільними потребами в широкомасштабному 

очищенні й оновленні публічної влади, у протидії корупційним проявам у 

парламенті України, у кардинальному підвищенні рівня ефективності його 

діяльності тощо. Означені потреби конституюються як на рівні 

загальнонаціонального, так і суто внутрішньопарламентського дискурсу, 

часом виходячи навіть на рівень міжнародних, міжпарламентських дискусій 

(як-от дискусії в рамках «діалогів Жана Моне», що їх періодично проводять 

українські парламентарії спільно з європейськими колегами починаючи з 

2017 року). 
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Як показує аналіз, реалії зазначеного загальносуспільного та 

внутрішньопарламентського дискурсів значною мірою актуалізовані в 

сучасній Україні у зв’язку із синхронною дією кількох взаємопов’язаних 

чинників: 1) активізацією діяльності правоохоронних органів щодо 

притягнення окремих народних депутатів України до юридичної (зокрема, 

кримінальної) відповідальності [413]; 2) скасуванням конституційного 

інституту парламентського імунітету з 2020 року [498]; 3) визнанням 

неконституційними низки норм Закону України «Про вибори народних 

депутатів України» (що набули у вітчизняній політичній публіцистиці 

найменування закону «про партійну диктатуру»), зокрема тих, які 

встановлювали залежність майбутніх парламентаріїв від політичних партій, 

що висували їх на парламентських виборах [512]. Як видно, дискурс, 

пов'язаний з удосконаленням інституту юридичної відповідальності, прямо 

зачіпає конституційний рівень регулювання елементів такої відповідальності 

і стосується змісту та напрямів конституційної реформи на сучасному етапі 

розвитку України [7; 33]. 

Закономірно та одним із найбільш актуальних та суспільно 

затребуваних трендів сучасної конституційної та парламентської реформ в 

Україні став дискурс щодо розширення сфери юридичної відповідальності 

парламентаріїв України з перспективою повного скасування інституту 

депутатського імунітету, що має сприяти кардинальному підвищенню рівня 

відповідальності народних депутатів України перед народом та запобіганню 

їх безкарності [355, с. 7]. Успіх парламентських реформ залежить від 

вирішення основних проблем парламентаризму, однією з основних є саме 

модернізація інституту юридичної відповідальності депутатів парламенту 

[350, с. 17]. 

Останнім часом модернізація цього інституту проявляє себе як стала 

тенденція конституційно-правового розвитку. Більше того, вона чітко 

вписується у зміст і спрямованість конституційної реформи, що 
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започаткована в Україні та відбувається протягом останніх років (принаймні 

з 2004 року). Осмислити зміст згаданої модернізації можна лише через 

призму аналізу відповідних тенденцій і перспектив конституційної реформи, 

її правового змісту та проблем здійснення в Україні. Адже, «процес 

конституційно-правового реформування вимагає від науки конституційного 

права оновлених концепцій, наукових теорій, підходів, що в поєднанні з 

виробленням стратегічних пріоритетів розвитку держави та впровадженням 

їх у практику державотворення сприятиме підвищенню ефективності 

функціонування конституційного механізму державної влади» [696, с. 341]. 

Конституційна реформа останнім часом стала предметом ґрунтовного 

наукового осмислення національною юридичною наукою, зокрема в межах 

парадигми конституціоналізму. Вивчення доробку вчених у контексті 

нашого дослідження абсолютно виправдане і закономірне у зв’язку з тим, що 

сенс конституційної реформи, «на думку багатьох її ініціаторів та 

прихильників, полягав перш за все у посиленні відповідальності, формуванні 

більш відповідальної публічної влади» [304, с. 163-164]. 

Аналіз цих наукових підходів видається плідним для екстраполяції на 

ту змістовну частину об’єкта конституційної реформи, що охоплюється 

поняттям «конституційний інститут юридичної відповідальності 

парламентаріїв». Тут, за всієї умовності класифікації, варто також визначити 

онтологічні, функціоналістські та аксіологічні підходи – залежно від того, на 

чому дослідники роблять наголос у розкритті правової природи 

конституційної реформи: відповідно на виокремленні її об’єктів та заходів, 

що окреслюють специфіку такої реформи (онтологічні концепції); на 

функціональній спрямованості реформи (функціоналістські концепції); на 

ціннісному підґрунті та ціннісних засадах цієї реформи (аксіологічні 

концепції). 

Як евристично непридатні ми не будемо аналізувати ті підходи, які 

заперечують наукову цінність категорії «конституційна реформа», 
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ототожнюючи відповідне правове явище з конституційним процесом [325], 

що є хибним. Зрештою, такі підходи не отримали розвитку у вітчизняній 

юридичній науці. Натомість продуктивною з наукового погляду видається 

ідея розмежування конституційної реформи та конституційного процесу, з 

одного боку, і конституційної реформи та конституційної модернізації [434-

435] з іншого.  

За такого підходу конституційний процес переважно тлумачиться у 

вузькому сенсі як: 1) різновид юридичного процесу, що охоплює процедури 

із внесення змін до Конституції; 2) як самостійний вид судового процесу; 

3) як самостійний вид юридичного процесу; 4) як галузь процесуального 

права; 5) як галузь процесуального законодавства [467, с. 63]; або ж – у 

розширеному вигляді як: 1) устрій усіх конституційно-процесуальних 

відносин; 2) сукупність процедурних стадій розроблення, прийняття та зміни 

конституцій; 3) конституційно-судовий процес [584, с. 32-33]. Відповідно, 

конституційна модернізація виявляється таким способом оновлення 

конституційного змісту, що може передбачати як зміну вміщених у 

Конституції України норм, так і нове тлумачення чинних конституційних 

норм спеціалізованим органом конституційної юстиції. 

Зокрема, онтологічного підходу до інтерпретації конституційної 

реформи дотримуються А. Крусян, Ю. Волошин, О. Пересада, Л. Бутько. 

Так, А. Крусян характеризує конституційну реформу в Україні як «політико-

правовий процес поетапного перетворення конституційного законодавства 

(зі зміною тексту Конституції), розвитку конституційних правовідносин та 

конституційної правосвідомості, створення системи забезпечення (охорони) 

конституційного правопорядку з метою формування сучасного українського 

конституціоналізму» [315, с. 7; 316]. Фактично у межах цієї концепції 

об’єкти конституційної реформи розглядаються як елементи 

конституціоналізму, а сама конституційна реформа виявляється 

спрямованою на конституціоналізм як такий, точніше на його формування. 
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Проте пропонована дефініція не може вважатися універсальною, оскільки в 

ході конституційної реформи може йтися не лише про формування, а й про 

реформування конституціоналізму. Відкритим також залишається питання, 

чи будь-які зміни конституційного законодавства та інших складників 

конституціоналізму можна вважати конституційної реформою. 

Розглядаючи конституційну реформу як найважливіше державно-

правове явище, що є сукупністю правових, організаційних і політичних 

заходів, які проводяться з метою якісної зміни чинного або прийняття нового 

основного закону держави і на його основі поступового оновлення всього 

законодавства в державі і самої держави, Ю. Волошин, О. Пересада, 

О. Бориславська не дають відповіді на питання, що ж власне виступає 

критерієм якісної зміни конституції – обсяг самих змін, їх характер чи щось 

інше. 

Не додає визначеності тут також і дефініція, запропонована 

Т. Середою, яка розглядає конституційну (конституційно-правову) реформу 

як зумовлене потребами розвитку громадянського суспільства об’єктивне, 

соціальне, правове, політичне явище, пов’язане зі змінами Основного Закону 

та законодавства, які спрямовані на вдосконалення основних інститутів 

держави та суспільства [557, с. 135]. Адже поняття «основні інститути 

держави і суспільства потребує додаткових уточнень, не є усталеним у 

конституційно-правовій науці. 

Близьким до цього визначення конституційної реформи є й дефініція, 

запропонована В. Сухоносом: зміна державою окремих інститутів публічної 

влади та/або конституційних засад життєдіяльності суспільства за 

збереження у процесі цих змін державного і суспільного ладу країни, прав та 

свобод людини і громадянина в різних сферах життя [601, с. 189]. За такого 

підходу вбачається, що конституційна реформа може відбуватися і поза 

зміною конституційних норм, що, на нашу думку, є суперечливим 

твердженням. 
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У рамках онтологічного підходу до сутності конституційної реформи 

питання вдосконалення юридичної відповідальності парламентарія стає 

органічною частиною відповідного дискурсу, одним з чільних об’єктів 

конституційного реформування. За цього підходу своєрідність реформування 

юридичної відповідальності парламентарія полягає у виокремленні тих 

змістовних «блоків» конституційного тексту, які мають зазнати коригування 

відповідно до загальної парадигми конституційної реформи, будучи її 

невід’ємним елементом (напрямом).  

Функціоналістський підхід у конституційно-правовій науці 

демонструють Д. Бєлов, Ю. Бисага, С. Ківалов, В. Костицький. З точки зору 

Д. Бєлова та Ю. Бисаги сутність конституційної реформи вбачається, 

насамперед, у її функціях; допоки ці функції не будуть виконані, така 

реформа триватиме. При цьому до основних функцій конституційної 

реформи віднесено: 1) функцію інституціоналізації оновлюваного відповідно 

до нової Конституції всього українського законодавства, правової системи 

держави та створення конституційного правового простору; 2) функцію 

понятійного забезпечення процесів перетворення держави та права; 

3) функцію концептуального оновлення (активізація теоретичного пояснення 

найважливіших державно-правових явищ і подій, обґрунтування на їх основі 

поглядів, наукових підходів, оцінок, концепцій) [51, с. 17-18; 52]. 

Не заперечуючи проти наведених функцій, уважаємо, що вони не 

цілком охоплюють усію систему функцій, властивих конституційній 

реформі. За такого підходу не враховується можливість зміни самих 

конституційних положень, що унормовують найважливіші суспільні 

відносини в межах предмету галузі конституційного права. Крім того, 

зведення сутності конституційної реформи до виконуваних нею функцій 

страждає на певний методологічний редукціонізм, оскільки функції взагалі 

не повною мірою відображають сутність будь-якого правового явища. 
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На думку А. Калінкіна, конституційна реформа – це засіб модернізації 

публічного управління у сучасному суспільстві; вона має бути спрямована 

передусім на створення стабільного механізму функціонування публічної 

влади й недопущення конституційно-правових колізій, що здатні 

перетворюватися на гострі суспільно-політичні кризи [190, с. 74]. Проте таке 

визначення є занадто загальним і не дає змоги відмежувати конституційну 

реформу від адміністративної або політичної. Натомість C. Ківалов пише, що 

конституційна реформа за своєю природою є шляхом еволюційних 

перетворень, які передбачають конституційну новелізацію та модернізацію, 

тобто пристосування конституційних постулатів до орієнтирів суспільства, 

які на відміну від стратегічних пріоритетів можуть стрімко змінюватися. 

Оскільки новелізація не завжди потребує нового тексту Конституції (нової її 

редакції), більш безпечними для процесів конституціоналізації державного 

та суспільного життя, стабільності правопорядку є часткові зміни 

конституційних приписів або «мовчазне перетворення» Конституції без змін 

її тексту [206, с. 43]. Із цим трактуванням важко погодитися, адже в такій 

інтерпретації конституційної реформи до її змісту віднесена конституційна 

модернізація, зокрема й у тій частині, що не передбачає внесення змін до 

конституції, але відсутність конституційних змін, на нашу думку, 

унеможливлює дискурс про конституційну реформу як таку. 

За функціоналістського підходу основний вектор і особливості 

конституційного реформування юридичної відповідальності парламентаріїв 

в Україні полягають не так у змістовному коригуванні відповідного 

конституційно-правового інституту, як у наданні йому додаткової 

інституційної спроможності виконувати запити громадянського суспільства 

в реалістичності та дієвості цього інституту, забезпечуючи його більш тісні 

зв’язки передусім із загальним інститутом юридичної відповідальності 

держави. Отже, йдеться про якісно нове (відповідне парадигмі 

відповідального представницького правління функціональне наповнення 
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означеного правового інституту, що має стати одним із очікуваних 

результатів конституційної реформи в Україні. 

Аксіологічний підхід до тлумачення конституційної реформи 

обстоюють, зокрема, Н. Агафонова, В. Лемак та А. Селіванов. 

«Конституційна реформа, – відзначив В. Лемак, – означає не будь-яку 

діяльність щодо змін конституції, а лише таку, що означає «розгортання» 

базових конституційних принципів» [336, с. 46]. Суголосною цим думкам є 

позиція А.О. Селіванова, який твердить, що конституційна реформа – це не 

зміна тексту конституції, а зміна змісту й утвердження верховенства її 

принципів і цінностей; вона означає системні перетворення з установленням 

вищих пріоритетів, які до цього не отримали достатньої конституційної сили 

[551, с. 35]. Сполучаючи категорії конституційної реформи та 

конституційного процесу, Н.В. Агафонова визначає конституційну реформу 

як зумовлене потребами життєдіяльності суспільства політико-правове 

явище, пов‘язане зі змінами Основного Закону, що проводяться на основі 

принципових ціннісних засад конституційного ладу в межах параметрів 

конституційного процесу та спрямовані на вдосконалення державної 

організації суспільства і підпорядковані меті його розвитку [7, с. 60]. 

Завданнями оновлення Конституції В. Костицький уважає необхідність 

досягнення формального консенсусу суспільства, використання Конституції 

як засобу формування національної правової системи, забезпечення через 

новелізацію Конституції обмеження влади заради загальносуспільного блага, 

перетворення Конституції у загальний імператив добра та Суспільний 

договір, вищий моральний закон суспільства, утвердження прав і свобод 

людини і громадянина та створення оптимальної моделі влади [241, с. 7-10]. 

На відміну від онтологічного та функціоналістського підходів, 

аксіологічний підхід до конституційного реформування юридичної 

відповідальності парламентаріїв в Україні позначає собою якісно новий 

вектор розвитку інституту «народного депутата України», зумовлює його 
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остаточну відмову від залишків радянського і пострадянського досвіду, 

органічне вмонтування до переліку ключових конституційних цінностей, що 

супроводжують елементи моделі відповідального представницького 

правління в Україні. За такого підходу конституційне реформування 

юридичної відповідальності парламентарія в Україні і досягнення цілей 

цього реформування можливі після усталення в суспільстві юридичної 

відповідальності парламентарія як однієї з ключових конституційних 

цінностей, реальність та сприйняття яких суспільством яких є запорукою 

всього конституційно-правового розвитку держави і парламенту зокрема.  

