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ПЕРЕДМОВА

Основою організації та здійснення державної влади є принцип народC
ного суверенітету, який зафіксований у переважній більшості основC
них законів і має по суті універсальне значення. Сучасне трактуванC

ня ідеї народного суверенітету було запропоноване Ж.CЖ. Руссо, котрий
виходив з так званого «суспільного договору» і визнавав існування
«загальної волі», або волі народу. І сьогодні ідея народного суверенітету, яка
історично відіграла видатну роль у державноCправових перетвореннях,
розглядається як своєрідний постулат, що передбачає народовладдя.

Реалії свідчать, що конституційне закріплення ідеї народного сувереC
нітету зумовлює впровадження певних механізмів її реалізації, котрі
охоплюються поняттями безпосередньої демократії і представницької
демократії. Як відомо, основними формами безпосередньої демократії є
вибори та референдуми.

В Україні інститут референдуму зафіксований на конституційному рівні.
Засади за змістом цього інституту визначені у Розділах ІІІ і ХІІІ Основного
Закону. У свою чергу, порядок проведення референдумів регламентується
Законом України «Про всеукраїнський та місцевий референдуми».
Останній, щоправда, був прийнятий ще в 1991 році, й з часу прийняття
зазнавав лише незначних змін. Як результат, цей закон не дає відповіді на
ряд питань, пов’язаних з проведенням референдумів. Більше того, низка
його положень вочевидь не узгоджується з нормами Конституції.

Таким чином, актуальним є створення реальної нормативноCправової
бази для функціонування в нашій країні такого механізму реалізації ідеї
народного суверенітету, яким є референдум. Акцентую і на тому, що в
суспільстві поширені хибні уявлення щодо природи референдуму, його
політичних та юридичних характеристик. Ці уявлення необхідно подолати
задля перспективи демократичного розвитку України.

У цьому контексті важливе значення має видання «Референдуми у
Європейському Союзі», підготовлене Лабораторією законодавчих ініціатив,
в якому висвітлюються прийняті в країнах ЄС підходи до визначення
предметів загальнонаціональних і місцевих референдумів, порядку оргаC
нізації і проведення референдумів та низка інших питань. Переконаний, що
пропоноване видання зацікавить тих, хто безпосередньо причетний до
здійснення державних функцій, а також широкі кола читачів «розумних
книг».

Володимир ШАПОВАЛ,
Голова Центральної виборчої комісії України,

доктор юридичних наук, професор
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В С Т У П

ВСТУП

Протягом останніх років виборче законодавство України та практика
його застосування суттєво наблизились до демократичних станC
дартів виборів. У той же час, удосконалення правового регулювання

виборів не супроводжувалось внесенням змін до закону, що визначає не
менш важливу, ніж вибори, форму народовладдя – Закону «Про всеC
український та місцеві референдуми». На сьогоднішній день більшість
положень цього закону не відповідає ні Конституції України, ні демокC
ратичним стандартам. Більше того, низка його норм, зокрема в «техноC
логічній» частині, яка регламентує порядок формування та діяльності
комісій з референдумів, їх повноваження, організацію голосування,
підрахунку голосів, оскарження рішень, дій та бездіяльності, пов’язаних з
підготовкою та проведенням референдумів, не кореспондується з
аналогічними нормами виборчого законодавства, що також не відповідає
загальноєвропейським тенденціям у правовому регулюванні виборчого та
референдумного процесів. Фактично, за таким законом втілити в життя
положення статті 5 Конституції України на практиці видається доволі
складним завданням.

Варто відзначити, що парламентами попередніх скликань були
здійснені неодноразові спроби перегляду Закону «Про всеукраїнський та
місцевий референдуми» у напрямі, зокрема, приведення його положень у
відповідність до Основного Закону України. Проте жодна з цих спроб не
виявилась успішною з огляду на відсутність у політиків спільного бачення
відповідей на ряд важливих питань, наприклад – щодо предмету
всеукраїнського референдуму (можливості проведення законодавчих
референдумів, винесення на референдуми питань зовнішньополітичного
курсу тощо), суб’єктів і порядку їх ініціювання (наприклад народом) тощо. 
У цьому випадку Україна не є єдиним винятком із загальноєвропейської
практики, адже в деяких країнах Східної Європи (наприклад в Чехії) спірні
проблеми референдумного процесу також досі не вирішено, що має
наслідком відсутність відповідного законодавчого регулювання.

Основна мета цієї книги – на основі дослідження загальних (спільних)
підходів до правового регулювання референдумів у 27 країнах ЄС створити
фундамент для пошуку шляхів врегулювання тих проблем правової
регламентації референдумного процесу, навколо яких в Україні точаться
найбільш активні дискусії як серед експертів, так і серед політиків.

Лабораторія законодавчих ініціатив висловлює щиру подяку КоординаC
тору проектів ОБСЄ в Україні за сприяння у підготовці та публікації цього
видання.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ВИСНОВКІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Основними критеріями, за якими класифікуються референдуми, є:
предмет, ступінь обов’язковості проведення, час проведення, ступінь
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обов’язковості прийнятих на референдумі рішень, зміст рішень, які
ухвалюються на референдумі, суб’єкт ініціювання, територіальні межі 
і коло питань, що виносяться на референдум. Окремі з цих критеріїв
поділу є умовними – у ряді країн рішення консультативних референC
думів на практиці підлягають обов’язковому виконанню.

2. Практика «народного вето» – скасування прийнятих органами публічної
влади рішень або проектів рішень, які розглядаються органами
публічної влади, в ЄС загалом не є поширеною – проведення відхиC
ляючих референдумів передбачено лише в Данії, Ірландії, Італії, Мальті.

3. В більшості країн ЄС рішення референдумів мають не імперативний, а
лише консультативний характер – імперативний характер за всіма
рішеннями, що ухвалюються на референдумах, закріплено лише в
Естонії та Ірландії, тоді як в більшості країн, де практикуються
імперативні референдуми, визначено певні критерії «імперативності» –
коло питань, винесених на референдум (Австрія, Данія, Іспанія, Литва,
Мальта, Польща, Португалія, Швеція, Італія, Німеччина), рівень підC
тримки питання виборцями (Польща, Португалія), порядок ініціювання
(Словенія, Угорщина).

4. У більшості країн Європейського Союзу принципи підготовки та
проведення референдумів окреслено на конституційному рівні. Виняток
з цього правила складають лише Великобританія (яка не має писаної
конституції), Бельгія, Кіпр, Нідерланди, Мальта та Чехія. Зазвичай
конституції державCчленів Євросоюзу містять наступні положення в
частині регулювання референдумів: а) окреслюється предмет рефеC
рендумів як в цілому, так і референдумів щодо перегляду положень
самої Конституції; б) визначається перелік питань, які не можуть
виноситись на референдум та/або перелік умов, за яких референдуми
не можуть проводитись (11 країн ЄС); в) визначаються суб’єкти та/або
порядок призначення загальнонаціональних референдумів (15 країн
ЄС); г) закріплюється положення, у відповідності до якого порядок
проведення референдумів має визначатись окремим законом, який
приймається абсолютною (Естонія) або кваліфікованою (Словенія,
Угорщина) більшістю голосів членів парламенту, або має вищу юриC
дичну силу, порівняно з ординарними законами (Румунія, Іспанія); 
д) прямо передбачається можливість затвердження законів на рефеC
рендумі (9 країн), причому таке затвердження відбувається після
прийняття закону парламентом, але до його підписання главою
держави; е) визначаються умови, за яких референдум вважається
таким, що відбувся (10 країн); є) закріплюється положення, за яким
право голосу на референдумах виникає одночасно з правом голосу на
парламентських виборах (13 країн). В деяких країнах ЄС в конституціях
визначаються принципи проведення референдумів, суб’єкти, які оцінюC
ють легітимність проведених референдумів та їхніх результатів, прямо
передбачається можливість проведення референдумів на місцевому

В С Т У П
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рівні. В окремих країнах ЄС (Австрія, Латвія, Естонія) референдуми
відіграють важливу роль в системі стримувань і противаг.

5. В більшості країн ЄС порядок підготовки та проведення референдумів
визначено в законах. Виняток з цього правила складають лише окремі
країни, наприклад Чехія, Нідерланди. При цьому слід виділити такі
основні особливості законодавчого регулювання інституту референC
думів: а) у більшості країн ЄС процедура проведення виборів і
референдумів визначається різними законами, а не одним законом
(винятки складають Великобританія та Ірландія (в силу специфіки
історичних традицій та підходу до нормотворення), Словенія і Данія); б)
порядок підготовки та проведення виборів і референдумів загалом
уніфіковано, закони про референдуми часто містять норми, які відсиC
лають до положень законів про парламентські вибори; в) інститут
місцевих референдумів на законодавчому рівні визначається навіть
тоді, коли не визнається інститут загальнонаціональних референдумів
(Бельгія); г) в деяких країнах ЄС закони про референдуми приймаються
кваліфікованою більшістю голосів (Словенія, Угорщина), або мають
вищу, ніж звичайні закони, юридичну силу (Румунія, Іспанія, Португалія); 
д) закони, які регламентують порядок проведення референдумів,
характеризуються значним рівнем стабільності і переглядаються
відносно рідко (рідше – в країнах Західної та Центральної Європи,
частіше – в Східноєвропейських державах). В окремих країнах ЄС
(Німеччина, Італія) право визначати процедуру проведення місцевих
референдумів делеговано суб’єктам федерації або регіонам.

6. Аналіз положень законів про вибори і референдуми країн ЄС дозволяє
стверджувати, що загалом в країнах Європи виділяється три основних
підходи до визначення співвідношення між відповідними законами: а)
порядок проведення референдумів визначається виключно законом
про референдуми (Португалія, Литва); б) порядок проведення рефеC
рендумів визначається переважно законами про вибори, положення
законів про референдуми застосовуються субсидіарно (Мальта, ШвеC
ція); в) порядок проведення референдумів регламентується як закоC
нами про вибори, так і законами про референдуми (більшість країн).

7. В усіх країнах ЄС закони про референдуми визначають наступні
питання: а) предмет референдуму, порядок його ініціювання (у тому
числі збору та верифікації підписів виборців у тих країнах, де передC
бачена можливість проведення референдумів за народною ініціативою)
і проголошення; б) вимоги до форми бюлетенів для голосування на
референдумах, умови дійсності бюлетенів, вимоги до протоколів про
підрахунок голосів та про підсумки голосування в межах округів і в
загальнонаціональному масштабі; в) повноваження органів адмініструC
вання виборчого процесу щодо підготовки та проведення референC
думів. У більшості випадків законами про вибори регламентуються такі
питання, пов’язані з підготовкою та проведенням референдумів: 
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а) порядок створення, організація роботи виборчих комісій, статус
членів виборчих комісій; б) порядок ведення реєстру виборців,
складання і уточнення списків виборців; в) особливості голосування за
місцем перебування виборців, голосування поштою, через Інтернет,
голосування за кордоном; г) порядок оскарження рішень, дій і безC
діяльності щодо референдумів та санкції за порушення вимог законів
про референдуми.

8. В багатьох країнах ЄС ряд важливих питань, пов’язаних з підготовкою та
проведенням референдумів на рівні закону, не врегульовані взагалі.
Зазначене стосується, зокрема, порядку здійснення передрефеC
рендумної агітації та порядку її фінансування – на відміну від передC
виборної агітації та засад фінансування виборів, на законодавчому рівні
відповідні питання у більшості країн ЄС не врегульовано. Виняток з
цього правила складають лише декілька країн ЄС (Великобританія,
Польща, Словаччина, Словенія тощо).

9. У більшості країн ЄС на загальнонаціональні референдуми можуть
виноситись такі питання: а) прийняття конституції, внесення змін до
конституції або окремих розділів, статей основного закону (базові
принципи конституційного ладу, порядок внесення змін до основного
закону); б) питання, що мають ключове значення для держави і
суспільства (Греція, Португалія, Естонія, Іспанія, Італія, Литва, Польща,
Словаччина, Румунія, Франція та ін.); в) питання, що стосуються
міжнародних відносин, зокрема – про приєднання до міжнародних
організацій, що передбачає передачу частини повноважень органів
державної влади відповідним організаціям. Ініціатива проведення
конституційних референдумів у більшості країн ЄС належить органам
публічної влади, а не виборцям (крім Латвії, Литви, Італії); рішення
відповідних референдумів у більшості країн Євросоюзу мають імпеC
ративний характер (за винятком Нідерландів, Фінляндії та Австрії).

10. Менш поширеною в країнах ЄС є практика прийняття на референдумах
законів та інших нормативноCправових актів, дострокового припинення
повноважень органів державної влади та посадових осіб (Австрія,
Латвія). Законодавчі референдуми, як правило, ініціюються органами
влади, а не виборцями (крім Латвії, Литви, Словенії), їх рішення у
більшості випадків мають імперативний характер.

11. В більшості державCчленів Європейського Союзу вимоги законодавства
в частині визначення меж предмету референдуму дублюють констиC
туційні положення і не розширюють зміст відповідного конституційного
регулювання.

12. У ряді країн ЄС референдуми щодо вступу держави в Євросоюз не
проводились (Греція, Іспанія, Португалія). В той же час у ряді країн
Європейського Союзу їх проведення є обов’язковим, а рішення,
прийняті на референдумах, мають імперативний характер (Австрія,
Данія, Ірландія).

В С Т У П



10

В С Т У П

13. В країнах ЄС відсутній єдиний підхід до визначення переліку питань,
винесення яких на загальнонаціональний референдум заборонено. 
В більшості випадків на референдуми заборонено виносити фіскальні
питання (бюджету, мит, податків, запозичень), питання амністії і помиC
лування, виконання зобов’язань за міжнародними договорами, ратиC
фікації та денонсації міжнародних договорів, введення в дію режиму
воєнного та надзвичайного стану, припинення дії відповідних режимів
(або питання національної безпеки і оборони). В деяких країнах ЄС на
референдумах не можуть переглядатись форма правління (Італія),
привілеї монарха і королівської родини (Данія, Нідерланди), питання,
віднесені до виключної компетенції законодавчої, виконавчої або
судової влади (Австрія, Болгарія, Угорщина).

14. Основними рекомендаціями Європейської комісії за демократію через
право (Венеціанської комісії) щодо організації та проведення рефеC
рендумів є: а) забезпечення незалежності та неупередженості органів,
що організують проведення референдумів; б) забезпечення незалежC
ного спостереження за організацією та проведенням референдумів; 
в) створення ефективної системи оскарження рішень, дій та бездіяльC
ності, що стосуються підготовки та проведення референдумів; 
г) забезпечення дотримання положень законодавства при підготовці та
проведенні референдумів органами виконавчої влади, зокрема у
випадках, коли референдуми ініціюються органами публічної адміністC
рації; д) проведення референдумів протягом визначеного законом
часу; е) забезпечення офіційного оприлюднення результатів рефеC
рендумів.

15. В деяких країнах ЄС на законодавчому рівні передбачено додаткові
механізми запобігання порушенням в ході підготовки та проведення
референдумів, зокрема – обмежено можливості ініціювання та/або
проведення референдумів під час дії режиму надзвичайного або
воєнного стану, перебігу виборчого процесу (Естонія, Польща, ПортуC
галія, Словаччина).

16. Аналіз законодавства країн ЄС дозволяє дійти висновку про відсутність
єдиного підходу до визначення суб’єктів ініціювання та призначення
загальнонаціональних референдумів. У той же час загальною тенденC
цією є наділення правом ініціювання референдумів не виборців, а
органи публічної влади. У тих випадках, коли виборці все ж мають право
ініціювати проведення референдуму, відповідна ініціатива обмежуC
ється: а) необхідністю збору на підтримку референдумів підписних
листів з визначеною кількістю підписів на підтримку проведення
референдуму, які перевіряються органами адміністрування виборчого
та референдумного процесів; б) дискреційним правом парламенту
вирішувати питання про доцільність проведення референдуму за
народною ініціативою (Польща, Португалія, Угорщина); в) правом
парламенту схвалити акт, який пропонується винести на референдум,
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до проведення референдуму (Італія, Мальта); г) можливістю визнання
ініціювання таким, що не відповідає конституції (за змістовними або
процедурними ознаками); д) обмеженням кола питань, які можуть бути
предметом референдуму за народною ініціативою (у більшості випадків
предметом такого референдуму є внесення змін до конституції,
скасування або затвердження законів чи їхніх окремих положень). 
В більшості країн ЄС також обмежено право глави держави призначати
загальнонаціональні референдуми – в ряді держав глава держави може
призначити референдум лише за згодою парламенту (однієї з його
палат), або ж взагалі не має права призначати референдуми (відповідне
право реалізує законодавчий орган).

17. У більшості країн ЄС проведення виборів та референдумів покладається
на одну й ту ж саму систему органів адміністрування. Процедури
ведення реєстру виборців та учасників референдумів, складання і
уточнення списків виборців та осіб, які мають право на участь у
референдумі, є однаковими і для виборів, і для референдумів. Більшість
законів країн ЄС про референдуми в частині повноважень органів адміC
ністрування референдумного процесу відсилають до положень виборC
чого законодавства і визначають лише ті повноваження органів
адміністрування, які є характерними саме для референдумного процесу
(перевірка достовірності підписів у підписних листах, виготовлення
бюлетенів для голосування на референдумах, перевірка фінансування
підготовки та проведення референдумів тощо).