Спробу поєднати елементи онтологічного, функціоналістського та 

аксіологічного підходів під час інтерпретації сутності конституційної 

реформи здійснив П. Чорнописький, для якого конституційна реформа в 

розвинутій демократичній країні: 1) спрямована на повне або часткове 

оновлення чинного Основного Закону, створення ефективних 

конституційно-правових інститутів; 2) пов’язана з об’єктивною 

необхідністю модернізації державного і суспільного життя і є комплексом 

заходів, спрямованих на вирішення нагальних проблем державотворення і 

легітимацію політичного режиму; 3) підпорядкована забезпеченню інтересів 

людини, розвитку суспільства й держави на демократичних засадах; 4) 

спрямована на адаптацію конституційного порядку до нових суспільно-

політичних реалій та оновлення поточного національного законодавства; 5) є 

видовим проявом конституційної інженерії та подальшим розвитком 

конституціоналізму, який ґрунтується на вироблених світовою спільнотою 

конституційних стандартах і цінностях; 6) сприяє розвитку нових 

конституційно-правових відносин та конституційної правосвідомості 

населення [680, с. 7]. 

Здебільшого погоджуючись із наведеними позиціями, вважаємо за 

можливе зробити уточнення: конституційна реформа є різновидом правової 

реформи як особливого правового явища [365; 446; 555; 717], має всі 
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ключові ознаки останньої, водночас від правової реформи як родового явища 

вона відрізняється об’єктом реформи (норми Конституції, які відображають 

конституційні інститути та цінності), суб’єктами здійснення реформи (вони 

вичерпно визначені в Конституції), функціями (зміна конституційного 

порядку та конституційної законності), передумовами (потреби в зміцненні 

забезпечення і захисту прав людини, модернізації основних засад 

державного та суспільного ладу, організації державної влади та/або 

місцевого самоврядування тощо), механізмом реалізації та сукупністю 

особливих процедур (у межах конституційного процесу). 

Очевидно також, що онтологічні, функціоналістські та аксіологічні 

підходи до інтерпретації правової природи конституційної реформи не 

можна вважати взаємовиключними. За всієї неоднорідності дослідницьких 

підходів багато в чому у пізнанні сутності конституційної реформи окремі 

наголоси на онтології, функціях та аксіологічних засадах такої реформи 

можна вважати компліментарними, взаємодоповнювальними. 

Екстраполюючи вищенаведені висновки щодо загальноправової 

інтерпретації конституційної реформи на сферу такого її специфічного 

об’єкта, яким виступає конституційний інститут юридичної відповідальності 

парламентаріїв, слід указати на те, що він є складовою частиною інституту 

юридичної відповідальності держави, попри те що в конституційно-правовій 

науці він досі окремо не виділяється як такий [414; 632]. Його реформування 

має відповідати стратегії й тактиці конституційної реформи у частині 

вдосконалення інституту юридичної відповідальності держави, а також 

відповідати базовим онтологічним, функціональним та аксіологічним 

параметрам такого реформування. 

Означена взаємодоповнюваність онтологічних, функціональних та 

аксіологічних аспектів має фундаментальне значення для такого 

специфічного об’єкта конституційного реформування, як юридична 

відповідальність парламентарія. Сама складність і неоднозначність цього 
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конституційно-правового явища змушує синтезувати онтологічні, 

функціональні та аксіологічні аспекти, не врахувавши один з яких марно 

сподіватися на позитивні результати в імплементації демократичного та 

європейського інституту юридичної відповідальності парламентарія в 

Україні. Раціональне сприйняття цих позицій та їх системне й послідовне 

розгортання в ході реальної конституційної реформи має гарантувати 

досягнення цілей якісного конституційно-правового оновлення змісту, 

функцій і цінностей інституту юридичної відповідальності парламентарія в 

контексті тих викликів і завдань, які стоять перед реформуванням всієї 

системи державної влади в сучасній Україні на початку третього десятиліття 

ХХІ ст. 

Увага до перерозподілу здебільшого компетенційних прерогатив 

вищих органів державної влади або в аспекті децентралізації публічної влади 

української юридичної науки лише спорадично [389] аналізують зазначену 

реформу в контексті зміцнення відповідальності державної влади та її носіїв 

перед суспільством, виокремлюючи при цьому здебільшого їхню політичну 

відповідальність [193; 220; 431; 368] і дещо применшуючи значення 

інститутів суто юридичної відповідальності держави, парламенту та 

парламентаріїв. Недостатнє врахування важливості питань модернізації 

юридичної відповідальності парламентаріїв не відповідає, на нашу думку, 

актуальним потребам інституційного та функціонального зміцнення 

парламентаризму України у контексті реальності людиноцентричних 

імперативів розвитку та вдосконалення юридичної відповідальності держави 

перед людиною та суспільством. 

Вирішення в ході проведення конституційної реформи питань, 

пов’язаних з удосконаленням конституційно-правового інституту юридичної 

відповідальності парламентаріїв в Україні, сприятиме: утвердженню 

реальності конституційного інституту юридичної відповідальності держави 

перед людиною та суспільством; підвищенню інституційної та 
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функціональної спроможності парламенту України; підвищенню рівня 

довіри до парламенту та парламентаріїв як носіїв законодавчої влади, 

утвердженню відповідального представницького правління; відкриє шлях 

для оптимізації законодавчої діяльності в напрямі конкретизації 

конституційних елементів галузевого (у межах галузі конституційного 

права) конституційно-правового інституту юридичної відповідальності 

парламентарія відповідно до загальносуспільних потреб та інтересів. 

Аналізуючи конституційну реформу в контексті її сутнісного зв’язку з 

модернізацією інституту юридичної відповідальності парламентаріїв, можна 

виокремити два відповідні вектори: перший пов'язаний безпосередньо із 

внесенням змін до Конституції України в частині конституційного 

регулювання питань перспективної та ретроспективної юридичної 

відповідальності парламентаріїв, другий стосується реалізації 

конституційних новел у поточному конституційному й іншому галузевому 

законодавстві та у практиці застосування права. Обидва вектори є 

взаємопов’язаними та реалізуються в ході реальної конституційної реформи. 

Під час дослідження специфікації підходів законодавця до вирішення 

питань змін конституційного регулювання означеного правового інституту 

можна виокремити та охарактеризувати декілька етапів конституційної 

реформи [564, с. 25-26], яким була властива певна специфіка та відповідні 

суттєві відмінності саме щодо зміни конституційного наповнення, 

конституційно-ціннісних засад та функціональної спрямованості інституту 

юридичної відповідальності парламентарія. 

Дослідження особливостей конституційної реформи в Україні дає 

змогу виділити певні етапи процесу реформ, яким передувало формування 

національних конституційних традицій починаючи від Конституції Пилипа 

Орлика, що завершилося ухваленням Конституції України 1996 року. Тому 

відлік етапів конституційного реформування пов’язуємо саме із цим 

новітнім періодом конституційно-правового розвитку в Україні. Перший 
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етап реформ віднесемо до періоду 2004–2010 років, який пов’язаний із 

прийняттям та реалізацією Закону України «Про внесення змін до 

Конституції України» від 08.12.2004 № 2222-IV [478], що задекларував курс 

до «парламентаризації» форми державного правління в країні [67, с. 24-25; 

227, с. 68; 701, с. 20-21] (за всієї умовності поділу форм правління на 

президентсько-парламентські та парламентсько-президентські [383; 686]) та 

був названий компромісом домінуючих на той час політичних сил. 

Ознаменувався рішенням Конституційного Суду України, за яким зміни 

Конституції України втратили чинність за порушення парламентом 

конституційної процедури, передбаченої Розділом ХІІІ Конституції України 

[668, с. 114]. 

На конституційному рівні вперше в Україні було впроваджено інститут 

коаліції депутатських фракцій, що, за словами В.М. Шаповала, «є 

унікальним для практики європейського конституціоналізму» [695, с. 27]. Її 

нестворення в конституційно обумовлені строки тягнуло настання 

колективної юридичної відповідальності для парламентаріїв (дострокове 

припинення повноважень парламенту, а отже, і припинення повноважень 

усіх парламентаріїв, які входять до його складу). Також уперше на 

конституційному рівні запроваджено юридичну відповідальність 

парламентаріїв за невходження або за вихід зі складу депутатської фракції 

тієї партії (блоку партій), від якої особа була обрана народним депутатом 

України (а також дострокове припинення їхніх повноважень).  

У такий спосіб було конституціалізовано дві додаткові інстанції, перед 

яким український парламентарій виступав у ролі суб’єкта такої 

відповідальності: коаліція депутатських фракцій та депутатська фракція. А 

упровадження так званого партійного імперативного мандату стало 

предметом критики фахівцями як у політології, так і в юриспруденції [607, с. 

9; 695, с. 34, 157]. Зокрема, наголошувалося, що «позбавлення мандату в разі 

невходження або виходу з депутатської фракції, за партійним списком якої 
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обрався депутат, не спрямоване на реальну відповідальність парламентарія, 

адже теоретично втрата мандату можлива лише внаслідок добровільного 

виходу депутата з фракції, але ніщо не заважає депутату, формально 

знаходячись у рядах фракції, голосувати всупереч партійної лінії» [531, 

с. 193]. 

Разом із тим досі конституційно не було закріплено правових гарантій 

діяльності для парламентаріїв, які репрезентували опозиційні депутатські 

фракції, чим певною мірою було порушено конституційний баланс їхніх 

прав та відповідальності. 

Унаслідок опосередкованої конституціалізації пропорційної виборчої 

системи, функціонування якої було закріплено виборчим законом 2004 року, 

послабився зв'язок між парламентаріями та виборцями, у результаті чого 

механізм юридичної відповідальності перед виборцями набув суто 

символічного характеру [468].  

Водночас конституційні положення щодо юридичної відповідальності 

парламентаріїв знайшли свою конкретизацію в положеннях законів України 

«Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради 

України», Регламенту Верховної Ради України (спочатку у формі постанов 

2006 [491] та 2008 [483], окремого акта 2008 року [505], а згодом закону, 

яким був затверджений Регламент Верховної Ради України 2010 року [504]). 

Уперше в українській конституційно-правовій та парламентській 

практиці внаслідок складання депутатських мандатів більше ніж третиною 

від конституційного складу Верховної Ради України у 2007 році 

Президентом України було дострокового припинено повноваження 

Верховної Ради України шостого скликання, що вчені назвали винятковим 

заходом колективної парламентської відповідальності народних депутатів 

України [490]. Політико-правові дискусії довкола цього рішення та його 

реалізації засвідчили недостатню конституційну визначеність як відповідної 

процедури у цілому, так і підстав для розпуску парламенту, а також 
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віднесення розпуску парламенту до застосування по відношенню до 

парламентаріїв відповідного заходу колективної відповідальності [233, 

с. 194-195]. 

Утім, конституціоналізація юридичної відповідальності парламентарія 

не набула завершеного та системного характеру внаслідок тривалого (аж до 

01.01.2020 року) збереження в незмінному вигляді абсолютного 

депутатського імунітету, архаїчної конструкції депутатського запиту [695, с. 

205-208], а також законодавчої неврегульованості низки питань, пов’язаних з 

юридичною відповідальністю парламентарія в рамках функціонування 

тимчасових та спеціальних і тимчасових слідчих комісій парламенту (закон 

про які був визнаний у 2009 році неконституційним [513]). 

Предметом дискусії залишається питання про можливість застосування 

юридичної відповідальності щодо депутата за перехід до складу 

парламентської більшості від опозиційних фракцій, які не увійшли до складу 

коаліції [504]. Уможливлення лібералізації персонального входження 

народного депутата до складу коаліції (внаслідок прийняття Рішення 

Конституційного Суду України від 06.04.2010 № 11-рп/2010 [514]) дещо 

послабило вплив юридичної відповідальності на діяльність парламентаріїв у 

рамках чинної моделі партійно-фракційної дисципліни та відповідальності 

парламентарія перед депутатською фракцією в парламенті. Питання 

реалізації юридичної відповідальності парламентарія у цей період набули 

певної конкретизації внаслідок ухвалення Конституційним Судом України 

низки принципово важливих рішень у справах щодо депутатських фракцій 

[515] та коаліції депутатських фракцій [514, с. 44; 516, с. 32], які, правда, 

зазнали критики як такі, що не в усьому відзначалися юридичною 

послідовністю. 

Другий етап (2010–2014 роки), що був відзначений спробою узурпації 

державної влади (стаття 1 Закону України «Про очищення влади» [489]), 

радикальним розходженням між юридичною та фактичною конституціями в 



300 

Україні, зокрема в частині забезпечення юридичної відповідальності 

посадовців із загальноукраїнських органів державної влади, у тому числі й 

парламентаріїв. Відповідальність членів парламенту дедалі більше втрачала 

свої юридичні ознаки та перетворилася на засіб забезпечення домінування 

Президента і виконавчої влади над парламентом, який, по суті, втратив 

рештки своєї самостійності. Такий «перетворений» характер юридичної 

відповідальності парламентаріїв особливо яскраво проявився у позбавленні 

депутатського мандата низки народних депутатів України, які в 2014 році 

поновили свої депутатські повноваження (зокрема, П. Балога, С. Власенко, 

О. Домбровський). 

Згадана «віртуалізація» юридичної відповідальності парламентарія 

стала можливою внаслідок фактичного скасування (конституційного 

«реверсу» за образним висловом В. Шаповала [688, с. 14], або ж 

«реверсивного транзиту» за словами Ю. Дзюбенко [140, с. 151]) змін до 

Конституції України та поновленням попередньої редакції норм Конституції 

України [7, с. 96] згідно з Рішенням Конституційного Суду України у справі 

про додержання процедури внесення змін до Конституції України) від 

30.09.2010 № 20-рп/2010 [517]. Цим же Рішенням було делегітимізовано 

додаткові інстанції, що можуть вирішувати питання про юридичну 

відповідальність парламентаріїв (депутатські фракції та коаліція) та 

повернуто аналізований вище звужений підхід до обсягу юридичної 

відповідальності парламентаріїв, що був властивий попередньому 

конституційно-правовому регулюванню до введення в дію конституційних 

змін, запроваджених Законом України «Про внесення змін до Конституції 

України» від 08.12.2004 № 2222-IV. Шляхом вилучення з Регламенту 

Верховної Ради України положень про коаліцію та опозицію (глави 12 і 13) 

[479] було скасовано й дуалістичний поділ парламентської відповідальності 

залежно від приналежності народного депутата України до парламентської 

коаліції чи опозиції. 
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Через відмову законодавця від пропорційної виборчої системи, що 

стало можливим після повернення редакції Конституції України зразка 1996 

року, відбулося також і повернення парламенту в 2011 році до законодавчого 

закріплення «змішаної» (пропорційно-мажоритарної) виборчої системи 

[469], яка зафіксувала відносне зменшення впливу політичних партій у 

системі юридичної відповідальності парламентарія порівняно з виборчим 

законом 2004 року. Саме на цій основі було проведено вибори до парламенту 

в 2012 році та сформовано Верховну Раду України сьомого скликання. 