18. При визначенні початку проведення передреферендумної агітації у
більшості країн ЄС застосовується один з підходів: а) агітація може
розпочинатись з дня проголошення референдуму; б) агітація може
розпочинатись з дня реєстрації ініціативних груп для збору підписів за
проведення референдуму (у тих випадках, коли референдум ініціюється
виборцями). Агітація майже завжди заборонена у переддень та в день
голосування. Для більшості країн ЄС встановлення дати офіційного
початку передреферендумної агітації не має особливого значення,
оскільки на практиці агітація розпочинається задовго до ініціювання або
проголошення референдуму. В багатьох країнах ЄС законом визначено
строки передреферендумної кампанії.

19. У переважній більшості державCчленів ЄС голосування на рефеC
рендумах відбувається протягом одного дня (до винятків з цього
правила належать Польща, Чехія та Фінляндія). Також практично в усіх
країнах Євросоюзу участь у голосуванні є правом, а не обов’язком
учасника референдуму (крім Бельгії, Греції, Італії, Люксембургу,
Португалії). В усіх країнах ЄС встановлено кворум прийняття рішень на
референдумах (питання вважається схваленим, якщо на його підтримку
проголосувало більше половини тих, хто взяв участь у голосуванні), у
той же час встановлення кворуму участі (референдум вважається
таким, що відбувся, за умови участі у ньому визначеної кількості
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учасників референдуму) практикується лише в деяких країнах, і то лише
щодо обмеженого кола питань.

20. Законодавство більшості державCчленів Євросоюзу передбачає можC
ливість перегляду рішень референдумів, проте встановлює ряд
обмежень, пов’язаних з таким переглядом – парламент може змінити
суть прийнятого на референдумі рішення лише після закінчення
визначеного законом строку.

21. Дослідження положень законів про референдуми країн ЄС дозволяє
дійти висновку, що процедура оскарження рішень, дій та бездіяльності,
пов’язаних з організацією та проведенням референдумів, регламенC
тується поCрізному. В одних країнах суб’єктами звернення зі скаргами
можуть бути лише ті органи і особи, права і законні інтереси яких поруC
шено, в інших – досить широке коло суб’єктів, у тому числі і тих, права
яких протиправними рішеннями, діями або бездіяльністю не порушено.
В тих країнах ЄС, де функціонують органи конституційної юрисдикції
(конституційні суди), розгляд питань про конституційність ініціювання,
призначення і проведення референдумів віднесено до компетенції орC
ганів конституційної юстиції. До компетенції цих органів часто відноC
ситься і встановлення та офіційне оприлюднення результатів референдумів.

22. У більшості випадків в країнах ЄС на референдуми виносяться питання
принципів (які визначають певний напрям регулювання, але не конкC
ретизують його зміст) або чітко сформульовані проекти рішень. 

23. У тих випадках, коли на референдум виносяться проекти нормативноC
правових актів або чинні законодавчі акти, законодавець покладає на
органи публічної влади обов’язок надання відповідних документів
виборцям. Також законодавство більшості державCчленів покладає на
органи, що забезпечують проведення референдумів, обов’язок наданC
ня виборцям матеріалів, що стосуються принципів – у тих випадках,
коли на референдуми виносяться питання принципів, а не чітко
сформульовані пропозиції.

24. Як правило, в законодавстві країн ЄС відсутні чіткі вимоги до форC
мулювання питань, що виносяться на референдум. В окремих державах
законодавець вимагає лише, щоб питання були сформульовані таким
чином, щоб лише одна з відповідей (стверджувальна або заперечна)
була можливою, в інших державах законодавець взагалі не встановлює
будьCяких вимог до формулювання питань, що виносяться на рефеC
рендум. В той же час, як правило, вирішення спорів стосовно допусC
тимості винесення тих чи інших питань на референдум здійснюється
відповідними правозастосовчими органами. При цьому в більшості
випадків такі органи мають керуватись положеннями конституції 
(в частині, наприклад, предмету референдуму, процедури його ініціюC
вання і призначення), або (хоча така практика і є малопоширеною)
зобов’язаннями держави, які випливають з міжнародних договорів
(Ірландія, Кіпр, Данія, Греція). 
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25. Дослідження способів винесення питань на референдуми дозволяє
зробити наступні висновки: а) у більшості країн конкретні пропозиції не
об’єднуються в одному питанні з питанням принципів (напрямів
врегулювання проблеми); б) частини питання не повинні бути взаємоC
виключаючими або логічно суперечливими; в) на референдуми не
виносяться питання, пов’язані з переглядом актів різної юридичної
сили; г) питання повинно передбачати можливість реалізації рішення
референдуму у разі схвалення відповідного питання; д) якщо на
референдум виноситься декілька питань, кожне з них передбачає
окрему відповідь, при цьому з відповіді на одне питання не повинна
випливати відповідь на інше. В окремих країнах ЄС (наприклад в
Португалії) кількість питань, які можуть виноситись на референдум,
взагалі обмежується.

26. На питання, що виносяться на місцеві референдуми, загалом пошиC
рюються ті ж самі вимоги, що і на питання, які виносяться на загальC
нонаціональний референдум. Відмінності зумовлюються лише прироC
дою місцевих референдумів.

27. Основні обов’язки щодо інформування учасників референдумів про
позитивні або негативні наслідки прийняття рішень, а також про зміст
винесених на референдум питань покладаються на організації сусC
пільного мовлення, а не комерційні телеC або радіокомпанії. Діяльність
останніх в ході референдумного процесу загалом не є об’єктом
законодавчого регулювання, у тому числі обмежень і заборон (окрім
загального декларативного зобов’язання чесно і об’єктивно висвітC
лювати позиції прихильників та противників питань, винесених на
референдум). На практиці комерційні ЗМІ зазвичай керуються самоC
регулюючими стандартами, які зобов’язують їх об’єктивно та неупереC
джено подавати інформацію. В той же час суспільне мовлення
зобов’язане забезпечити рівне висвітлення позицій як прихильників, так
і опонентів винесених на референдум питань.

28. В ряді країн Євросоюзу передбачено додаткові гарантії рівності
учасників референдумного процесу, зокрема – обмеження граничної
суми витрат на передреферендумну агітацію, граничних розмірів
внесків пожертвувачів, заборону встановлювати підвищений розмір
плати за політичну рекламу тощо.

29. Практика багатьох країнCчленів ЄС показує, що питання дотримання
принципу рівності можливостей у здійсненні передреферендумної
агітації у відповідних державах залишається актуальним – досвід
проведення референдумів стосовно приєднання до ЄС засвідчив факти
порушення принципів збалансованого висвітлення позицій прихильC
ників та опонентів питань, винесених на референдуми, надання оргаC
нами публічної влади переваг окремим суб’єктам референдумного
процесу тощо.

В С Т У П
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30. В більшості країн Євросоюзу домінує ліберальний підхід до фінансуC
вання передреферендумної агітації. В ряді державCчленів (особливо в
нових членах ЄС) відсутні будьCякі обмеження граничних розмірів
приватних внесків, відсутня пряма заборона фінансування передреC
ферендумної кампанії фізичними та юридичними особамиCнерезиC
дентами. Практика проведення референдумів щодо членства в ЄС
також засвідчила непрозорість використання коштів на фінансування
прихильників та опонентів винесених на референдум питань.

31. Країни ЄС поCрізному підходять до визначення переліку дозволених
джерел фінансування передреферендумної агітації: в одних країнах
використання бюджетних коштів на відповідні цілі заборонено або
жорстко обмежено (Болгарія, Ірландія, Польща, Португалія, Іспанія), в
інших (Естонія) – навпаки, бюджетні кошти є єдиним легальним
джерелом фінансування передреферендумної агітації.

32. Інститут місцевих референдумів закріплено законодавством більшості
країн ЄС. При цьому порядок проведення таких референдумів далеко
не завжди визначається спеціальними законами – у ряді держав
організація та проведення референдумів на місцях регламентується
законодавством про місцеве самоврядування або про місцеві органи
виконавчої влади. В деяких державах Євросоюзу можливість провеC
дення місцевих референдумів передбачена також на конституційному
рівні.

33. В багатьох країнах ЄС (Бельгія, Данія, Естонія, Ірландія, Литва,
Люксембург, Нідерланди, Швеція) результати місцевих референдумів
мають виключно консультативне значення; виключно імперативне знаC
чення місцеві референдуми мають лише в окремих країнах (Болгарія,
Франція, Іспанія). 

34. У переважній більшості країн ЄС на місцеві референдуми можуть
виноситись питання, віднесені до компетенції місцевого самоврядуванC
ня, і питання, пов’язані з переглядом меж адміністративноCтериторіальC
них одиниць. В федеративних державах на референдуми виносяться
конституції (статути) суб’єктів федерації. Як і на загальнонаціональних
референдумах, предметом місцевого референдуму у більшості виC
падків не можуть бути фіскальні питання (крім Ірландії). В усіх країнах на
місцеві референдуми не виносяться питання, віднесені до загальнодерC
жавної компетенції. Що стосується дострокового припинення повноваC
жень органів та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом проC
ведення референдумів, то відповідне питання в різних державах врегуC
льовується поCрізному – в одних (Чехія, Угорщина, Польща, Австрія)
закон передбачає таку можливість, в інших (Бельгія) – ні.

35. В більшості країн ЄС підходи до регулювання передреферендумної
агітації, формулювання питань, фінансування, організації референдумC
ного процесу є однаковими як для загальнонаціональних, так і для
місцевих референдумів.
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ТИПИ  РЕФЕРЕНДУМІВ

Поряд з виборами інститут референдуму є однією з найбільш важлиC
вих форм безпосередньої демократії. У сучасній юридичній літераC
турі існує значна кількість визначень поняття «референдум».

Найбільш загально референдум (від латинського «referendum» – те, що має
бути повідомлено) визначається як голосування виборців, шляхом якого
приймається державне або самоврядне рішення.

На відміну від виборів, які мають універсальний характер, референдум
закріплений законодавством далеко не всіх країн. Різною є і сфера його 
застосування – в ряді країн світу (Канада, США тощо) референдум провоC
диться лише на рівні суб’єктів федерації або на місцевому рівні.В окремих
європейських країнах, зокрема, Люксембурзі та Нідерландах, референдуC
ми взагалі не практикуються.

Інститут референдумів: коротка історична довідка

Історичним попередником референдуму є плебісцит – інститут, що виник у 5 столітті до наC
шої ери в Римській республіці у період боротьби між патриціями та плебеями. Закон конC
сулів Л. Валерія та М. Горація 449 р. до н.е. запроваджував недоторканість плебейських
трибунів та обов’язковість плебісцитів (як актів, ухвалених зборами плебсу) для виконання
громадянами Риму, щоправда – за умови їх попереднього затвердження Сенатом. У 287 р.
до н.е. був схвалений закон Гортензія, згідно з яким плебісцити набували юридичної сили
вже без погодження з Сенатом. В епоху середньовіччя плебісцити як форма безпосередC
ньої демократії набули поширення у державах з республіканською формою правління (зоC
крема, в Швейцарії, окремих ганзейських містах тощо). Так, у 1449 році в Швейцарії був
проведений плебісцит, за результатами якого був запроваджений додатковий податок для
покриття воєнних витрат республіки. Новий етап розвитку цього інституту припав на кінець
18 та 19 століття, коли плебісцити проводились для затвердження конституцій, вирішення
територіальних суперечностей, реалізації права народів на самовизначення, зміни засад
організації публічної влади, підвищення ролі громадян у законодавчому процесі. Так, у
1831 році в швейцарському кантоні СенCГален було впроваджено Інститут народного вето.
Більшість республіканських Конституцій Франції було схвалено саме шляхом плебісциту;
21–22.10. 1866 на плебісциті було прийнято рішення про входження Венеції до складу
Італії, 2.10.1870 року за приєднання до Італії  проголосувала громада Риму, у 1867 році за
результатами плебісциту до складу Греції увійшли Іонічні острови, у 1860 році на плебісциті
було ухвалено рішення про приєднання Ніцци і Савойї до складу Франції. Плебісцитом від
20.12.1851 строк повноважень Президента Франції ЛуїCНаполеона було продовжено до 10
років, ще через рік, також через плебісцит, ЛуїCНаполеон став імператором Наполеоном ІІІ.
У першій половині ХХ століття плебісцити використовувались переважно для вирішення теC
риторіальних питань. Наприклад, у 1905 році шляхом загальнонаціонального плебісциту
було припинено дію Кальмарської унії, і Норвегія отримала незалежність. За результатами
плебісциту у Верхній Сілезії 20.03.1921 року територію Верхньої Сілезії було поділено між
Веймарською республікою та Польщею. 

Власне інститут референдуму вперше було закріплено в Конституціях Швейцарії та США;
на початку 1920Cх років він знайшов відображення у законодавстві ряду інших країн,
приміром – Австрії, Естонії, Латвії, Литви, Словаччини, Чехії, Вільного Міста Данцига тощо.
Після Другої світової війни референдум як форма безпосередньої демократії отримав
загальносвітове визнання і був закріплений на конституційному та законодавчому рівнях у
багатьох країнах світу. З початку 20 століття в Європі спостерігалась тенденція до
розширення застосування інституту референдуму – починаючи з 1900 і до 1986 року в
Європі загалом було проведено 365 загальнонаціональних референдумів.
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Вивчення зарубіжного досвіду дозволяє говорити про те, що до процеC
дури референдуму звертаються переважно для вирішення питань
найбільшої ваги – затвердження конституцій (і, відповідно, засад організації
публічної влади), визначення зовнішньополітичного курсу країни (у цьому
контексті показовим є досвід норвезького референдуму 1972 року, коли
громадяни Норвегії не підтримали ідею членства Норвегії в Європейському
Союзі), обмеження державного суверенітету (референдуми, пов’язані з
розширенням Євросоюзу, референдуми щодо Конституції ЄС тощо), врегуC
лювання відносин між центральною владою та автономіями тощо. Чи не
єдиним винятком з цього правила є Швейцарія, де на референдум часто виC
носяться питання, вирішення яких у багатьох інших країнах віднесено до
компетенції органів публічної влади.

Основним чинником, який не сприяє розширенню сфери застосування
референдумів, є те, що за певних умов референдум може стати дієвим
інструментом для згортання демократичних процесів – адже за своєю сутC
тю референдум передбачає голосування лише «за» або «проти» внесеної
пропозиції, виключає (на відміну від інститутів опосередкованої демократії)
подальші дискусії та пошук компромісного варіанту кінцевого рішення. СаC
ме ці вади референдуму, як свідчить практика, з успіхом використовуються
в умовах авторитарного політичного режиму. Показовим у цьому відношенні
є досвід ряду азіатських країн, де рішеннями референдумів підмінялись
конституційні положення та діяльність вищих органів держави. У 1976–1978
роках в Єгипті було проведено серію референдумів, якими було продовжеC
но визначений Конституцією строк президентських повноважень, обрано на
посаду Анвара Садата, розширено повноваження правоохоронних органів,
схвалено недемократичні заходи проти «підривних елементів» та опозиції. У
пострадянських країнах Середньої Азії референдумами підмінялись преC
зидентські вибори (референдуми про автоматичне продовження строків
повноважень президентів Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, ТаджиC
кистану). Не варто забувати і про негативний досвід 1930Cх років, коли за
результатами плебісцитів до Німеччини було приєднано Саар та Австрію. 

Слід визначити, що у ряді випадків референдум використовувався для обмеження
демократії. На початку 19 століття Наполеон Бонапарт використовував плебісцити для
розширення власних повноважень, завдяки плебісцитам А.Гітлер у 1934 р. перебрав на
себе президентські функції, у наступні роки – суттєво розширив територію Німеччини.
Сфальсифікованим плебісцитом 1935 року в Греції була впроваджена монархічна форма
правління. 26 вересня 1999 року рішенням референдуму повноваження Президента
Таджикистану Емомалі Рахмонова було продовжено з 5 до 7 років, 27 лютого 2002 року
рішенням референдуму строк повноважень президента Узбекистану Іслама Карімова
також було продовжено до 7 років. 17.10.2004 року білоруські виборці на референдумі
висловились за скасування обмежень строків перебування при владі президента Білорусі
(що дозволило  О.Лукашенко втретє висунути свою кандидатуру на виборах 2006 року).
Подібним чином закріплювалось перебування при владі президентів Казахстану
Нурсултана Назарбаєва (референдум 1995 року про продовження строку повноважень
президента) і Туркменістану Сапармурата Ніязова (референдум 15.01.1994 р. щодо
продовження строку повноважень президента до 2002 року).
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Саме через природні вади інституту референдуму у більшості випадків
законодавець вкрай обережно підходить до визначення кола питань, які
можуть вирішуватись виключно на загальнонаціональних референдумах,
результати яких є обов’язковими для виконання.

Таблиця 1.1.

Типи референдумів

Що ж стосується типів
референдумів, то більшість
конституціоналістів класифіC
кує їх за декількома основC
ними критеріями: змістом
предмету, обов’язковістю/
необов’язковістю проведенC
ня, часом проведення, праC
вовими наслідками, змістом
рішень, колом суб’єктів,
суб’єктами ініціювання.
Відразу відзначимо, що
наведена у таблиці класиC
фікація не є універсальною.
Наприклад, за ознакою предC
мета референдуму окремі
автори виділяють не лише
наведені у таблиці типи, 
але також референдуми з
фінансових питань (оскільC
ки, наприклад в Швейцарії,
кредити, що перевищують

певну суму, мають бути санкціоновані рішеннями референдумів, що провоC
дяться на рівні відповідних кантонів).

1.1. Обов’язкові і факультативні референдуми

Обов’язкові референдуми проводяться на підставі вимог конституції
або інших нормативноCправових актів щодо чітко визначеного кола питань,
прийняття рішень щодо яких можливе лише шляхом всенародного
голосування. Обов’язковий референдум можна розглядати як приклад
наділення громадян, а не представницький орган, верховною законоC
давчою владою. Зазвичай законодавство, яке визначає коло підстав
обов’язкового референдуму, передбачає, що представницький орган
(парламент) ухвалює законопроекти, затвердження яких віднесено до
сфери обов’язкового референдуму.