Протягом роботи останньої (2012–2014 роки), попри запевнення на виборах 

кандидатами у народні депутати України про вирішення питання обмеження 

обсягу депутатського імунітету на конституційному рівні, Верховною Радою 

України цей інститут так і не був переглянутий, а обсяг депутатського 

імунітету залишився незмінним. Так само не було вирішено і проблему 

юридичної відповідальності народних депутатів України за порушення ними 

конституційних норм щодо обов’язкової участі в роботі парламенту та щодо 

персонального голосування в парламенті, які набули масового характеру (так 

зване «кнопкодавство»), що девальвувало значимість законодавчої 

діяльності та її результатів в очах виборців. Між тим, «право голосу 

народного депутата України, делеговане йому Українським народом, є 

одним із найпотужніших засобів впливу на суспільні процеси в Україні, який 

за неправомірного його використання може спричинити істотну або навіть 

непоправну шкоду національним інтересам України» [422, с. 19]. Значна 

частина ухвалених законів була прийнята тоді з порушенням конституційно 

встановленої процедури розгляду й ухвалення законів у Парламенті України, 

що, зокрема, підтвердили постановлені згодом рішення Конституційного 

Суду України у справах щодо законів про всеукраїнський референдум [518, 

с. 94] та про засади державної мовної політики [519, с. 102]. 

Справедливу оцінку ухвалення Парламентом України сьомого 

скликання так званих «диктаторських законів» від 16.01.2014 надав 
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Конституційний Суд України, зазначивши, що за існуючої на той час 

суспільно-політичної ситуації таке рішення Парламенту «було спрямоване 

на збереження правлячого політичного режиму, обмеження реалізації 

громадянами конституційних прав (зокрема, на мирні зібрання, свободу 

слова та свободу пересування, свободу об'єднання у громадські організації), 

розширення можливостей для політичних репресій. Прийняття зазначених 

законів мало яскраво виражений антидемократичний характер і спричинило 

істотне загострення суспільної-політичної ситуації в країні, протистояння 

між учасниками масових акцій протесту та працівниками силових структур, 

яке призвело до людських жертв та інших тяжких наслідків. У суспільній 

свідомості ці закони розцінювалися як засіб збереження та зміцнення 

недемократичного політичного режиму (диктатури), а тому й були названі 

диктаторськими» [422, с. 19]. 

Прийняття означених законів стало «безпрецедентним явищем в історії 

українського парламентаризму, яке характеризувалося відвертою 

профанацією законодавчого процесу з імітацією голосування та визначення 

його результатів. Очевидним є той факт, що розгляду та прийняття цих актів 

відповідно до процедури, передбаченої Конституцією України та 

Регламентом Верховної Ради України, не було, а мало місце лише створення 

видимості законодавчого процесу з використанням форми (засідання 

парламенту), місця проведення (зал засідань Верховної Ради України) та 

його учасників (частина народних депутатів України)» [422, с. 19]. Жодної 

юридичної відповідальності за такі дії українські парламентарії не понесли. 

Відповідно, ухвалення згаданих законів спровокувало конституційну кризу 

та девальвацію інституту юридичної відповідальності парламентаріїв, що 

здетонувало широкомасштабні політичні конфлікти в Україні, які переросли 

в Революцію гідності та призвели до падіння існуючої тоді влади. 

Третій етап конституційної реформи розпочався з 2014 року. У зв’язку 

з реставрацією конституційних змін 2004 року внаслідок прийняття Закону 
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України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 

21.02.2014 № 742-VII було повернуто й розширений формат юридичної 

відповідальності парламентаріїв перед коаліцією та фракцією [470]. 

Конституціоналізація відповідних змін відкрила шлях широкомасштабній 

люстрації влади [650], що стало зовнішнім відображенням падіння 

авторитету державної влади в Україні у цілому та нівеляції юридичної 

відповідальності парламентаріїв зокрема. 

Щоправда, люстраційні заходи, пов’язані здебільшого із Законом 

України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII [489], не були 

поширені на народних депутатів України. Спроба поширити такі 

люстраційні обмеження на народних депутатів в позаконституційний спосіб, 

зокрема запровадити заборону на зайняття народними депутатами, які 

голосували за диктаторські закони 16.01.2014, посад керівників закладів 

вищої освіти (через внесення відповідних змін до пункту 7 частини другої 

статті 42 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII 

[475]) була визнана Конституційним Судом України такою, що не відповідає 

Конституції України, згідно з Рішенням у справі за конституційним 

поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) пункту 7 частини другої статті 42 Закону 

України «Про вищу освіту» від 20.12.2017 № 2-р/2017 [520, с. 7]. У цьому ж 

Рішенні Конституційний Суд України наголосив, «що ніхто, у тому числі 

Верховна Рада України, не може притягнути народного депутата України до 

відповідальності за висловлювання і голосування у парламенті та його 

органах» [520, с. 7]. 

Статтею 4 Закону України «Про відновлення дії окремих положень 

Конституції України» було встановлено, що коаліція депутатських фракцій 

формується у Верховній Раді України сьомого скликання протягом десяти 

днів зі дня, наступного за днем набрання чинності цим Законом, з 

урахуванням Рішення Конституційного Суду України № 11-рп/2010 від 
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06.04.2010 у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів 

України щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 

Конституції України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради 

України. Відповідно, поновлення конституціоналізації коаліції депутатських 

фракцій знову повернуло в конституційне річище й інститут юридичної 

відповідальності народних депутатів України за її несформування в 

конституційно обумовлені строки. Наслідком реалізації такої 

відповідальності стало, зокрема, дострокове припинення повноважень 

Верховної Ради України сьомого скликання відповідно до Указу Президента 

України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України 

та призначення позачергових виборів» від 27.08.2014 № 690/2014 [484]. 

Із внесенням змін до Конституції України Верховною Радою України 

восьмого скликання в 2016 році в частині функціонування системи 

правосуддя були створені інституційні передумови для вирішення 

конфліктних питань інституціалізації юридичної відповідальності 

парламентарів в Україні об’єктивним та безстороннім судом, конституційна 

модель якого дещо зміцнила засади юридичної відповідальності суддів, що 

відповідало парадигмі зміцнення юридичної відповідальності парламентаріїв 

[476]. 

Протягом 2018 року у зв’язку з направленням до Конституційного 

Суду України Верховною Радою України законопроєкту «Про внесення змін 

до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів 

України)» (реєстр. № 7203 від 17.10.2017) унаочнилася й перспектива 

зміцнення конституційного інституту юридичної відповідальності народного 

депутата України шляхом скасування інституту депутатського імунітету 

[480]. 

Актуалізація проблематики юридичної відповідальності парламентарія 

була спричинена ухваленим Президентом України рішенням щодо 

дострокового припинення повноважень Верховної Ради України восьмого 
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скликання в 2019 році, що зумовило навіть розгляд цієї конфліктної справи в 

Конституційному Суді України [526], де на предмет конституційності 

оскаржувався відповідний указ глави держави [485]. Новосформований 

(каденція розпочалася 29.08.2019 року) парламент дев’ятого скликання 

прийняв Закон України «Про внесення змін до статті 80 Конституції України 

(щодо недоторканності народних депутатів України) від 03.09.2019 року, 

яким з 01.01.2020 року було ліквідовано інститут парламентського імунітету 

і одночасно визначено, що народні депутати України не несуть юридичної 

відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті 

та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп [480].  

Щоправда, конституційні новели були з часом знівельовані самим 

законодавцем у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність із 

Законом України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо 

недоторканності народних депутатів України"» від 18.12.2019 року № 388-

IX[481]. Цим Законом, зокрема, Кримінальний процесуальний кодекс 

України (далі – КПК України) доповнено новою статтею 4822 «Особливості 

порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання, обрання 

запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій щодо народного депутата України». Проте з оновлених 

положень статті 80 Конституції України у редакції, що набрала чинності з 

01.01.2020 року, не випливає можливість чи необхідність визначення у 

законі будь-яких особливостей притягнення народних депутатів України до 

кримінальної відповідальності, відмінних від загальних, які встановлені для 

інших громадян України в КПК України. Між тим, статтею 4822 КПК 

України встановлено: відомості, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення народним депутатом України, вносяться до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральним прокурором (особою, 

що виконує обов’язки Генерального прокурора) у порядку, встановленому 
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КПК України. Законом також встановлено, що клопотання про дозвіл на 

затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи 

домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних 

розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування 

інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що 

відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата 

України, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають бути 

погоджені Генеральним прокурором (особою, що виконує обов’язки 

Генерального прокурора). Без дозволу слідчого судді, винесеного на підставі 

клопотання, погодженого Генеральним прокурором (особою, що виконує 

обов’язки Генерального прокурора), дозволяється затримання народного 

депутата України лише у разі, якщо останнього застали під час вчинення або 

безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, 

пов’язаного із застосуванням насильства, або такого, що спричинив загибель 

людини. На думку вчених нормами КПК відтворено модель неповного 

імунітету, тому вирішення питання приведення законодавства України у 

відповідність із Конституцією України в частині регулювання обсягу 

юридичної відповідальності народного депутата України залишається 

проблемою наступних законодавчих змін.  

Слід також відзначити, що конституційне реформування інституту 

відповідальності парламентарія було синхронізовано із коригуванням змісту 

й інших законів, зокрема Закону України «Про статус народного депутата 

України» та Регламенту Верховної ради України. Так, відповідні новації 

були вміщені у законах України «Про внесення змін до Закону України "Про 

статус народного депутата України" та до Регламенту Верховної Ради 

України щодо припинення відшкодування народному депутату України 

витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску 

без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або 

засідань комітетів Верховної Ради України» від 16 жовтня 2019 року № 196 -
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IX [474] та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення особистого голосування народними депутатами України на 

пленарних засіданнях Верховної Ради України» від 19 грудня 2019 року 

№ 404-IX [473]. На їхньому аналізі ми зупинимося в наступному підрозділі 

цього дослідження.  

Зауважимо також, що главою держави з початком каденції Верховної 

Ради України дев’ятого скликання була зроблена спроба провести на 

конституційному рівні розширення переліку підстав дострокового 

припинення повноважень народного депутата України, зокрема у разі : 

1) встановлення судом факту неособистого голосування народним депутатом 

України у Верховній Раді України, тобто голосування народним депутатом 

України замість іншого народного депутата України або надання народним 

депутатом України можливості проголосувати замість нього іншому 

народному депутату України, – з моменту набрання законної сили рішенням 

суду про встановлення такого факту; 2) відсутності його без поважних 

причин на третині пленарних засідань Верховної Ради України та/або 

засідань комітету Верховної Ради України, членом якого він є, протягом 

однієї чергової сесії [482]. Проте перспектива ухвалення відповідного закону 

була фактично «заблокована» Конституційним Судом України, який у 

своєму Висновку зазначив, що відповідні правові новели не відповідають 

вимозі домірності, а відтак є неконституційними [89]. Наразі відкритим 

залишається питання розробки алгоритму подальшої конституційної 

реформи. Втім, як випливає з їх загального контексту, йдеться про 

реалізацію пріоритету розширення сфери прямого народовладдя, що не може 

не призвести й до відповідного реформування конституційно-правового 

інституту юридичної відповідальності парламентаріїв в Україні.  

При цьому двом першим етапам конституційної реформи (що охопили 

2004–2014 роки) був властивий переважно «конфронтаційний характер 

політичних відносин у сучасній Україні, значною мірою зумовлений 
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неврегульованістю відносин власності, незакінченістю процесу великої 

приватизації, відсутністю відповідного європейським правовим стандартам 

ринку землі і загалом недостатньою реалізованістю конституційного 

принципу верховенства права» [493, с. 48]. За таких умов основною метою 

більшості політичних сил та політико-економічних угруповань була власне 

боротьба за безпосередній контроль над наявними економічними ресурсами, 

чим, до речі, були значною мірою зумовлені переважно персоналістський 

характер партійної системи України та авторитарність партійних структур, 

що накладало суттєвий відбиток як на модифікацію інституту юридичної 

відповідальності парламентаріїв, так і на специфіку співвідношення власне 

юридичної та політичної їх відповідальності. 

Новітній етап конституційної реформи у частині посилення юридичної 

відповідальності парламентаріїв зумовлюється такими основними 

чинниками: 1) підписанням Україною Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом та вибором стратегічного курсу на подальше поглиблення процесів 

європейської інтеграції нашої держави [623, с. 83]; 2) наявністю 

функціонального політичного (у сфері повноважень носіїв законодавчої 

влади) впливу на парламент України з боку Президента України та Кабінету 

Міністрів України, що значною мірою узалежнює парламентаріїв та 

дезавуює нормативні засади юридичної відповідальності парламентаріїв, 

ставлячи цей інститут у залежність від політичної доцільності, що 

суперечить конституційному принципові незалежності законодавчої влади та 

доктрини поділу влади у демократичній правовій державі; 3) низьким 

інституційним рівнем практичного здійснення принципу самоорганізації 

парламентаріїв в Україні, їх вимушеним, політично мотивованим та 

ситуативним характером, що фрагментує юридичну відповідальність 

парламентаріїв, перетворює відповідний конституційно-правовий інститут 

на ситуативно застосовуваний на практиці; 4) відсутністю у національній 

правовій системі дієвого механізму реалізації міжнародних та європейських 
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стандартів у сфері реальності та невідворотності юридичної відповідальності 

парламентаріїв; 5) відсутністю та необхідністю відновлення довіри до 

законодавчої влади у суспільстві, адже саме суспільство є єдиним джерелом 

та водночас адресатом будь-якої сучасної конституційної модернізації [323, 

с. 6-7]. Позначені чинники впливають як на саму конституційну реформу, 

так і на ту її змістовну частину, що безпосередньо стосується об’єкта нашого 

дослідження. 