Критерії 
класифікації

Типи

Предмет 

• конституційні
• законодавчі 
• міжнародноCправові
• адміністративноCправові

Ступінь
обов’язковості
проведення

• обов’язкові
• факультативні

Час проведення
• дозаконодавчі
• післязаконодавчі (ратифікуючі)

Ступінь
обов’язковості
рішень

• консультативні
• постановляючі (імперативні)

Зміст рішень
• затверджуючі
• відхиляючі 
• відкладальні

Територіальна
організація і коло
вирішуваних питань

• загальнодержавні
• регіональні
• місцеві

Суб’єкт ініціативи

• за народною ініціативою
(петиційні)

• за ініціативою органів публічної
влади
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Законодавче закріплення інституту обов’язкового референдуму
відсутнє у Греції, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, Польщі, Угорщині. У
багатьох країнах предметом обов’язкового референдуму можуть бути
конституційні зміни (наприклад в Австрії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі,
Швеції тощо), а також інші важливі питання. Перелік таких питань розкрито
у Таблиці 1.2. Особливості предмету та порядку проведення референдумів
щодо конституційних змін висвітлено у Розділах 3 та 4 цього дослідження.

Таблиця 1.2.

Питання, що виносяться на обов’язковий референдум

КРАЇНА ПРЕДМЕТ ОСОБЛИВОСТІ

Австрія

Питання про довіру
кандидату в президенти
на президентських
виборах

Якщо на виборах Президента висунуто лише одну
кандидатуру, вибори проводяться у формі
референдуму. 

Дострокове припинення
повноважень глави
держави

Повноваження Президента можуть бути припинені
достроково на підставі рішення референдуму,
проведеного на вимогу Федеральних Зборів.
Федеральні Збори скликає Федеральний Канцлер
на підставі клопотання Національної Ради, яка
приймає відповідне рішення більшістю у дві третини
голосів за умови присутності під час голосування
половини її членів. Неприйняття на референдумі
рішення про припинення повноважень глави
держави тягне за собою відставку Національної
Ради.

Данія

Зміна віку набуття
активного виборчого
права

Прийнятий парламентом закон щодо зміни віку
набуття активного виборчого права отримує
схвалення Короля лише після його затвердження
референдумом.

(Закон від 23 травня 1953 року передбачає
можливість зміни віку набуття активного виборчого
права прийнятим на референдумі законом).

Відбір представників до
міжнародних організацій

Референдум з цього питання проводиться на
вимогу 5/6 членів Парламенту.

Іспанія

Надання автономії
провінціям, прийняття
статутів автономій,
перегляд меж автономій

Хоча референдум проводиться в провінціях, він має
загальнонаціональне значення. Референдум провоC
диться у разі:
C злиття існуючих областей;
C створення нових областей, якщо кількість їхніх
мешканців – не менше 1 мільйона виборців;
C відокремлення провінцій та комун від однієї
області та приєднання до іншої.
Ініціатива проведення референдуму належить
комунальним радам, що загалом представляють не
менше ніж 2/3 виборців, яких стосується питання,
віднесене до предмету референдуму.
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На відміну від обов’язкових рефеC
рендумів, проведення яких за наявC
ності визначених законом підстав є
обов’язком органів публічної влади,
факультативні референдуми провоC
дяться виключно з ініціативи органів
публічної влади (тобто винесення
питання на референдум є правом, а не
обов’язком відповідних органів) та з

питань, вирішення яких саме шляхом проведення референдуму не є
обов’язковим, іншими словами – з питань, які можуть вирішуватись
органами публічної влади (парламентом, урядом, главою держави,
органами самоврядування). Як правило, такі референдуми використоC
вуються для легітимації особливо важливих для суспільства владних рішень
і/або перекладення політичної відповідальності безпосередньо на виборців.
У ряді країн, приміром у Великобританії, Естонії, Ірландії,  визначення
предмету факультативних референдумів віднесено на розсуд органів
публічної влади. У деяких країнах ЄС, навпаки – «поле» факультативних
референдумів чітко окреслене – і вони можуть проводитись лише щодо
обмеженого кола питань.

Таблиця 1.3.
Предмет факультативних референдумів

КРАЇНА ПРЕДМЕТ ОСОБЛИВОСТІ

Латвія

Розпуск парламенту

Президент ініціює розпуск парламенту та вносить
відповідне подання до Центральної виборчої
комісії. Референдум проводиться не раніше одного
і не пізніше двох місяців після внесення подання до
Центральної виборчої комісії. Якщо більше
половини учасників референдуму висловляться за
розпуск Сейму, він вважається розпущеним. Таке
рішення є підставою для призначення нових
парламентських виборів. 

Громадські ініціативи, не
підтримані парламентом

Не визначаються.

Мальта
Визначення терміну
повноважень парламенту

Не визначаються.

Португалія Питання регіоналізації Не визначаються.

Предмет Приклади (країни ЄС)

Частковий перегляд Конституції Австрія, Іспанія, Польща, Італія, Швеція 

Зміна або скасування законів Австрія, Данія, Італія

Важливі державні та соціальні питання Греція

БудьLякі питання, визначені органами
публічної влади

Великобританія, Естонія, Ірландія, Люксембург,
Мальта, Португалія, Угорщина

Приклад. Розмежування предметів
факультативного і обов’язкового

референдумів в Іспанії

Конституція Іспанії передбачає, що схвалеC
ний Генеральними кортесами проект змін
до Конституції повинен обов’язково виноC
ситись на референдум. У той же час, проект
змін до Конституції може бути винесений на
референдум, якщо цього вимагатиме 1/10
частина членів однієї з палат парламенту.
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Поділ референдумів на обов’язкові та факультативні не завжди є
очевидним. Законодавство деяких держав передбачає проведення
обов’язкового референдуму щодо певних питань, однак інші положення
законів та встановлені процедури фактично нівелюють обов’язковість
референдумів. Конституція Франції передбачає проведення обов’язкового
референдуму щодо питань уступки, обміну або приєднання територій, а
також щодо проекту змін Конституції. Але ці питання можуть бути розглянуті
й парламентом, скликаним у якості Конгресу. Тому фактично конституC
ційний референдум у Франції не є обов’язковим.

1.2. Конституційні і законодавчі референдуми, референдуми
щодо міжнародних договорів

Окрім класифікації референдумів залежно від обов’язковості/
необов’язковості їх проведення щодо тих чи інших питань, існує ще один
критерій класифікації – за змістом питань, що виносяться на референдум. У
значній кількості випадків референдуми стосуються затвердження основC
них законів, внесення до них змін, завтвердження/скасування/заборони
внесення змін до законів (законопроектів), питань зовнішньополітичного
курсу країни (затвердження міжнародних угод тощо), в окремих країнах
(наприклад в Швейцарії) – фінансових (кредитних) угод. Звичайно, така
класифікація значною мірою є штучною, оскільки питання, що виносяться на
референдум, можуть стосуватись внесення змін до всього масиву закоC
нодавства – як конституції, так і міжнародних договорів, раніше прийнятих
законів. Проте більшість дослідників за ознакою предмету референдуму
все ж виділяють конституційні, законодавчі та міжнародноCправові рефеC
рендуми в окремі види.

Конституційні референдуми передбачають прийняття конституцій або
внесення до них змін. У тих випадках, коли процедура перегляду конституції
визначається самою конституцією, предмет конституційного референдуму
завжди вичерпно окреслюється безпосередньо в основному законі. 
У багатьох державах зміни до конституцій вносяться через обов’язкові
референдуми, проте в ряді країн (наприклад у Франції) конституційні
референдуми можуть бути і факультативними. Факультативні конституційні
референдуми можуть призначатися парламентом (наприклад Австрія,
Данія, Естонія, Литва, Мальта, Швеція), за народною ініціативою (Італія,
Литва), бути результатом спільної ініціативи декількох вищих органів
держави та/або виборців (наприклад, у Франції конституційні референдуми
можуть проводитись за ініціативою Прем’єрCміністра, підтриманою обома
палатами парламенту); в Угорщині громадяни можуть ініціювати перед
парламентом перегляд Конституції на конституційному референдумі, якщо
відповідна ініціатива буде підтримана 100 000 підписів виборців.