Спільними характеристиками означених вище етапів конституційної 

реформи в частині модернізації інституту юридичної відповідальності 

парламентаріїв як конституційного інституту став дискурс щодо скасування 

депутатського імунітету (врахуємо тут застереження Конституційного Суду 

України та Венеціанської комісії стосовного того, що повне скасування 

депутатського імунітету містить суттєві ризики ймовірного порушення прав 

парламентаріїв з політичних мотивів. Предметом дискусії також залишається 

питання забезпечення реалізації конституційного принципу відповідальності 

парламентарія за неособисте голосування та за неучасть у пленарних 

засіданнях; посилення такої відповідальності за порушення 

внутрішньопарламентської дисципліни та депутатської етики тощо. 

Досягнення цілей конституційної реформи в частині зміцнення 

інституту юридичної відповідальності парламентарія об’єктивно 

ускладнюється слабкістю структур громадянського суспільства, 

ефективність яких є важливим складником системи контролю над публічною 

владою та забезпечення зворотних зв’язків із нею, що в кінцевому підсумку 

сприяє установленню конституційної держави [542, с. 50], а також слабким 

узгодженням стратегії й тактики конституційної та парламентської реформ у 

частині забезпечення інституційного зміцнення юридичної відповідальності 

парламентаріїв. 

Важливим об’єктивним чинником, що уповільнював рух до 

конституційного оформлення посилення юридичної відповідальності членів 
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парламенту, було нетривале запровадження в Україні правового режиму 

воєнного стану [486]. 

Негативними проявами конституційної реформи в частині модернізації 

конституційно-правового інституту юридичної відповідальності 

парламентаріїв стали неостаточність її результатів, їх перегляд самим 

парламентом, спроби компенсувати брак конституційного регулювання 

окремими законодавчими змінами, нестабільність коаліції депутатських 

фракцій, які на практиці часто не були постійно діючими, а фрагментувалися 

залежно від політичних інтересів. 

Незавершеність конституційних реформ, зумовлена їх половинчастістю 

та узалежненням від короткотермінових кон’юнктурних політико-

економічних інтересів політичних еліт, репрезентованих у парламенті та 

поза ним, зумовила відсутність стратегічного бачення керівництвом держави 

та політичною елітою перспективних шляхів модернізації зазначеного 

інституту.  

Така ситуація повною мірою відобразила незабезпеченість модернізації 

юридичної відповідальності парламентарія відповідними – синхронними – 

конституційними заходами щодо посилення відповідальності керівних 

працівників виконавчої та судової влади (хоча в остатньому випадку деякі 

зміни були внесені Законом України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 [476]), а так само Президента 

України, які всерйоз не зачіпалися навіть на концептуальному рівні. 

Співвіднесення напрацьованих у рамках юридичної науки 

концептуальних підходів та узагальнень ключових тенденцій 

конституційного реформування спонукає до висновку про недостатню 

диференційованість (відмежування) конституційного інституту юридичної 

відповідальності парламентарія від суміжних об’єктів конституційного 

реформування. Лише останнім часом, із прийняттям закону про скасування 

депутатського імунітету, спостерігається певне зміщення акцентів у бік 
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певного усамостійнення згаданого об’єкта конституційної реформи, що 

об’єктивно вимагає сполучення наукових висновків з актуальними й 

перспективами потребами вдосконалення зазначеного конституційного 

інституту. 

Необхідність урахування та співвіднесення трендів конституційного 

розвитку з вимогами посилення інституційної спроможності юридичної 

відповідальності парламентарія в Україні ґрунтується на кількох 

взаємопов’язаних концепціях, зокрема на концепції правового дуалізму 

конституційного розвитку, яка ілюструє імплементацію міжнародного та 

національного конституційного права, збагачення національного інституту 

юридичної відповідальності парламентарія та суб’єктів законодавчої влади, 

залежність діяльності парламентарія не тільки від правових норм і процедур, 

а також корпоративних інтересів; концепції правового плюралізму, 

відповідно до якої інституціалізація тих чи інших юридичних феноменів та 

їх розвиток можуть відбуватися в різних формах, що урізноманітнює палітру 

трендів конституційного розвитку за рахунок виокремлення 

загальносвітових, регіональних та національних тенденцій; концепції 

правового функціоналізму, при які реалізація трендів конституційного 

розвитку передбачає залучення корпусу відповідальних законодавців, а їх 

юридична відповідальність за невиконання або неналежне виконання 

згаданих обов’язків слугує парадигмі сучасної конституційної правової 

держави; концепції конституційно-правової відповідальності, відповідно до 

яких визнається, що публічна влада є видом політичної влади, тому 

відповідальність владних суб’єктів має одразу два прояви – політичний і 

конституційно-правовий. Така концепція об’єктивно зумовлює не лише 

загальну вимогу щодо удосконалення конституційно-правової 

відповідальності, на чому слушно наполягають фахівці [42, с. 138], а й 

специфікації цього виду відповідальності щодо діяльності таких суб’єктів 

конституційно-правових відносин, якими є парламентарії. 
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Означеними концепціями проблематика врахування трендів 

конституційного розвитку та співвіднесення їх із вимогами посилення 

інституційної спроможності юридичної відповідальності парламентарія в 

Україні не вичерпується. Мають ураховуватися й інші актуальні напрями 

конституційно-правових досліджень [8; 173; 389; 407; 563; 567; 633; 634]. 

Проте в межах окреслених вище напрямів щонайперше увиразнюються 

перспективні аспекти майбутніх наукових розробок досліджуваної 

проблематики. 

 

4.3. Модернізація юридичної відповідальності парламентарія як 

напрям утвердження відповідального представницького правління в 

Україні 

 

Закономірно, що у зв’язку з поступовим розширенням меж державного 

втручання у регулювання різноманітних суспільних процесів, які 

спостерігаються в сучасному глобалізованому світі [385, с. 42-45], зростає й 

рівень відповідальності держави та її органів за наслідки відповідної 

діяльності. При цьому «міра державного втручання, закладена у положеннях 

конституції, може визначатися залежно від політичного курсу конкретного 

органу публічної влади, який у силу конституційних положень наділений 

повноваженнями і несе всю повноту відповідальності за наслідки такого 

втручання» [542, с. 249]. 

Невипадково фахівцями констатується у якості важливої 

загальноправової закономірності факт динамічного розвитку система права, 

що зумовлює виникнення нових правовідносин і появу нових правових норм, 

за порушення яких, за умови визначення законом, може настати юридична 

відповідальність [163, c. 315]. Відповідно до цього дедалі більше 

«ускладнюється законодавча діяльність та юридико-технічні вимоги до 

законів» [542, с. 249], що синхронізується з підвищенням вимог суспільства 
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до відповідальності парламенту як наріжного інституційного чинника 

забезпечення відповідального представницького правління в державі [35, 

с. 48; 166; 168; 432]. Такий підхід узгоджується з концепцією верховенства 

парламенту, яка не втратила своєї науково-теоретичної та практичної 

значущості й актуальності. 

Відправні засади державного втручання у систему суспільних відносин 

визначає на законодавчому рівні власне парламент як орган законодавчої 

влади. Його повноваження та їх межі визначаються на конституційному 

рівні. Тому юридична відповідальність парламенту як безпосередньо 

відповідального на наслідки законодавчого втручання у регулювання 

суспільних відносин суб’єкта державно-політичного владарювання, має 

конституційно-правовий характер, що об’єктивно підтверджує значимість 

законодавчої влади. Відповідно, саме до розсуду законодавця належить 

право визначати сферу правового регулювання відповідно до норм 

Конституції України [538]. 

Закріплена в Україні конституційна парадигма відповідальності 

держави перед суспільством, з одного боку, об’єктивує межі державного 

втручання в суспільні процеси і відносини [337; 392], оскільки у конкретних 

правовідносинах від імені держави виступає або орган державної влади, або 

певна посадова особа [530, с. 15]. Природно, що саме на конкретно 

юридичному рівні й опосередковується юридична відповідальність 

державних органів різних гілок влади [212, с. 63]. Так, юридична 

відповідальність парламенту полягає у застосуванні щодо нього 

передбачених нормами конституційного права санкцій, якими можуть бути 

дострокове припинення повноважень, скасування чи зупинення дії чинного 

правового акта, недопущення набрання чинності ухваленого акта тощо» 

[368, с. 49]. 

Як можна переконатися з конституційного досвіду різних країн 

упродовж кількох останніх десятиліть, масштаби законодавчої роботи та 
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обсяг повноважень багатьох парламентів (а отже, і парламентаріїв) істотно 

зросли. Зрозуміло, що за таких умов зросли й ризики неналежного 

використання повноважень парламентаріями [715] тощо. Сучасні дослідники 

виокремлюють три основні моделі або різновиди зловживання 

депутатськими повноваженнями з боку народних депутатів України, що 

може ілюструвати їхню безвідповідальність: відвертий популізм, 

ігнорування інтересів виборців та зловживання повноваженнями [722]. 

Останнім часом дедалі більше вчених звертають увагу на питання 

юридичної (зокрема, конституційно-правової) відповідальності парламенту 

як органу державної влади за належне здійснення функцій державно-

політичного владарювання. У практичному вимірі питання відповідальності 

парламенту постали у зв’язку з прийняттям курсу Верховною Радою України 

восьмого скликання на проведення масштабної парламентської реформи, що 

мала б супроводжувати конституційну реформу в державі та деталізувати 

загальні настанови щодо відповідальності державних органів у роботі саме 

парламенту та парламентаріїв, що було нормативно закріплено Постановою 

Верховної Ради України «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо 

внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної 

Ради України». Цією Постановою визнано Рекомендації Місії Європейського 

Парламенту (так званої Місії П. Кокса) основою для внутрішньої реформи та 

підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України [487]. 

Потреба в подібній реформі об’єктивно визріла давно і зумовлена 

низкою недоліків як в організації роботи парламенту, так і у здійсненні ним 

своїх конституційних функцій. Така реформа цілком закономірно 

пов’язується з підвищенням інституційної спроможності парламенту або ж 

його дієвості, що розглядається як нормативно закріплена можливість і 

фактична здатність самостійно реалізовувати призначення 

загальнонаціонального представницького органу. [394, с. 194-195]. 
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Аналізуючи передумови реформи Верховної Ради України у новітній 

період його розвитку, М. Оніщук звернув увагу на те, що національний 

парламент потребує конституційного реформування з метою створення 

реального інституту політичного представництва народу, а не правлячого 

класу. [430]. Звичайно, такий підхід варто підтримати, але слід додати, що 

народний депутат України також має бути відповідальним і перед 

виборцями, і перед народом, що виключає тоді конфлікт інтересів виборців 

певного округу, населеного пункту чи району і суспільства у цілому. 

В Аналітичній доповіді до Щорічного Послання Президента України 

до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 

2017 році» було акцентовано увагу на тому, що перехід України «до нової, 

більш конкурентної форми правління й оновлення складу парламенту в 

2014 р. не призвели до більш прозорого та результативного процесу 

ухвалення державних рішень. Натомість зросла кількість політичних 

конфліктів та приводів для парламентських криз, які вилилися у низьку 

дієздатність Верховної Ради та повільне втілення Урядом важливих для 

країни реформ» [17]. Підкреслюється, що зазначені тенденції особливо 

небезпечні в умовах браку сталих, тривких традицій парламентської 

демократії, слабкості аксіологічних засад парламентської культури [408, с. 

142-173] в умовах перманентних парламентських конфліктів та слабкості 

інституційного закріплення юридичної відповідальності органів публічної 

влади перед громадянським суспільством. 

Зазначені позиції певним чином конкретизуються фахівцями 

Національного інституту стратегічних досліджень у ході аналізу сучасних 

кризових тенденцій у діяльності Верховної Ради України. Підвищення 

підзвітності та відповідальності парламентаріїв перед суспільством вони 

визначили як одну з актуальних проблем діяльності парламенту України. 

[312]. 
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При цьому за умов нерозв’язаності питання відповідальності депутатів 

за якість своєї роботи [177, с. 226], зокрема відсутності або нереалізованості 

механізму відповідальності депутатського корпусу за якість його діяльності 

[177, с. 280], об’єктивно назрілою є потреба в науковому опрацюванні 

інституту юридичної відповідальності парламентаріїв, у тому числі за 

ухвалювані ними рішення, аби їхня діяльність була більш усвідомленою та 

продуманою [177, с. 353-354; 379]. 

Фахівцями невипадково констатується доцільність перенесення 

розгляду деяких питань порушень законодавства у діяльності Верховної 

Ради України у судову сферу [650, с. 194]. 

Тому пропонується паралельно з конституційною реформою проводити 

і власне парламентську реформу, покликану істотно підвищити інституційну 

спроможність парламенту у сенсі забезпечення реальності парадигми 

відповідального представницького правління. Така позиція об’єктивно 

відповідає загальній настанові згаданої парадигми щодо посилення 

відповідальності народних депутатів України та нормативного закріплення 

відповідних механізмів [233, с. 250]. 

Між тим у сучасній юридичній науці питання взаємозв’язку юридичної 

відповідальності парламенту та парламентаріїв поставлені у занадто 

загальній формі. Їх розв’язання та актуалізація стосовно розвитку 

українського парламентаризму ще перебуває на початковій стадії. 

Питання юридичної відповідальності парламентаріїв часто 

виявляються пов’язаними з відповідальністю парламенту, оскільки в низці 

випадків саме він наділений повноваженнями щодо застосування юридичних 

санкцій до парламентаріїв, які порушують встановлений правопорядок. 

Натомість порівняно незначною є питома вага тих випадків, коли суб’єктом 

застосування відповідальності по відношенню до парламентарія виявляється 

не парламент і не його органи, а інші суб’єкти (суд, виборці – у разі 

відкликання депутата тощо). 
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З іншого боку, як орган державної влади і сам парламент може бути 

суб’єктом юридичної відповідальності, що узгоджується з універсальною 

конституційною парадигмою відповідальності держави, її органів та 

посадових осіб за свої дії. У тлумаченні змісту та обсягу юридичної 

відповідальності сучасного парламенту думки вчених сьогодні суттєво 

розходяться. З одного боку, зберігає певний вплив у наукових колах позиція, 

згідно з якою парламент перебуває поза сферою суто юридичної 

відповідальності, а його політична відповідальність перед виборцями 

реалізується в ході строкових або ж дострокових виборів [1]. 

Іншою є позиція, яка ґрунтується на існуванні тільки позитивної 

юридичної відповідальності парламенту за відсутності ретроспективної. 

Позитивна юридична відповідальність парламенту відіграє важливу роль, 

оскільки саме вона є чинником, що обмежує його владу, вказує на порядок 

його взаємодії з іншими органами державної влади, а також є стимулом для 

належного здійснення ним конституційних повноважень. За такого підходу 

негативна юридична відповідальність для парламенту має дуалістичний 

характер, будучи, з одного боку, персоніфікованою через відповідальність 

парламентарія, а з іншого – відповідальністю самого парламенту (у разі 

розпуску парламенту, наприклад). 

Позиція третьої групи науковців ґрунтується на визнанні як 

позитивної, так і ретроспективної (негативної) юридичної відповідальності 

парламенту. При цьому негативна відповідальність не зводиться до 

персоніфікованої відповідальності парламентарія, а являє собою цілком 

самостійне правове явище. Вона пов’язана із застосуванням по відношенню 

до парламенту таких санкцій конституційно-правової відповідальності, як 

дострокове припинення повноважень або ж визнання в установленому 

порядку правових актів парламенту неконституційним або незаконними 

[507, с. 119; 571; 602; 697]. В Україні така позиція, по суті, ґрунтується на 

Рішенні Конституційного Суду України у справі про відповідальність 
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юридичних осіб від 30.05.2001, в якому Конституційний Суд України визнав, 

що Конституція України передбачає відповідальність державних органів, 

органів місцевого самоврядування та їхніх посадових і службових осіб, 

установивши за певні дії чи бездіяльність відповідні заходи впливу (санкції) 

до них, а також відніс до таких санкцій щодо парламенту дострокове 

припинення повноважень Верховної Ради України (стаття 90), скасування 

незаконних правових актів, визнання неконституційними законів, інших 

правових актів (статті 106, 118, 152 Конституції України) [511]. 

Парламентська відповідальність у сучасні юридичній літературі 

розглядається як індивідуальна (окремих парламентаріїв) та колективна 

(всього парламенту як органу) [507]. Висловлюючи свою позицію із цього 

питання, виходимо з такого. Парламент як орган державної влади здійснює 

свої функції і повноваження у межах правового статусу, елементом якого є 

юридична відповідальність. У рамках парадигми відповідального 

представницького правління та існування інституту юридичної 

відповідальності держави жоден з органів державної влади не повинен 

перебувати осторонь сфери юридичної відповідальності. Тому з 

доктринального погляду важливо наголосити на двох взаємопов’язаних 

моментах: по-перше, на тому, що парламент, як і будь-який інший орган у 

демократичній правовій державі, виступає суб’єктом не тільки політичної, а 

й юридичної відповідальності, яка істотно відрізняється за своєю сутністю, а 

по-друге, юридична відповідальність парламенту як органу державної влади 

має як позитивний, так і ретроспективний (негативний) характер. 

Відмінність конструкції юридичної відповідальності парламенту 

об’єктивно зумовлюється його роллю і місцем у системі органів державної 

влади, визнання його суб’єктом застосування відповідальності та 

виключення можливості його відповідальності перед іншими органами 

державної влади [409; 710, с. 75-93], що суперечило б автономії органу 

законодавчої влади. Парламент відповідальний лише перед народом як 
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суб’єктом конституювання парламенту. Аналізована відмінність конструкції 

юридичної відповідальності парламенту також обумовлена повноваженнями 

парламенту та пов’язаними з ним колом юридичних (зокрема конституційно-

правових) деліктів (відповідальність парламенту проявляється передусім у 

належному здійсненні його титульної законодавчої функції – та у 

можливості його юридичної відповідальності за неналежне здійснення такої 

функцій, а також поєднанням відповідальності органу (парламенту) із 

відповідальністю осіб, що становлять його персональний склад 

(відповідальність парламенту тісно пов’язана з відповідальністю 

парламентаріїв, зумовлює її, проте не може ототожнюватися ні за 

специфікою юридичних санкцій, ні за юридичними наслідками настання 

відповідальності парламенту та парламентаріїв, ні за колом суб’єктів, що 

можуть застосовувати санкції за правопорушення. 

Попри «визнання» у правових позиціях вищезгаданого Рішення 

Конституційного Суду України дострокового припинення повноважень 

парламенту та проголошення його актів неконституційними або 

незаконними санкціями у рамках юридичної відповідальності парламенту, 

ми не вважаємо висловлену ним позицію бездоганною, приєднуючись до 

думки В. Шаповала [695, с. 33] з огляду на наступне. 

По-перше, у разі дострокового припинення повноважень парламенту 

відсутній конституційний делікт (правопорушення з боку парламенту); по-

друге, суб’єктом застосування інституту дострокового припинення 

повноважень парламенту є Президент України, який не може виступати 

суб’єктом накладення санкцій по відношенню до парламенту; по-третє, 

застосування інституту дострокового припинення повноважень парламенту є 

правом, а не обов’язком глави держави, що суперечить принципу 

невідворотності покарання за правопорушення; по-четверте, дострокове 

припинення повноважень парламенту не призводить до юридичної 
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дискваліфікації парламентаріїв, зокрема до ураження чи зменшення їхніх 

суб’єктивних прав, передусім їхнього пасивного виборчого права. 

Тому доцільніше розглядати дострокове припинення повноважень 

парламенту як забезпечення дієздатності парламенту, його дисциплінування 

(В. Шаповал [695, с. 33]) або ж як певну політичну санкцію, що має правову 

основу у вигляді відповідних конституційних положень (С. Нарутто [409]). 

Що стосується визнання неконституційними або незаконними актів 

Верховної Ради України, то, на нашу думку, це не санкція, а запобіжний 

захід проти наповнення системи законодавства держави неконституційними 

або ж незаконними правовими актами Парламенту. У разі визнання судом 

(конституційним або адміністративним) акту Парламенту неконституційним 

або незаконним сам Парламент як орган державної влади не зазнає жодних 

стягнень, ущемлень свого правового статусу або майнового становища. Так 

само жодних стягнень не зазнають і парламентарії, які голосували за 

відповідний правовий акт. 

За таких обставин виникає питання щодо складу юридичних деліктів, 

учинення яких повинно призвести до настання юридичної відповідальності 

парламенту. У цьому сенсі заслуговує на дослідження питання про 

відповідальність Парламенту за законодавчу політику. Сучасне 

законодавство часто приймається поспіхом, без ретельного опрацювання та 

обговорення законопроєктів, з ігноруванням правил юридичної техніки 

тощо. Саме Верховна Рада України визначає (хоча і за активної участі 

Президента) особливості законодавчої політики, її соціальну спрямованість і 

відповідність міжнародним зобов'язанням. 

Задля забезпечення ефективності законодавчої політики важливо, щоб 

парламент був не тільки професійним, а й відповідальним органом. За 

оцінками експертів, рівень довіри до Верховної ради України – один із 

найнижчих серед органів державної влади, кількість прийнятих законів не 

завжди тягне позитивні наслідки. Зовнішнім вираженням якісного 
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законодавчого процесу є ухвалення парламентом таких законів як 

нормативно-правових актів вищої юридичної сили, приписи яких 

ґрунтувалися б на Конституції України та міжнародних зобов’язаннях 

держави, відповідали актуальним та перспективним суспільним очікуванням 

і потребам, відображали інтереси більшості суспільства, концентровано 

втілювати волю народу та закріплювали найбільш важливі прояви 

позитивної (правомірної) соціальної активності. 

Підвищення якості законодавчого процесу є нагальною вимогою 

сьогодення з огляду на необхідність проведення в державі низки актуальних 

правових реформ у різних сферах суспільного життя, що вимагає відповідної 

оптимальної організації законодавчої процедури. Адже більшість таких 

реформ доводиться втілювати саме шляхом прийняття законів. Тож належна 

організація і забезпечення процесу розгляду й ухвалення законів (на всіх 

його етапах) є першоосновою для реалізації згаданих реформ, а отже, 

сферою відповідальності парламенту в широкому сенсі. 

Це важливо в силу потреби забезпечення у законотворчій діяльності 

збереження наукомісткості законопроектів, таких сутнісних юридичних рис 

ключового різновиду нормативного правового акта, як засобу 

упорядковувача найважливіших суспільних відносин. Йдеться також про 

експертизу законопроєктів з метою недопущення системних юридичних 

помилок та врахування структурних зв’язків у системі законодавства, 

ефективне використання інститутів парламентської дискусії. Тому 

закономірно, що вчені називають одним із першочергових завдань 

підвищення ефективності законодавчої політики розроблення схеми 

відповідальності парламенту за результати законотворчої діяльності. При 

цьому вони про конкретні механізми реалізації цих пропозицій у контексті 

інституту юридичної відповідальності не говорять [180, с. 154; 343; 466, с. 

41; 400 405, с. 52], відзначаючи, що прийняття законів та інших спільних 
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рішень парламентаріями (точніше парламентською більшістю) природно 

вважається серйозним завоюванням демократії. 

Вносяться пропозиції про фіксацію на нормативному рівні положення, 

що законодавча діяльність парламенту повинна відповідати якісним вимогам 

і критеріям, які знайшли втілення у практиці Європейського суду з прав 

людини: 1) правова норма не вважається «законом», якщо вона не 

сформульована достатньо чітко для того, щоб громадянин міг регулювати 

власну поведінку; 2) громадянин повинен мати змогу, користуючись, у разі 

потреби, відповідною допомогою, передбачити (у розумних межах і за 

певних обставин), які наслідки може мати конкретний його вчинок (принцип 

юридичної визначеності); 3) положення закону мають формулюватися так, 

що він повинен гарантувати засіб юридичного захисту від свавільного 

втручання органів державної влади у права людини і громадянина; 4) закон 

має достатньо чітко визначати межі урядової дискреції та порядок її 

реалізації; 5) закон повинен ґрунтуватися на засадах балансу публічного та 

приватного інтересів [699, с. 99; 720]. 

Варто звернути увагу на пропозиції фахівців щодо доцільності 

впровадження ідеї централізації та уніфікації законопроєктних робіт в 

Україні. Із цією метою в Регламенті Верховної Ради України, зокрема, 

пропонується обмежити право індивідуальної законодавчої ініціативи 

народних депутатів України, надавши відповідне право фракціям та/чи 

комітетам (або численним групам народних депутатів України). Вчені 

пропонують встановити правило, за яким законопроєкти можуть 

розглядатися Верховною Радою України лише за умови обов’язкового, а не 

факультативного (як зараз) проведення їх попередньої експертизи Кабінетом 

Міністрів України. На нашу думку, доцільно підвищити статус експертних 

висновків науково-експертного та юридичного підрозділів Апарату 

Верховної Ради України, визначивши їх обов’язковими для розгляду 
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комітетами Верховної Ради України в ході опрацювання відповідних 

законопроектів.  

До числа деліктів як підстави юридичної відповідальності парламенту 

у сфері законодавчої діяльності сучасні фахівці пропонують, зокрема, 

віднести прийняття законів без указівки на розміри та джерела фінансування 

реалізації закону; вихід законодавця за межі свої компетенції, прийняття 

законів з предметів відання інших органів державної влади; невиконання або 

неналежне виконання рішення референдуму [44].  

Необхідне обговорення однієї із радикальних пропозицій щодо 

запровадження відповідальності законодавця [172] за подібні делікти 

законопроєктом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо оскарження рішення про прийняття закону в цілому» (реєстр. № 4182 

від 09.03.2016) та доповнення Регламенту Верховної Ради новою статтею 49-

1 про можливість скасування рішень Парламенту про ухвалення закону 

Вищим адміністративним судом України у порядку, визначеному Кодексом 

адміністративного судочинства України, у разі виявлення факту порушення 

вимог щодо особистого голосування під час розгляду законопроєкту на 

пленарному засіданні Верховної Ради України шляхом голосування «за» 

народним депутатом за іншого народного депутата на будь-якій стадії 

розгляду відповідного законопроєкту та інших можливих порушень 

законодавчої процедури. 

Зазначений законопроєкт не викликав інтересу у законодавців, а 

представниками судової влади критикується, які вважають, що така 

законодавча ініціатива призведе до порушення балансу між гілками влади 

[417]. 

У зв’язку з тим, що 03.10.2017 Верховною Радою України було 

прийнято Закон України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 
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законодавчих актів», яким викладено у новій редакції Господарський 

процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, 

Кодекс адміністративного судочинства України [471], цей законопроєкт було 

визнано таким, що втратив свою актуальність та знято з розгляду. 

Як юридичний делікт із боку парламенту мають розглядатися і 

порушення законодавчої процедури, що, зокрема, можуть призвести до 

прийняття закону або іншого правового акта в неналежний спосіб. Зокрема, 

елементом такого порушення є прийняття законів із порушенням принципу 

персонального голосування парламентаріїв. 

Зазначений принцип є універсальним для практики парламентаризму в 

Західній Європі та інших демократичних країнах. Так, відповідно до частини 

четвертої статті 111 Статуту Сейму Литовської Республіки від 17 лютого 

1994 року № 1-399, члени Сейму голосують особисто, право голосу не може 

бути передано іншим особам. Конституційний Суд Литви у рішенні від 

27 жовтня 2010 року зазначив, що неособисте голосування члена Сейму слід 

розглядати як ігнорування вимог процедури ухвалення законів, які 

випливають із Конституції (пункт 10 мотивувальної частини), а порушення 

обов'язку щодо особистого голосування народних депутатів є грубим 

порушенням Конституції і присяги парламентаря (пункти 1, 2 резолютивної 

частини).  

Згідно з частиною третьою статті 79 Конституції Королівства Іспанія, 

голосування здійснюється сенаторами та депутатами персонально і не може 

бути доручене іншим особам. Стаття 81 Конституції Республіки Болгарія 

вимагає від депутата особистого голосування, встановлює обов'язок їх 

фізичної присутності на пленарних засіданнях парламенту та комісій, до 

яких вони обрані.  

Участь у роботі палати є обов'язком депутатів, вони зобов'язані бути 

присутніми та брати участь у голосуванні на засіданнях Сейму (частина 

четверта статті 7 Регламенту Сейму Республіки Польща), а також у роботі її 
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органів, до яких їх було обрано. Недотримання цих умов та відсутність 

парламентаря на більш ніж третині засідань протягом трьох місяців без 

поважних причин є підставою для притягнення його до дисциплінарної 

відповідальності (стаття 23 Регламенту Сейму Республіки Польща). Пункти 

«a» і «c» статті 159 Конституції Португальської Республіки передбачають 

обов'язок депутатів не тільки бути присутніми на засіданні, а й брати участь 

у голосуваннях. У Польщі, Литві, Португалії та Словаччині факт 

неособистого голосування тягне за собою позбавлення порушника 

представницького мандата.  

Отже, парламентська практика демократичних держав підтверджує 

доцільність установлення відповідних правових механізмів та інститутів 

забезпечення правопорядку в парламенті, встановлення відповідальності 

депутатів за порушення норм конституції, наслідком якого може бути, 

зокрема, втрата депутатського мандата [423]. 