Якщо обов’язкові конституційні референдуми класифікувати за ознаC
кою меж перегляду, то можна визначити декілька їх типів: 1) конституційні
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референдуми щодо повного перегляду конституції (Австрія, Іспанія) – на
конституційному рівні обов’язковість референдумів передбачена лише для
випадків, коли основний закон передбачається викласти в новій редакції; 
2) конституційні референдуми щодо змін до чітко визначених самою консC
титуцією положень (розділів) основного закону (Естонія, Латвія, Литва,
Польща) – на конституційному рівні обов’язковість проведення референC
думів передбачена лише для випадків, коли переглядаються окремі полоC
ження конституцій – загальні засади конституційного ладу, порядок
внесення змін до основного закону тощо; 3) конституційні референдуми
щодо перегляду будьCякого положення Конституції (Ірландія) – будьCякі
зміни до основного закону мають затверджуватись референдумом; 
4) конституційні референдуми щодо перегляду будьCяких положень
основного закону, крім положень, переглядати які взагалі заборонено
(Румунія); 5) моделі, які поєднують особливості вищеназваних типів. 
У деяких країнах ЄС конституційні зміни взагалі не є предметом рефеC
рендуму (Болгарія, Греція, Люксембург, Нідерланди, Португалія).

Таблиця 1.4. 

Питання, що можуть бути винесені на обов’язковий 
конституційний референдум

КРАЇНА ЗМІНА БАЗОВИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
ЗМІНА ПОРЯДКУ ВНЕСЕННЯ

ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ

Естонія
Розділ Конституції, який визначає загальні засади
конституційного ладу.

Глава, що стосується підстав
перегляду Конституції, порядку
внесення до неї змін та
доповнень.

Латвія

Норми, що стосуються загальних засад констиC
туційного ладу (визнання Латвії незалежною та
демократичною республікою; закріплення її дерC
жавного та національного суверенітету, теритоC
ріальної цілісності; визнання латвійської мови
державною; виборності Сейму).

Зміна порядку внесення змін
до Конституції.

Литва

Питання, що стосуються:
C проголошення Литви «незалежною демокраC
тичною республікою»;
C основ державного ладу (розділ 1 Конституції
«Держава Литва»).

Розділ 14 «Внесення змін до
Конституції».

Польща 

Положення, що стосуються:
C Розділу І Конституції (засади республіканського
ладу);
C Розділу ІІ Конституції (права, свободи та
обов’язки особи та громадянина).

Розділ ХІІ (внесення змін до
Конституції).

ЗАГАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Ірландія БудьCякі зміни.

Румунія

Не можуть бути предметом перегляду Конституції положення, що стосуються:
національного, неподільного та незалежного характеру держави; республіканської
форми правління; територіальної цілісності; незалежності правосуддя; політичного
плюралізму; офіційної мови.
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У деяких країнах на референдум не виноситься чітко сформульований
текст конституції або конституційних змін, а важливі питання, які за своєю
природою стосуються конституції або конституційних законів. Така пракC
тика має місце у Швеції. Ще один підхід – відсутність законодавчого
визначення переліку питань, що можуть бути винесені на референдум, за
наявності вказівки на те, що факультативний референдум може бути
проведений за народною ініціативою. 

Законодавчий референдум передбачає прийняття нормативноC
правових актів за безпосередньої участі громадян. Законодавство деяких
європейських держав передбачає, що законодавчі референдуми можуть
проводитись за ініціативою президента (Франція), парламенту (Австрія,
Литва, Люксембург), певної кількості членів парламенту (Данія, Греція) або
за ініціативою декількох суб’єктів (наприклад Португалія, де президент
приймає рішення про проведення референдуму на підставі пропозиції
парламенту та уряду). Референдум може бути проведений за народною
ініціативою, якщо певна кількість громадян виступають як суб’єкт закоC
нодавчої ініціативи (Італія, Литва, Мальта, Угорщина), однак така практика
не набула значного поширення, оскільки активність громадян щодо ініціюC
вання законодавчих змін не є високою.

Як і конституційні, законодавчі референдуми можуть бути обов’язC
ковими та факультативними. З одного боку, обов’язковість проведення
законодавчого референдуму може мати безумовний характер: в ФРН
федеральним законом, прийнятим на обов’язковому референдумі, має
регулюватися питання нового поділу федеральної території. З іншого боку,
проведення обов’язкового законодавчого референдуму можливе за наявC
ності певних умов: наприклад в Латвії, Президент призупиняє публікацію
прийнятого Парламентом закону, і якщо протягом визначеного часу надійде
відповідна вимога не менш ніж 1/10 частини виборців, закон має бути
винесений на факультативний референдум.

У деяких державах практикуються референдуми, на які виносяться
питання щодо приєднання до міжнародних угод, зокрема тих, які
передбачають обмеження державного суверенітету. У нинішніх країнахC
членах ЄС такі референдуми проводились у зв’язку з розширенням
Європейського Союзу. Як і конституційні, референдуми з питань приєдC
нання міжнародних угод бувають обов’язковими (Данія – крім випадків,
коли рішення про приєднання до міжнародних організацій схвалено 5/6
складу парламенту, Естонія, Латвія, Литва, Словаччина, Франція), а також
факультативними (наприклад Польща, Португалія). Цікавим є приклад
Латвії, законодавство якої передбачає необхідність проведення обов’язC
кового референдуму щодо вступу в ЄС або щодо схвалення положень, що
обмежують державний суверенітет, закріплюючи можливість проведення
факультативного референдуму у випадку зміни строку членства в ЄС.

Суб’єкти проголошення референдумів щодо міжнародних угод в різних
країнах ЄС визначаються поCрізному. У Франції вони ініціюються ПрезиC
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дентом, у Португалії – главою держави за пропозицією парламенту і уряду,
в Литві – половиною членів Парламенту. Питання щодо ратифікації або
денонсації міжнародних договорів не можуть бути винесені на рефеC
рендуми в Данії, Нідерландах, Мальті, Угорщині. Основною причиною
такого обмеження є прагнення законодавця забезпечити стабільне викоC
нання домовленостей, укладених уповноваженими представниками відпоC
відних держав з міжнародними організаціями та іншими державами.

Таблиця 1.5.

Обов’язковий референдум щодо договорів

1.3. Референдуми за народною ініціативою та ініціативою органів
влади

За суб’єктами ініціювання референдуми поділяють на ті, які ініціюються
виборцями, та референдуми, ініційовані органами влади. Практика
ініціювання референдумів саме органами влади є більш поширеною, ніж

Данія

Передача частини влади, що належить національним органам, міжнародним
інституціям (доки Парламент не підтримає таке рішення більшістю у 5/6
голосів). У випадку, якщо відповідний законопроект не отримує кваліфікованої
більшості голосів, необхідних для його прийняття, але отримує просту більшість
голосів і підтримку уряду, то прийняття остаточного рішення здійснюється
виборцями шляхом референдуму. Для відхилення акту більшість учасників
референдуму, загальна кількість яких має становити не менше 30%
зареєстрованих виборців, має проголосувати «проти». 

Естонія Питання, що стосуються членства в ЄС.

Ірландія
Питання, що стосуються європейської інтеграції. Рішення референдумів є
обов’язковим. 

Латвія

C Вступ с силу невідкладних законів, що за юридичною силою прирівнюються до
Конституції, на термін більше 1Cго року;
C запровадження механізмів, що суттєво обмежують державний суверенітет
(особливо в контексті європейської інтеграції, наприклад, вступ до ЄС). 

Литва
Вступ до міжнародних організацій колективної безпеки, який передбачає
передачу частини суверенної влади. 

Словаччина
Конституційний закон про створення союзу з іншими державами або про вихід
з нього має прийматися на публічному референдумі.

Франція
БудьCяка законодавча пропозиція ратифікації угод, пов’язаних із членством у
Європейському Союзі або Європейському Співтоваристві, виноситься на
референдум.

Факультативні референдуми щодо договорів

Латвія Зміна строку членства в ЄС.

Польща 
Ратифікація міжнародного договору про передачу частини компетенції органів
державної влади міжнародній організації чи органу.

Португалія
Питання, що можуть бути вирішені Урядом шляхом укладення міжнародного
договору.
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практика їх ініціювання безпосередньо виборцями. За своєю природою
референдум за ініціативою органу влади є факультативним. Варто
зазначити, що у багатьох досліджених країнах суб’єкти висування ініціатив
щодо проведення референдуму та суб’єкти проголошення референдумів
(навіть у тих випадках, коли референдуми ініціюються органами влади)
часто не збігаються.

Загальною тенденцією в ЄС є наділення правом ініціювання та
проголошення референдумів парламенту (Австрія, Данія, Естонія, Литва,
Люксембург, Словенія, Фінляндія, Швеція). Суб’єкти ініціювання та
проголошення збігаються в Австрії, Данії, Естонії, Литві, Люксембурзі,
Словенії, Фінляндії, Чехії, Швеції. У якості суб’єктів ініціювання можуть
виступати два чи більше органів (Болгарія, Латвія, Польща, Португалія,
Угорщина, Франція), в той час як обов’язок проголошення зазвичай
покладається на один орган (виключно на парламент – Австрія, Болгарія,
Данія, Естонія, Італія, Кіпр, Литва, Люксембург, Словаччина, Словенія,
Угорщина, Фінляндія, Франція, Швеція; виключно на главу держави – Греція,
Ірландія, Іспанія, Мальта, Португалія, Румунія, Чехія). Необхідність згоди
двох органів для ініціювання референдуму передбачена законодавством
Греції, Іспанії, Словаччини. Більш детально порядок організації та
проведення референдумів за ініціативою органу влади висвітлено у Розділі
4 цього дослідження.