З огляду на окремі спроби запровадити в Україні кримінальну 

відповідальність парламентаріїв за неособисте голосування, зазначимо, що в 

контексті досвіду зарубіжних держав можна переконатися: у переважній 

більшості випадків регламентованість процедури голосування депутатів 

унеможливлює передачу голосу іншим депутатам, а отже, проблема 

криміналізації неперсонального голосування в переважній більшості держав 

не фігурує у суспільному порядку денному [93]. Щоправда, у парламентській 

практиці Польщі було два випадки (у 2003 та 2016 роках), коли 

парламентарії голосували за своїх колег і понесли відповідне покарання, у 

тому числі кримінальне. Кримінальна відповідальність за неособисте 

голосування також передбачена в Ізраїлі*. 

 
* У 2003 році два представники Союзу демократичних лівих сил Польщі проголосували за себе і своїх 

колег, і їх було виключено з фракції. Більше того, їм було інкриміновано представлення неправди в документі, 
що має юридичне значення, відповідно до статті 271 Кримінального кодексу Польщі. Стаття передбачає санкцію 
у вигляді позбавлення волі від 3 місяців до 5 років. У разі меншої тяжкості санкція статті передбачає накладення 
штрафу або обмеження волі. За результатами кримінального провадження депутати сплатили штраф у розмірі 5 
тис злотих кожен і отримали умовне покарання. Схожий скандал мав місце у квітні 2016 року, коли під час 
голосування в Сеймі 14 квітня з приводу кандидатури судді Конституційного суду депутат політичної групи 
«Кукіз'15» Малгожата Зверцан проголосувала двічі – від свого імені і від імені депутата того ж формування 
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Так само, як і в демократичних європейських державах, конституційна 

процедура ухвалення законів у Верховній Раді України і безпосередньо 

пов'язана з особистим голосуванням народних депутатів України (частина 

третя статті 84 Конституції України**). Зокрема, вимога щодо особистого 

голосування члена Парламенту передбачає забезпечення відповідальності 

народного депутата України перед народом України під час прийняття 

законів та інших актів Верховної Ради України [423]. 

Раніше факти неособистого голосування не були предметом юридичної 

кваліфікації та вжиття санкцій по відношенню до народних депутатів – 

порушників згаданих конституційних положень. За наявності цих обставин 

або їх певних комбінацій має місце порушення демократичної процедури 

ухвалення законів народними депутатами України [423]. З огляду на таку 

кваліфікацію інституту персонального голосування, будь-які випадки їх 

порушення є конституційними деліктами з боку відповідних народних 

депутатів України.  

Можемо стверджувати, що неособисте голосування народних депутатів 

треба кваліфікувати як злочин перед Українським народом, посягання на 

конституційний лад України, порушення присяги народного депутата 

України, яке має тягнути за собою позбавлення депутатського мандату.  У 

цілому погоджуючись із наведеною аргументацією, тим не менш, вкажемо на 

малоймовірність у найближчій перспективі саме конституційного вирішення 

такої проблеми. Натомість більш реалістичною, на наш погляд, виглядає 

перспектива законодавчого її унормування. Зокрема, на вирішення цієї 
 

Корнеля Моравецького. М. Зверцан було виключено з партії, а в травні проти неї було порушене кримінальне 
провадження за статтею 271 Кримінального кодексу. Відповідальність за не персональне голосування членів 
парламенту в країнах Європи та Ізраїлі: інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-
дослідницьким центром на запит народного депутата України. С. 2. URL: 
http://euinfocenter.rada.gov.ua/upload/documents/28916.pdf. 

** У 2007 році за результатами кримінального провадження за статтями про підроблення документів 
(стаття 418 Кримінального кодексу), обман і підрив довіри (стаття 2815) був притягнений до кримінальної 
відповідальності депутат Кнесету Ієхіль Хазан, який у 2003 році проголосував за свого колегу. Депутат отримав 
чотири місяці громадських робіт та умовний термін ув’язнення. Цей прецедент дав поштовх для вдосконалення 
парламентської системи електронного голосування, і того ж 2003 року було прийняте рішення про заміну 
наявних пультів із кнопками на сучасну систему, яка реагує на відбиток пальця депутата, і лише після 
біометричної авторизації депутат може проголосувати. Там само. С. 3–4. URL : 
http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28916.pdf. 
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проблеми спрямований Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування 

народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради 

України» від 19.12.2019 року № 404-IX [473]. У ньому зокрема, передбачено 

криміналізацію здійснення народним депутатом України на пленарному 

засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного 

депутата України, за яке відтепер передбачене покарання у вигляді штрафу 

від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. При цьому встановлено, що Апарат Верховної Ради забезпечує 

відеофіксацію голосування народними депутатами під час пленарних 

засідань Верховної Ради. У разі виявлення на пленарному засіданні 

народним депутатом України факту порушення вимог щодо особистого 

голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата розгляд 

питання порядку денного на його вимогу зупиняється. Також Законом 

передбачено покладення на головуючого на пленарному засіданні 

повноваження встановити присутність відповідного народного депутата 

України у залі засідань Верховної Ради, а в разі його відсутності повідомити 

Верховну Раду про виявлений факт порушення вимог щодо особистого 

голосування і доручити Лічильній комісії вилучити картку такого народного 

депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і провести 

повторне голосування щодо пропозиції, яка ставилася на голосування 

останньою. Після проведення повторного голосування головуючий надає 

доручення Апарату Верховної Ради невідкладно підготувати повідомлення 

про виявлене порушення народним депутатом вимог щодо особистого 

голосування. Таке повідомлення разом із протоколом, стенограмою 

відповідного пленарного засідання, а також його відеозаписом після його 

підготовки надається Голові Верховної Ради для направлення до Державного 

бюро розслідувань. У разі виявлення на пленарному засіданні журналістом, 

акредитованим при Верховній Раді, факту порушення вимог щодо 
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особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного 

депутата, такий журналіст має право подати заяву до Апарату Верховної 

Ради про виявлений факт разом з відповідними матеріалами фотозйомки або 

відеозапису. Отже, суб’єктом проведення досудового розслідування у цих 

випадках є ДБР, а встановлення вини народного депутата України і 

відповідно – призначення покарання за вчинений злочин – віднесено до 

компетенції суду.  

Дискусійним з юридичної точки зору стосовно означеного Закону 

виявилася доцільність і дієвість криміналізації відповідних діянь, оскільки 

ступінь суспільної небезпеки неособистого голосування поодинокого 

парламентарія при прийнятті рішення Верховною Радою України у 226 чи у 

270 голосів вочевидь ж неоднаковою: у першому випадку йдеться про 

«прийняття» закону завдяки неособистому голосуванню (тобто заподіяння 

державі істотної шкоди, адже насправді закон не був прийнятий у 

легітимний спосіб), тоді як у другому неособисте голосування одного 

депутата не вплинуло на прийняття рішення Верховною Радою України. 

Натомість згаданим Законом такі випадки не розмежовані, потребує 

внесення відповідних змін до законодавства. Крім того, маємо погодитися з 

висновком юристів-експертів О.Д. Карпенка та Є.В. Корнієнка про визнання 

криміналізації діяння, передбаченого статтею 364-2 КК України, 

найдієвішим заходом протидії неособистому голосуванню народним 

депутатом України, сьогодні складно [88]. 

Розглядаючи відповідальність парламенту та парламентаріїв в аспекті 

законодавчого процесу, варто застерегти від ототожнення юридичної 

відповідальності за якість закону виключно з відповідальністю законодавця 

[44], адже результат діяльності органу законодавчої влади – це й певний 

внесок органів державної виконавчої влади, суб’єктів громадянського 

суспільства, апарату парламенту, парламентських комітетів та комісій тощо. 

Тому під час реалізації заходів юридичної відповідальності у законодавчій 
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сфері потрібно «оцінити» внесок кожного із суб’єктів на різних стадіях 

законодавчого процесу, аби встановити ступінь вини кожного з суб’єктів. 

Виходячи з вищевикладених науково-теоретичних позицій та 

інноваційних законопроєктних розробок, юридична відповідальність за 

прийняття неякісних законів та інших актів, не можна розглядати винятково 

у площині позитивної відповідальності парламенту. Така відповідальність, 

безсумнівно, об’єктивно має і негативний характер, що повинен знайти 

належне відображення в національному законодавстві з урахуванням потреб 

оптимізації діяльності парламенту, підвищення його інституційної 

спроможності та відповідальності.  

Певною законодавчою інновацією у цьому сенсі слід уважати також 

законодавчі ініціативи, спрямовані на врегулювання відповідальності за 

неучасть народних депутатів у діяльності Парламенту протягом певного 

строку, які є взаємопов’язаними з відповідальністю Парламенту за належну 

організацію його роботи. 

Тривалий час подібні законодавчі новації не мали успіху з огляду на 

суб’єктивне небажання більшості самих парламентаріїв відповідати за 

неучасть у роботі парламенту та його робочих органів. Ситуація змінилася 

нещодавно у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до 

Закону України "Про статус народного депутата України" та до Регламенту 

Верховної Ради України щодо припинення відшкодування народному 

депутату України витрат, пов’язаних з виконанням депутатських 

повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань 

Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України» 

[474]. У ньому, зокрема, передбачається (відповідно до оновленої частини 

п’ятої статті 33 Закону України "Про статус народного депутата України"): у 

разі, якщо народний депутат протягом календарного місяця упродовж однієї 

чергової сесії Верховної Ради України без поважних причин не бере 

особистої участі у більш як 30 відсотках голосувань при прийнятті рішень 
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Верховної Ради України на пленарних засіданнях Верховної Ради України 

або у більш як 50 відсотках засідань комітету Верховної Ради України, до 

складу якого його обрано, такому народному депутату не відшкодовуються 

витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний 

календарний місяць. Припинення відшкодування народному депутату 

України витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, 

здійснюється за розпорядженням Голови Верховної Ради України, яке 

видається на підставі рішення комітету, до компетенції якого належать 

питання депутатської етики, що приймається на основі відомостей щодо 

обліку робочого часу народних депутатів, наданих Апаратом Верховної Ради 

України. Таким чином, санкції за відповідні порушення з боку 

парламентаріїв зводяться до стягнень фінансового характеру і не тягнуть за 

собою інших заходів.  

Слід зауважити, що потребує визначення у контексті відповідних 

законодавчих новел поняття «поважні причини» з тим, щоб чітко 

відмежувати об’єктивну сторону відповідних правопорушень з боку 

народних депутатів України від їх правомірної поведінки. До того ж закон 

повинен містити вичерпний перелік відповідних випадків особистої неучасті 

парламентаріїв у роботі Верховної Ради України з «неповажних причин» з 

тим, щоб унеможливити довільне застосування відповідних правових 

приписів з боку керівництва парламенту. 

Загалом такий правовий підхід відповідає світовій практиці. 

Установлення юридичної відповідальності парламентаріїв за пропуск без 

поважних причин засідань парламенту є досить поширеним явищем у 

багатьох країнах, зокрема США, Великій Британії, Португалії, Канаді, 

Бразилії, Індії [436]. 

На користь такого висновку свідчить і аналіз практики деяких 

зарубіжних держав, в яких санкції за невідвідування без поважних причин 

пленарних засідань та засідань комітетів парламенту є доволі 
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розгалуженими. Так, наприклад, у Болгарії у разі відсутності депутата на 

пленарному засіданні без поважних причин 2/3 його щоденної платні 

вираховують; у разі відсутності на засіданні комітету – вираховують 

надбавку за участь у роботі комітету. У разі відкладення засідання через 

відсутність кворуму вираховують 2/3 денної платні відсутніх [169, с. 70-71].  

У Латвії парламентарій може бути позбавлений свого статусу 

рішенням парламенту, якщо він протягом поточної сесії пропустив без 

поважної причини понад половину засідань. Депутати, які не допущені до 

парламентських засідань або не з’являються на них без вагомої причини, 

зобов’язані сплатити штраф, що дорівнює 20% їхньої місячної зарплати за 

кожне пропущене засідання. Для того щоб забезпечити присутність 

депутатів, Президія Сейму має проводити реєстрацію присутніх тричі 

протягом кожного засідання. Депутат уважається присутнім, якщо він усі 

три рази зареєструвався. Після реєстрації будь-хто з членів парламенту може 

звернутися до головуючого на засіданні з вимогою негайної перевірки того, 

чи конкретний депутат присутній на засіданні. Президія має перевірити 

причини відсутності будь-якого депутата на засіданні та встановити 

покарання, якщо депутат не має вагомих підстав для пропуску засідання. У 

Латвії у разі неучасті депутата у роботі Сейму його зарплатню за 

відповідний місяць може бути зменшено на основі встановленої процедури. 

За рішенням Комісії з етики та процедур (The Ethics and Procedures 

Commission) імена таких депутатів можуть бути оголошені у пресі [169, с. 

71-72].  

У практиці парламентаризму є випадки, коли парламентська 

винагорода має вигляд добових виплат та деяких компенсацій, що, як 

правило, сплачуються тільки в разі присутності депутата на засіданні 

парламенту або його органів. В Україні варто було б використати таку 

практику, встановивши прямий зв’язок між парламентською активністю 

депутата і розміром його винагороди [687, с. 66]. 
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У контексті питання щодо посилення відповідальності парламентарія 

за порушення дисципліни на пленарному засіданні вбачається корисним 

аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання дотримання депутатської 

етики та дисципліни. Тут світовою практикою парламентаризму вироблено 

три основні моделі регулювання етичних норм поведінки членів парламенту. 

Перша модель передбачає створення судового або квазісудового органу, 

який здійснює контроль над дотриманням депутатами норм етики у їхній 

професійній діяльності. Друга модель спирається на саморегулювання 

парламенту і передбачає створення спеціального парламентського комітету з 

питань етики депутатської діяльності, який повинен працювати зі звітністю, 

займатися розслідуванням випадків можливої негідної поведінки та 

накладенням санкцій на парламентарів, підозрюваних у порушені правил. 

Недоліком такої моделі регулювання є те, що вона перетворює членів 

парламенту на слідчих і суддів замість того, щоб забезпечити їх працю як 

членів такого комітету - незалежного органу, який лише ратифікує рішення, 

прийняті незалежним суддею. Третя модель поєднує у собі елементи перших 

двох. Нею передбачається створення незалежного спеціалізованого органу, 

який призначається та звітує перед парламентом. Цей орган розслідує справи 

та надає консультативну допомогу членам парламенту з питань, пов’язаних 

із застосуванням норм етики, але санкції за їх порушення (у разі виявлення 

такого факту у ході розслідування) накладає спеціально скликаний комітет 

парламенту [169, с. 64-65]. 

Так, у Великій Британії, США, Шотландії, Австралії, Індії, Польщі, 

Литві прийнято спеціальні кодекси поведінки членів парламенту, які містять 

основні морально-етичні принципи, котрих парламентарій повинен 

дотримуватися у своїй діяльності, та конкретні інструкції стосовно 

поведінки парламентарів, і відповідальність, яку вони повинні нести за 

порушення цих інструкцій. В інших випадках ці норми достатньою мірою 

деталізовані у регламентах парламентів (у Австрії, Франції, Італії). За 
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порушення парламентської етики законодавством держави можуть 

установлюватися такі види дисциплінарних заходів щодо депутатів, як 

нагадування (за відхилення від предмету обговорення), зауваження (якщо 

депутат після висловленого йому нагадування продовжує порушувати 

порядок), осуд (якщо депутат і надалі порушує порядок засідання, створює 

безлад у сесійній залі), позбавлення слова (після закінчення часу виступу, 

оголошення зауваження чи осуду), позбавлення права присутності на 

засіданні (двох-трьох засіданнях) за голосування з використанням чужої 

картки, блокування роботи парламенту в залі засідання тощо. В деяких 

державах (наприклад, Великій Британії) неналежна поведінка, створення 

перешкод для діяльності членів палати чи палати у цілому розцінюються як 

злочин проти парламенту і можуть тягнути за собою накладення штрафу, 

винесення догани, заборону брати участь у роботі палати на певний період, 

виключення з палати, ув’язнення [152]. Важливим засобом забезпечення 

дисципліни є встановлення матеріальної відповідальності народного 

депутата за порушення ним обов’язку бути присутнім та брати участь у 

роботі парламенту*. 

Видається, що в процесі вдосконалення чинного законодавства України 

в контексті відповідальності народного депутата України за порушення 

дисципліни та депутатської етики слід ураховувати, насамперед, 

Рекомендації Місії Європейського Парламенту з оцінки потреб, що 

розроблені з метою підвищення якості українського парламентаризму та 

викладені у «Доповіді і Дорожній карті щодо внутрішньої реформи та 

підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України» [487]. З 

метою підтримання належного порядку під час проведення пленарних 

засідань Верховної Ради України рекомендується започаткування роботи 

 
* Так, наприклад, Регламент Сенату Польщі передбачає, що за кожну без поважної причини відсутність на 

пленарному засіданні розмір заробітної плати депутата зменшується на 10%, а за відсутність на засіданні комісії 
– на 5%. Етика депутатської діяльності та інститут дисциплінарної відповідальності народних депутатів 
України: напрями удосконалення : аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень. URL: 
http://www.niss.gov.ua/articles/1036/. 
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інституту парламентських приставів (пункт 49 Рекомендацій). Окрім того, 

пунктом 52 передбачається розроблення та інституціоналізація у Верховній 

Раді України Кодексу поведінки народного депутата України, впровадження 

якого має відбуватися з урахуванням принципів всеосяжності, 

консультативності, прозорості та відповідно до кращої світової практики 

[487]. 

Аналізуючи питання модернізації юридичної відповідальності 

парламентаріїв і парламенту, не можна залишити осторонь також актуальні 

питання забезпечення ними виконання рішень та висновків органів судової 

влади України, передусім Конституційного Суду України [364]. 

Модернізація юридичної відповідальності парламентарія у світлі 

парламентської реформи, попри окремі законодавчі новації, проаналізовані 

вище, продовжує залишатися актуальним питанням подальшого розвитку 

вітчизняного парламентаризму. Його розв’язання залежить від політичної 

волі як Президента, так і парламенту України, а оптимальність вирішення – 

від досконалості й перманентності науково-правового супроводу 

відповідних реформаторських кроків та їх відповідності європейським 

парламентським стандартам і практикам. Здійснені заходи демонструють 

наявність політичної волі, спрямованої на утвердження демократії і 

відповідального представницького правління в Україні, запровадження 

давно очікуваних суспільством новел щодо відповідальності держави перед 

народом і людиною за свою діяльність, закладають основи для оптимального 

розвитку інституту юридичної відповідальності парламентарія і парламенту. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Посилення юридичної відповідальності парламентаріїв належить до 

числа ключових тенденцій конституційно-правового розвитку в Україні та 

світі. Більшість означених трендів конституційно-правового розвитку так чи 
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інакше стосується юридичної відповідальності парламентарія та Верховної 

Ради України як законодавчого органу влади, оскільки така відповідальність 

– у позитивному та в ретроспективному (негативному) аспектах – становить 

забезпечувальний і гарантійний елементи конституційно-правового 

розвитку. 

2. Тенденції розширення сфери юридичної відповідальності 

парламентарія увиразнюються в конституційно-правовому розвиткові 

багатьох країн, об’єктивно вони свідчать про різні політичні умови їх 

розгортання, а також про неоднозначність їхніх наслідків для такого 

розвитку.  

3. У сучасній юридичній науці превалює думка про те, що домінуючою 

у світі стає тенденція до розширення сфери юридичної відповідальності 

парламентаріїв. Ця думка відображає тенденцію, яка кристалізується в 

конституційному праві багатьох зарубіжних країн, до розширення сфери 

юридичної відповідальності парламентаріїв та, відповідно, до звуження 

обсягу і характеру парламентського (депутатського) імунітету, уніфікації 

вимог щодо застосування такої відповідальності, зокрема в країнах 

англосаксонського та континентального права. 

4. Означені європейські та світові тренди конституційного розвитку 

зумовлюють суттєві модифікації інституту юридичної відповідальності 

парламентаріїв. Ці тенденції ілюструють поєднання елементів універсалізму 

та диверсифікації, нерівномірності розвитку окремих елементів цього 

інституту, доповнюваності конституційних елементів цього інституту 

позаконституційними (законодавчими, регламентними, звичаєво-правовими 

тощо) елементами, посилення значимості процедурних та процесуальних 

складових цього інституту, що наповнюють його зміст якісно новими 

елементами. 

5. Універсальні (загальноцивілізаційні) тенденції конституційно-

правового розвитку проєктуються й на тренди конституційно-правового 
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розвитку в сучасній Україні. Зокрема, в Україні питання розвитку й 

модернізації інституту юридичної відповідальності парламентаріїв тісно 

ув’язується як із численними невирішеними досі фундаментальними 

питаннями конституційно-правового розвитку Української держави, так і з 

питаннями посилення інституційної та функціональної спроможності 

Парламенту України.  

6. Вирішення в ході проведення конституційної реформи питань, 

пов’язаних з удосконаленням конституційно-правового інституту юридичної 

відповідальності парламентарія в Україні, сприятиме: утвердженню 

реальності інституту юридичної відповідальності держави перед людиною та 

суспільством; підвищенню інституційної та функціональної спроможності 

Парламенту України; підвищенню рівня довіри до Парламенту та 

парламентаріїв як носіїв законодавчої влади та відповідального 

представницького правління; подоланню неврегульованості окремих 

матеріально-правових або процесуальних елементів інституту юридичної 

відповідальності парламентарія. 

7. Модернізація юридичної відповідальності парламентарія є 

перспективним напрямом підвищення рівня відповідальності Верховної Ради 

України перед народом. Вона передбачає, крім конституційних, також 

синхронні ґрунтовні зміни до звичайних (ординарних) законів України, 

зокрема «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної 

Ради України», до Регламенту Верховної Ради України та інших, що мають 

відбуватися в контексті парламентської реформи, яка є компліментарною до 

конституційного реформування. Такі зміни покликані «урівноважити» 

конституційний «блок» регулювання інституту юридичної відповідальності 

парламентарія його «законодавчим» блоком. Суттєвим ферментом такої 

модернізації виступають правові позиції Конституційного Суду України, 

вміщені у його рішеннях і висновках, що виконують правоорієнтуючу та 
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прогностичну функції у розвитку вищезгаданого конституційно-правового 

інституту. 

8. Будучи тісно пов’язаними між собою, відповідальність 

парламентарія та відповідальність парламенту не можуть бути за жодних 

умов ототожнені ні за суб’єктним, ні за процесуальним, ні за інстанційним 

чинниками. Юридична відповідальність Верховної Ради України не може 

бути колективною відповідальністю народних депутатів України (їх 

сумативною відповідальністю), а якісно іншим юридичним феноменом – 

відповідальністю органу законодавчої влади.  

9. Відмінність конструкції юридичної відповідальності парламенту 

об’єктивно зумовлюється його роллю і місцем у системі органів державної 

влади, неможливістю відповідальності парламенту перед іншими органами 

державної влади, що суперечило б автономії органу законодавчої влади. 

Парламент відповідальний лише перед народом як суб’єктом 

конституювання парламенту.  

10. Внесення означених в дослідженні взаємоузгоджених системних 

законодавчих змін у контексті вдосконалення інституту юридичної 

відповідальності парламентарія має сприяти підвищенню інституційної 

спроможності Верховної Ради України, оптимізації діяльності народних 

депутатів України, зміцненню засад відповідального представницького 

правління відповідно до європейських демократичних стандартів і практик 

парламентаризму. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У сучасному світі парламентарій посідає ключову роль у суспільстві 

та державі, опосередковуючи систему багатоманітних зв’язків і відносин, що 

складаються між органами державної влади, інституціями громадянського 

суспільства та виборчим корпусом. Парламентарій значною мірою 

персоналізує здійснення державної, передусім законодавчої влади, а також 

виконує низку інших притаманних йому функцій, що мають конститутивне 

значення як для системи народного представництва, так і для організації і 

функціонування парламенту як органу законодавчої влади. До їх числа слід 

віднести: представницьку, пов’язану з відображенням і артикуляцією 

інтересів народу, виборців, політичних партій та їх коаліцій у парламенті, 

територіальних колективів, а також із представництвом парламенту на 

міжнародній арені, участю у діяльності парламенту та його органів, 

виконанням функцій і здійсненням повноважень, зумовлених постійним 

характером депутатської діяльності; законодавчу (розроблення і внесення 

проєктів актів парламенту депутатом парламенту як суб’єктом права 

законодавчої ініціативи); контрольну (внесення парламентарієм 

депутатських інтерпеляцій, запитів і звернень, ініціювання проведення 

парламентських розслідувань тощо); комунікативну (вона має охоплювати 

не лише інформування парламентаріями виборців щодо власних політичних 

ідей, програмних настанов партій, членами яких вони, шляхів вирішення 

суспільно-політичних, соціально-економічних та правових проблем, а також 

про роботу парламенту і його органів, здійснення заходів щодо реалізації 

державної політики, підтримку контактів з органами виконавчої та судової 

влади в рамках, установлених законодавством, взаємодію зі ЗМІ та 

інститутами громадянського суспільства тощо). Попри близькість функціям 

парламенту, функції парламентарія не є тотожними функціям органу 

законодавчої влади, оскільки мають різну предметну специфіку, різні сфери 
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реалізації або проявляються через різне коло осіб. Водночас означені функції 

парламентарія системно пов’язані між собою і реалізуються у його 

повсякденній діяльності. 

2. Дослідження ролі та місця парламентарія ґрунтуються на поєднанні 

позитивістських (легістських), соціолого-правових та комунікативно-

антропологічних підходів. При цьому компліментарними для них є історико-

правовий та аксіологічний методи наукового пізнання означеного правового 

феномену. Застосування сучасної постпозитивістської методології пізнання 

конституційно-правових явищ до інституту парламентарія має суттєві 

евристичні переваги, оскільки допомагає осягнути властивості означеного 

феномену як самостійного правового явища та накреслити зв’язки інституту 

парламентарія з комплексним феноменом парламентаризму. 

У формально-юридичному сенсі роль парламентарія не є і не може 

бути сталою величиною, програмується правовими нормами, безпосередньо 

ними часто не фіксується, а виводиться із системного тлумачення їхнього 

змісту та осмислення їх політико-ідеологічної спрямованості. Вона 

змінюється у міру трансформації парламенту і парламентаризму, змін 

конституційного устрою, у тому числі форми державного правління, моно- 

або бікамеральної організації парламенту, особливостей утвердження й 

розвитку сучасних моделей представницького правління і парламентської 

демократії, їх співвідношення з непарламентськими (у тому числі й 

позапарламентськими, авторитарними) практиками державно-політичного 

владарювання в суспільстві тощо. На діяльність парламенту здійснюють 

різноспрямований вплив не лише право, а й інші соціонормативні 

регулятори (мораль, традиції, політичні, релігійні та корпоративні норми 

тощо). 

3. Як свідчить аналіз народного представництва, сучасний 

демократичний розвиток немислимий без функціонування і вдосконалення 

системи представницької парламентської демократії, яка включає 
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демократичні інститути, пов’язані механізмом вільних, рівних, загальних, 

періодичних виборів, що відбуваються шляхом таємного голосування і 

проходять в атмосфері загальної політичної участі народу – виборчого 

корпусу, що передбачає високий загальнокультурний рівень нації. 

Парламентське представництво – складна система правовідносин між 

народом та парламентарієм – передбачає наявність зворотного зв’язку між 

обома вказаними суб’єктами. Такий зв'язок обумовлює наявність юридичної 

відповідальності за неналежну реалізацію парламентаріями покладених на 

них повноважень у сфері народного представництва. Зазначена 

відповідальність набуває завершеності та інституціалізації у контексті 

інституту юридичної відповідальності держави (як ключового інституту 

здійснення публічної влади) перед народом (як суб’єктом і джерелом 

публічної влади та її первинним носієм). 

У рамках такої парадигми розвитку викристалізувався сучасний 

концепт відповідального представницького правління. Він указує, що в 

державі сформована така система державно-політичних відносин 

владарювання, в якій ключове місце займає інститут демократично обраного 

парламенту, що утілює і реалізує у своїй діяльності представництво інтересів 

усього народу, підпорядковується вимогам верховенства права, а члени його 

– парламентарії – несуть особливу юридичну відповідальність за результати 

своєї діяльності як перед народом і людиною, який делегував їм свою волю, 

так і перед парламентом та утвореними в ньому органами. 