Таблиця 1.6.

Факультативні референдуми за ініціативою органів влади: 
загальна характеристика

Країни
Суб’єкт ініціювання

Суб’єкт
проголошення

Глава
держави

Парламент Уряд
Різні суб’єкти/

Інше
Глава

держави
Парламент

Австрія + +

Болгарія
Президент,

парламент, уряд
+

Греція
Спільна ініціатива

парламенту і уряду
+

Данія + +

Естонія + +

Ірландія + +

Іспанія
Спільна ініціатива

парламенту і уряду
+

Італія
Ініціатива органів
самоврядування

+

Кіпр + +

Латвія
Парламент, глава

держави
+ +
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У ряді країн Європейського Союзу (в Італії, Латвії, Литві, Мальті, Польщі,
Португалії, Угорщині) на законодавчому рівні передбачається можливість
проведення референдумів за ініціативою виборців. Проте така практика
не є загальнопоширеною – у ряді країн ЄС законодавство не передбачає
можливості ініціювання референдумів виборцями взагалі. Серед останніх
зокрема – Австрія, Болгарія, Греція, Данія, Кіпр, Естонія, Ірландія,
Люксембург, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція.

Природно, що у тих випадках, де виборцям надано право ініціювати
проведення референдумів, закон вимагає підтримки відповідної ініціативи
визначеною кількістю виборців, яка встановлюється або в абсолютному
вимірі (визначена кількість голосів виборців на підтримку референдуму, без
«прив’язки» відповідної кількості голосів до загальної кількості зареєстC
рованих виборців), або у відношенні до загальної кількості зареєстрованих
виборців. Перший підхід (визначена кількість підписів на підтримку ініціC
ативи проведення референдумів) практикується в Італії, Литві, НідерD
ландах, Польщі, Португалії, Словаччині, Словенії, Угорщині. Другий підхід
(прив’язка кількості підписів на підтримку ініціативи щодо проведення
референдумів до загальної кількості зареєстрованих виборців) застосоC
вується у двох країнах – в Латвії та на Мальті. Більш детально порядок
організації та проведення референдумів розглянуто у Розділі 4 цього
дослідження.

Країни

Суб’єкт ініціювання
Суб’єкт

проголошення

Глава
держави

Парламент Уряд
Різні суб’єкти/

Інше
Глава

держави
Парламент

Литва + +

Люксембург + +

Мальта + +

Польща
Парламент, глава

держави
+ +

Португалія Уряд, парламент +

Румунія + +

Словаччина

Парламент за
ініціативою уряду

або власною
ініціативою

+

Словенія + +

Угорщина
Парламент,

президент, уряд
+

Фінляндія + +

Франція
Парламент,

президент, уряд
+

Чехія + +

Швеція + +
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1.4. Установчі, відхиляючі, відкладальні референдуми

Після прийняття нормативноCправового акту або ухвалення іншого
рішення представницьким органом або уповноваженою особою може бути
проведений референдум, правові наслідки якого матимуть установчий,
відхиляючий (анулюючий) або відкладальний характер. Відповідно, за
змістом прийнятих на референдумах рішень вони поділяються на установчі,
анулюючи та відкладальні (суспензивні).

Відкладальними вважаються референдуми, які ставлять набуття чинC
ності нормативноCправовим актом або іншим рішенням органу публічної
влади у залежність від волі виборців – акт не набуває чинності доти, доки він
не буде затверджений референдумом. В окремих випадках застосовується
й інший підхід – акт набуває чинності, якщо протягом певного відведеного
законодавцем строку виборці не ініціювали референдум щодо скасування
відповідного акту. В декількох країнах ЄС в якості умови набуття чинності
міжнародним договором законодавець визначає його ратифікацію парлаC
ментом з обов’язковим подальшим затвердженням на референдумі. Цей
підхід (щоправда, стосовно вичерпного переліку міжнародних договорів)
практикують Греція, Ірландія, Латвія, Литва, Угорщина, Франція. ВідклаC
дальні референдуми щодо актів органів публічної влади також практиC
куються в Данії (окремі акти «надзвичайної важливості» набувають чинності
лише за умови їх затвердження на загальнонаціональному референдумі), в
Австрії, Італії, Іспанії  та  Мальті (закони про внесення змін до конституцій).

Відхиляючий референдум передбачає скасування або відмову в
підтримці виборцями схваленого органами публічної влади рішення або
проекту рішення. Зазвичай результатом відхиляючого референдуму є або
відмова від подальшого розгляду проекту рішення, або ж доопрацювання
відповідного проекту – у тих випадках, коли таке доопрацювання можливе –
з подальшим повторним винесенням на референдум. Відхиляючі рефеC
рендуми можуть виступати в якості окремої стадії нормотворчого процесу
(у тих випадках, коли рішення референдуму є підставою для підписання або
офіційного оприлюднення рішення), або ж проводитись поза законодавчим
процесом – коли на розгляд референдуму виноситься вже прийняте
рішення (нормативноCправовий акт), яке (який) вступило (вступив) у
законну силу. Зокрема у Данії прийнятий парламентом законопроект може
бути винесений для остаточного затвердження на загальнонаціональному
референдумі за вимогою 1/3 членів Фолькетингу, рішення про проведення
відповідного референдуму ухвалює спікер парламенту. Окрім Данії, відхиC
ляючі референдуми щодо законопроектів практикуються в Ірландії, Італії,
Мальті. В Ірландії підтримка законопроекту на референдумі тягне за собою
його підписання та промульгацію, а відхилення – остаточне відхилення
законопроекту.
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1.5. Імперативні та консультативні референдуми

Імперативними вважаються референдуми, на яких приймаються
рішення, що є обов’язковими для виконання і не потребують подальшого
затвердження органами публічної влади. В ЄС імперативні референдуми
передбачені законодавством Болгарії, Естонії, Франції, Греції, Ірландії,
Італії, Латвії. В окремих з цих країн (наприклад в Естонії, Ірландії) рішення
всіх референдумів є обов’язковими для виконання всіма органами,
фізичними та юридичними особами. У деяких країнах (Іспанія, Італія,
Мальта, Швеція) – імперативний характер мають референдуми лише з
деяких категорій питань. В державах Євросоюзу критерієм, що визначає
ступінь імперативності рішень референдумів, є порядок їх ініціювання або
кількість голосів виборців на підтримку винесеного на референдум питання
(Польща, Словенія, Угорщина). Більш детально критерії, які визначають
ступінь імперативності результатів референдумів, відображено у нижчеC
наведеній таблиці. 

Таблиця 1.7. 

Критерії імперативності рішень референдумів

1. Рішення всіх
референдумів мають

обов’язкову силу

Естонія

Прийняте на референдумі рішення є обов’язковим для
всіх державних органів. Якщо винесений на референдум
законопроект не отримав більшості голосів «за»,
Президент Республіки має право розпустити парламент.

Ірландія
Рішення референдуму, проведеного відповідно до
законодавчо закріплених процедур, є обов’язковим для
виконання.

2. Обов’язкову силу
мають референдуми

щодо визначеної
категорії питань

Іспанія

Імперативну відхиляючу силу має неприйняття на
референдумі конституційних поправок. Щодо інших
питань загальнодержавного значення проводяться
консультативні референдуми.

Італія
Імперативними є рішення конституційно відхиляючих та
законодавчо анулюючих референдумів.

Мальта

Імперативними є: рішення відхиляючого референдуму
щодо ініційованого парламентом закону; рішення
анулюючого референдуму за народною ініціативою
щодо закону. 

Швеція Питання, що стосуються основних законів. 

3. Обов’язкову силу
мають референдуми,

рішення яких було
схвалено певною
кількістю голосів

виборців

Польща
Якщо рішення референдуму набрало на свою підтримку
абсолютну більшість голосів виборців, воно є імпеC
ративним, якщо ні – консультативним.

4. Критерієм
обов’язковості виступає

процедура скликання
референдуму

Словенія

Референдуми, скликані за народною ініціативою, мають
імперативний характер. Референдуми, скликані ПарлаC
ментом (Національною Радою) щодо будь якого
питання, що належить до її компетенції, мають конC
сультативний характер.

Угорщина

Законодавчий референдум, скликаний за ініціативою
200 000 громадян, завжди є імперативним. У решті
випадків обґрунтування імперативності рішення рефеC
рендуму залежить від рішення Парламенту.
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Оскільки на референдум часто виносяться питання, схвалення яких
виборцями потребує подальших дій з боку органів державної влади, у ряді
країн ЄС законодавство визначає механізми реалізації рішень рефеC
рендумів. Серед таких країн зокрема Болгарія, Естонія, Литва, Нідерланди
та Португалія. В одних випадках порядок реалізації рішень референдумів
визначається загально, відсильними нормами; в інших (наприклад в
Португалії) на законодавчому рівні визначено строки прийняття рішень,
необхідних для реалізації результатів народного волевиявлення. 