4. Соціальна відповідальність парламентарія – це загальносоціальна 

(соціологічна) категорія, що виступає родовим поняттям по відношенню до 

інших видів відповідальності парламентаріїв, зокрема юридичної. Соціальна 

відповідальність не може бути ототожнена з юридичною, є соціальною та 

нормативною основою для інституціалізації юридичної відповідальності 

парламентарія. 
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Соціальна відповідальність парламентарія має як ретроспективний, так 

і перспективний характер, охоплюючи минулу майбутню його поведінку. У 

першому випадку йдеться про покладення на парламентарія несприятливих 

для нього обмежень у зв’язку з порушенням соціальних норм, що регулюють 

його діяльність, у другому – про настання позитивних наслідків (позитивна 

оцінка, заохочення, стимулювання тощо) у результаті якісного, доцільного 

виконання парламентарієм покладених на нього соціальних обов’язків. Як 

соціальне явище така відповідальність підлягає регулятивному та 

охоронному впливову з боку різних за характером, спрямованістю, 

результативністю впливу соціальних норм, піддаючись необхідній 

«юридизації», тобто врегулюванню й охороні з боку правових норм як 

складової частини всього масиву соціальної регуляції парламентської 

діяльності. 

5. Видами соціальної відповідальності парламентаріїв є моральна, 

релігійна, корпоративна, політична та юридична відповідальність. Їх 

функціонування відображає «розщеплення» соціальної відповідальності 

парламентарія, якої у «чистому» вигляді в реальних суспільних відносинах 

не існує. 

Юридична відповідальність парламентарія – це вид юридичної 

відповідальності, виокремлений відповідно до професійного профілю 

конкретної групи носіїв державної влади (законодавчої влади), членів 

парламенту, які здійснюють цю владу професійно, публічно, на постійних 

засадах. Це різновид соціальної відповідальності, яка виражається у 

відповідальному ставленні парламентаріїв до здійснення своїх повноважень, 

зумовлюючи заходи сприяння (заохочення) (позитивний аспект) та, за 

наявності визначених правових підстав, призводить до настання юридично 

несприятливих наслідків (негативний аспект) у вигляді застосування до 

парламентаріїв-порушників спеціальних юридичних санкцій, що 

накладаються в особливому процесуальному порядку уповноваженими 
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органами державної влади (самим парламентом або іншими суб’єктами 

відповідно до їхньої компетенції). Позитивний та ретроспективний 

(негативний) боки такої відповідальності по-різному об’єктивуються у 

позитивному праві. Перевага зазвичай надається юридизації негативної 

юридичної відповідальності. Натомість позитивна юридична 

відповідальність парламентарія більшою мірою має суб’єктивний вимір, 

належачи до сфери належного. 

Інститут юридичної відповідальності парламентарія має витоки в 

об’єктивних соціально-політичних умовах, які детермінують необхідність 

функціонування такої системи представницького правління та існування 

таких представницьких інституцій, у межах яких діяльність парламентарія 

була б не свавільною, а підконтрольною народові, унормованою правом та, 

відповідно, лімітованою його вимогами. Юридична відповідальність 

парламентарія ґрунтується на теоретичних концептах, що зумовлюють 

відповідальність держави, державних органів та публічних посадових осіб 

перед народом і людиною. Поєднання тверджень про необхідність 

юридичної відповідальності держави з уявленнями про представницький 

характер парламенту і діяльності парламентарія уможливлює дискурс щодо 

юридичної відповідальності парламентарія як носія функцій законодавчої 

влади. 

6. Будучи найбільш динамічним елементом статусу члена парламенту, 

юридична відповідальність парламентарія має інституціалізований характер, 

легітимується не лише правовими нормами, а й парламентськими звичаями, 

застосовуваними у парламентах конкретних держав, і є вагомим чинником 

розвитку парламентаризму. Правова інституціалізація юридичної 

відповідальності парламентарія втілюється в конституційно-правовій формі, 

що зумовлюється специфікацією самого правового статусу парламентарія. 

Пріоритетною формою (видом) юридичної відповідальності парламентарія є 
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конституційно-правова відповідальність, якою юридична відповідальність 

парламентарія не вичерпується. 

Результатом конституційної інституціалізації юридичної 

відповідальності парламентарія є поява як якісно нового конституційного 

інституту юридичної відповідальності парламентарія у рамках юридичної 

відповідальності парламенту, що є складовою частиною інституту 

юридичної відповідальності держави. 

Юридичній відповідальності парламентарія властиві: 1) особливі 

підстави її настання (фактичні, матеріально-правові та процесуально-

правові); 2) особливий перелік засобів заохочення – у разі позитивної 

відповідальності та санкцій – у разі негативної відповідальності; 3) певний 

процесуальний порядок застосування; 4) наявність чітко визначених 

суб’єктів застосування цієї відповідальності. Змістовно діапазон санкцій 

щодо парламентаріїв у разі вчинення ними порушень є широким – від осуду 

до дострокового припинення повноважень та кримінального переслідування, 

що відповідає тяжкості вчиненого правопорушення та ступеню його 

суспільної небезпеки. Усі означені елементи юридичної відповідальності 

парламентаріїв об’єктивуються в національному законодавстві кожної 

держави і здебільшого мають багато спільного у різних правових системах. 

7. Узагальнення національного та зарубіжного досвіду зумовлює 

висновок про те, що процес формування конституційно-правового інституту 

юридичної відповідальності парламентарія не можна вважати завершеним з 

огляду на нетривалість функціонування згаданого правового феномену, його 

відносну молодість у структурі конституційно-правового регулювання 

парламентських відносин та на порівняно незначний період розвитку 

парламентаризму. 

Як показує аналіз, домінують три основних способи конституційної 

фіксації юридичної відповідальності парламентарія: негативний, позитивний 

та змішаний, що виокремлюються на підставі тлумачення змісту і 



344 

спрямованості відповідних конституційних норм. Так, у разі негативного 

способу закріплення конституційне регулювання або взагалі забороняє 

притягати до юридичної відповідальності парламентарія за певні види 

правопорушень, або мінімізує можливості такого притягнення. У разі 

позитивного способу регулювання конституція держави встановлює межі, 

специфіку, види і підстави юридичної відповідальності парламентарія та 

суб’єктів застосування відповідальності. Характерним тут є детальне 

врегулювання юридичної відповідальності парламентарія на рівні 

конституції держави. Нарешті, за змішаного способу конституційна 

регламентація поєднує елементи двох вищеозначених підходів, 

передбачаючи винятки зі сфери юридичної відповідальності (зокрема, 

шляхом установлення парламентських (депутатських) імунітетів та 

індемнітетів), а також фіксуючи окремі форми, прояви, боки, види та/або 

елементи юридичної відповідальності парламентарія. 

Якщо виходити з обсягу конституційного закріплення інституту 

юридичної відповідальності парламентарія, то тут, із певним ступенем 

умовності, можна виокремити три основні моделі: 1) модель базового рівня; 

2) фрагментовану конституційну модель; 3) деталізовану конституційну 

модель. Моделям базового рівня (передбаченим у конституціях Франції, 

Італії, ФРН, Іспанії) кореспондують переважно такі риси: закріплення 

конституційного принципу юридичної відповідальності держави та/або 

органів публічної влади (а отже, і парламенту) як універсальної 

конституційної відповідальності; закріплення обмеженої парламентської 

недоторканності депутатів парламенту, що уможливлює притягнення їх до 

юридичної відповідальності у випадках, прямо не зафіксованих 

конституцією держави. Фрагментованій моделі властиві переважно такі 

риси: закріплення конституційної відповідальності держави та органів 

публічної влади перед особою та суспільством; закріплення інституту 

недоторканності депутатів парламенту (палат парламенту), що може мати як 
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обмежений, так і абсолютний характер; фіксація окремих випадків, підстав 

та санкцій за правопорушення, вчинені парламентарієм. Ця модель 

узалежнює юридичну відповідальність парламентаріїв від юридичної 

відповідальності держави і парламенту, але також «фрагментує» юридичну 

відповідальність парламентаріїв, оскільки конституція не охоплює всі види 

такої відповідальності, фіксуючи лише найбільш значимі з погляду 

конституцієдавця (конституції Чехії, Польщі, України). Деталізованій моделі 

юридичної відповідальності парламентаріїв притаманний розширений 

формат власне конституційного регулювання підстав, порядку, санкцій у 

частині настання зазначеної відповідальності. У межах цієї моделі на 

конституційному рівні регулюються навіть окремі питання, пов’язані з 

порушенням правил і вимог депутатської етики, конфлікту інтересів у 

парламентській діяльності, протидії корупції тощо, що відповідає новітнім 

тенденціям конституційно-правового регулювання (конституції Португалії, 

Таїланду). 

9. Специфіка конституційного закріплення юридичної відповідальності 

парламентарія залежить від реалізації державами демократичних стандартів 

парламентаризму та відповідального представницького правління, що 

знаходять своє втілення в конституційній теорії і практиці, зокрема в таких 

моделях: 1) моделях, що ґрунтуються на відповідних сталих демократичних 

традиціях і відзначаються найбільш ґрунтовною і послідовною реалізацією 

ключових демократичних стандартів у галузі юридичної відповідальності 

парламентаріїв (Франція, ФРН, Велика Британія, скандинавські країни); 2) 

моделях, що відображають нетривкість конституційної інституціалізації 

юридичної відповідальності парламентаріїв з огляду на порівняно 

нетривалий період функціонування парламентаризму і продовження 

парламентських реформ (Польща, Латвія, Литва, Естонія); 3) моделях 

конституційного закріплення переважно Центрально- та 

Східноєвропейського регіонів, що орієнтуються на досвід 
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західноєвропейських країнах, проте не мають завершеної конституційної 

інституціалізації юридичної відповідальності парламентарія (Україна, 

Угорщина); 4) моделях, конституційне закріплення юридичної 

відповідальності парламентаріїв яких тяжіє до національних традицій і лише 

частково сполучається із західноєвропейськими трендами розвитку 

конституційно-правових відносин (Бангладеш, Таїланд, Туреччина). Отже, 

особливості конституційного закріплення юридичної відповідальності 

парламентаріїв може аналізуватися крізь призму конституцій країн так 

званого «старого світу», держав зі «сталою демократією», держав 

«перехідної (неусталеної) демократії», а також держав, що демонструють 

переважно незахідні моделі конституційного закріплення юридичної 

відповідальності парламентаріїв. 

10. Юридичну відповідальність парламентарія, спираючись на світовий 

досвід парламентаризму та наведені концептуальні узагальнення, можна 

класифікувати за різними, пов’язаними між собою критеріями. Залежно від 

галузевої належності, можна виокремити конституційну, цивільну, 

кримінальну та адміністративну відповідальність парламентаріїв. Півень 

персоналізації (кола осіб, на яке поширюється інститут юридичної 

відповідальності) дозволяє вирізнити: 1) особисту відповідальність 

парламентарія; 2) групову (фракційну, комітетську тощо) відповідальність 

парламентаріїв; 3) відповідальність парламентаріїв, яка охоплює весь 

депутатський корпус або ж його суттєву в кількісному вимірі частину 

(відповідальність парламентської більшості або меншості (опозиції). З 

врахуванням тяжкості юридичних наслідків юридичну відповідальність 

парламентарія можна поділити на таку, що тягне утрату депутатського 

мандата, або таку, що не передбачає подібних наслідків (оголошення 

попередження, догани, матеріальні втрати у вигляді штрафу тощо). Залежно 

від суб’єкта, перед яким парламентарій несе відповідальність, можна 

виокремити: 1) відповідальність парламентарія перед народом (виборцями); 
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2)відповідальність парламентарія перед парламентом; 3) відповідальність 

перед парламентською фракцією (депутатською групою), членом якої є 

парламентарій; 4) відповідальність перед комітетом (комісією) парламенту, 

членом якого (якої) є парламентарій; 5) відповідальність парламентарія 

перед політичною партією; 6) відповідальність парламентарія перед 

фізичною або юридичною особою. Можна виокремити позасудову (статутну) 

та власне судову відповідальність парламентарія. Також виділено юридичну 

відповідальність парламентарія за вчинені діяння (ретроспективна) та 

відповідальність за майбутні діяння (перспективна відповідальність). З 

урахуванням монокамеральної або бікамеральної структури парламентів 

розрізняється відповідальність парламентаріїв – відповідно членів верхньої 

або нижньої палати парламенту. 

Динамізм конституційно-правової відповідальності не призводить до 

«розчинення» інших видів юридичної відповідальності парламентаріїв у 

власне конституційно-правовій відповідальності. У цьому разі 

конституційно-правова відповідальність парламентарія була б штучною 

конструкцією, що довільно об’єднувала б у собі елементи інших видів 

юридичної відповідальності парламентарія, а це суперечило б правовій 

природі юридичної відповідальності, яка зазвичай має галузевий чи 

міжгалузевий, але не надгалузевий характер. Отже, конституційно-правова 

відповідальність парламентарія є особливим видом, але не єдиною формою 

(видом) його юридичної відповідальності; у силу специфіки врегульованих 

конституційним правом суспільних відносин вона не поглинає і не може 

поглинати інші види юридичної відповідальності парламентарія, 

застосування конституційно-правової відповідальності (як-от зняття 

депутатської недоторканності) може бути підставою для застосування інших 

видів юридичної відповідальності парламентарія, зокрема адміністративної 

та кримінальної. 
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11. Модернізація юридичної відповідальності парламентарія є сталою 

тенденцією конституційно-правового розвитку в Україні та світі, 

перспективним напрямом підвищення рівня відповідальності Верховної Ради 

України. Вона передбачає, окрім конституційних, також синхронні ґрунтовні 

зміни до звичайних (ординарних) законів України, зокрема «Про статус 

народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України», 

«Про Конституційний Суд України», до Регламенту Верховної Ради України 

та інших, що мають відбуватися в контексті парламентської реформи, яка є 

компліментарною до конституційного реформування. Такі зміни покликані 

«урівноважити» конституційний «блок» регулювання інституту юридичної 

відповідальності парламентарія його «законодавчим» блоком. Суттєвим 

ферментом такої модернізації виступають правові позиції Конституційного 

Суду України, вміщені у його рішеннях і висновках, що виконують 

правоорієнтуючу та прогностичну функції у розвитку вищезгаданого 

конституційно-правового інституту. 

12. Юридична відповідальність парламентарія є відображенням 

системи відповідального представницького правління як важливого тренду 

сучасного демократичного розвитку та визначення особливостей комунікації 

влади і народу. 
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відповідальності сучасного парламентарія. «Проблеми нормотворення, 

реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизначеного принципу 

верховенства права». Тези доповідей та повідомлень учасників ІV 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 3 – 4 

жовтня 2019 р.). За заг. ред. проф. І. Д. Шутака. С. 163 – 165. 
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