Таблиця 1.8.

Механізми реалізації рішень референдумів

Основною відмінністю консультативних референдумів від імперативних
є те, що їх результати не є обов’язковими для виконання – вони лише
можуть враховуватись при прийнятті парламентом або іншими органами
публічної влади рішень з питань, що були предметом консультативного
референдуму. Таким чином, консультативний референдум не належить до
інститутів безпосередньої демократії, а є інструментом партисипаторної
демократії. Можливість проведення консультативних референдумів
передбачена законодавством Бельгії, Іспанії, Нідерландів, Фінляндії,
Німеччини, Франції, Швеції. В останній, хоча всі референдуми по своїй суті
є консультативними, рішення консультативного референдуму щодо відC
хилення проекту змін до конституції підлягають обов’язковому виконанню
(розділ 8 Інструменту врядування).

Коло питань, віднесених до предмету консультативного референдуму,
може бути досить широким. Так, в Іспанії консультативні референдуми

Країни ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Болгарія
Парламент розробляє законні інструменти впровадження рішення
референдуму.

Естонія
Рішення референдумів щодо питань національного інтересу імплементуються
відповідно до процедури, розробленої парламентом.

Литва 

Законодавче оформлення рішення імперативного референдуму відбувається
відповідно до процедури, розробленої разом з пропозицією проведення
референдуму, а інші важливі рішення консультативних референдумів
впроваджуються парламентом або за ініціативою 300 000 громадян.

Нідерланди
Парламент повинен прийняти нове рішення з питань, що не були підтримані на
відкладальному референдумі, або забезпечити виконання рішень відклаC
дальних референдумів, які були підтримані виборцями

Португалія 
У випадку позитивного результату обов’язкового референдуму парламент або
уряд повинні схвалити міжнародну конвенцію або інший акт протягом періоду
від 60 до 90 днів з дня встановлення результатів референдуму.
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можуть проводитись щодо будьCякого важливого питання, включаючи
голосування з прийнятих парламентом законів та важливих міжнародних
договорів; при цьому ініціатива проведення таких референдумів може
належати Парламенту або Прем’єрCміністру. В Румунії після консультацій з
парламентом Президент може ініціювати проведення загальнонаціональC
ного референдуму стосовно будьCякого питання. 

Таблиця 1.9. 

Приклади законодавчого регулювання порядку проголошення
консультативного референдуму

У багатьох країнах ЄС законодавство передбачає проведення як
консультативних, так і імперативних референдумів. В окремих державах
Євросоюзу законодавство чітко визначає, які рішення референдумів мають
імперативний характер, а які – консультативний (Польща). Натомість в
більшості інших країн вичерпно окреслено лише предмет імперативних
референдумів, тоді як решту питань загальнодержавного значення віднеC
сено до предмету консультативних референдумів (зокрема в Іспанії, Італії,
Мальті).

Таблиця 1.10. 

Паралельна практика імперативного та консультативного
референдумів: приклади законодавчого регулювання

КРАЇНА ІМПЕРАТИВНИЙ РЕФЕРЕНДУМ КОНСУЛЬТАТИВНИЙ РЕФЕРЕНДУМ

Австрія
Законодавчі та конституційні
референдуми

Референдуми щодо важливих питань

Данія
Як правило, щодо питань, які можуть бути предметом народного голосування,
проводяться обов’язкові референдуми; тим не менше, практика народного
опитування також не виключена

Іспанія
Внесення змін до Конституції, які
стосуються засад конституційного ладу

Решта випадків

КРАЇНА ПРЕДМЕТ СУБ’ЄКТ ІНІЦІАТИВИ
СУБ’ЄКТ

ПРОГОЛОШЕННЯ

Іспанія
Політичні питання особливого
значення 

Пропозиція Голови уряду,
схвалена нижньою
палатою парламенту
(Конгресом) 

Президент 

Угорщина

Питання, віднесені до відання
парламенту (крім передбачеC
них Конституцією обмежень
щодо проведення референC
думу взагалі)

1) Президент;
2) Уряд;
3) 1/3 кількості депутатів;
4) 100.000 громадян,
наділених активним
виборчим правом

Парламент
(Народні Збори) 

Фінляндія
Рішення про проведення консультативного референдуму приймаються у формі
закону, який повинен містити постанову про час проведення референдуму, а
також винесені на нього альтернативні питання, запропоновані виборцям
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1.6. Загальнонаціональні та місцеві референдуми 

За колом учасників референдумів та колом питань, які вирішуються на
референдумах, останні поділяються на загальнодержавні, регіональна та
місцеві.

Загальнонаціональні референдуми проводяться в межах всієї території
держави, участь у них мають право брати всі виборці, і на цих референдумах
вирішуються питання загальнонаціонального значення. Практика провеC
дення загальнонаціональних референдумів, в ході яких вирішуються
питання перегляду конституції, приєднання до міжнародних організацій
тощо, є поширеною у багатьох європейських державах. У Швейцарії,
наприклад, у період з 1848 по 2003 рік було проведено 508 загальC
нонаціональних референдумів, в Італії (у період з 1929 по 1990 рік) – 58
загальнонаціональних референдумів. Водночас в окремих країнах ЄС,
зокрема в Нідерландах, інститут загальнонаціональних референдумів не
закріплено взагалі, і відповідні референдуми в Голландії не проводяться
взагалі.

На відміну від загальнонаціональних, регіональні та місцеві рефеC
рендуми проводяться в межах окремих адміністративноCтериторіальних
одиниць, і на них вирішуються питання місцевого значення. Більш детально
предмет та особливості проведення місцевих референдумів розглядаються
у Розділі 8 цього дослідження.

КРАЇНА ІМПЕРАТИВНИЙ РЕФЕРЕНДУМ КОНСУЛЬТАТИВНИЙ РЕФЕРЕНДУМ

Литва
Конституційний або проголошений за
народною ініціативою

Решта випадків

Польща
Результат має імперативний характер,
якщо певне рішення було підтримано
більшістю електорату

Результат має консультативний харакC
тер, якщо жоден варіант рішення не був
підтриманий більшістю населення 

Португалія
Результат має імперативний характер,
якщо певне рішення було підтримано
більшістю електорату

Результат має консультативний харакC
тер, якщо жоден варіант рішення не був
підтриманий більшістю населення

Словенія Референдуми за народною ініціативою
Скликані парламентом (Національною
Асамблеєю) щодо будьCякого питання,
що належить до його компетенції

Угорщина

Конституція передбачає, що метою проведення референдуму може бути
прийняття рішення або виявлення домінуючої думки

Законодавчий референдум за народC
ною ініціативою, підтриманий 200.000
підписами виборців

У решті випадків парламент вирішує, є
референдум обов’язковим чи консульC
тативним

ФРН
Питання територіального устрою держави можуть бути винесені на референдум
або на народне опитування
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1.7. Висновки

1. Інститут референдуму закріплений законодавством не всіх держав,
відсутній і єдиний підхід щодо визначення кола питань, які можуть бути
винесені на референдум. Проте у будьDякому випадку на референдуми
виносяться найбільш важливі питання, зокрема – затвердження
конституцій, визначення зовнішньополітичного курсу держави, обмеD
ження державного суверенітету, врегулювання засад взаємовідносин
між автономними утвореннями тощо.

2. Основними критеріями, за якими референдуми класифікуються на
види, є: предмет, ступінь обов’язковості проведення, час проведення,
ступінь обов’язковості прийнятих на референдумі рішень, зміст рішень,
які ухвалюються на референдумі, суб’єкт ініціювання, територіальні
межі і коло питань, що виносяться на референдум. Окремі з цих
критеріїв поділу є умовними – у ряді країн рішення консультативних
референдумів на практиці підлягають обов’язковому виконанню.

3. У ряді країн ЄС референдуми є виключно факультативними, іншими
словами – законодавство не передбачає обов’язкового проведення
референдумів щодо тих чи інших питань. Серед таких держав зокрема –
Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Польща, Угорщина. Як правило,
предмет обов’язкового референдуму (на відміну від факультативних)
вичерпно окреслено в конституції або законах (Австрія, Данія, Іспанія,
Латвія, Мальта, Португалія).

4. Традиційним предметом референдумів є затвердження конституції,
внесення змін до неї (Австрія, Данія, Естонія, Ірландія, Італія, Латвія,
Литва, Мальта, Польща, Румунія, Угорщина, Франція, Швеція), схваD
лення рішень, які передбачають обмеження державного суверенітету
(Данія, Естонія, Ірландія, Латвія, Литва, Словаччина, Франція). Хоча
знову ж таки доводиться констатувати відсутність єдиного підходу до
визначення предмету референдумів: в ряді країн ЄС законодавство не
передбачає обов’язкового затвердження конституційних змін на
референдумах (Болгарія, Греція, Люксембург, Нідерланди, Португалія),
винесення на референдуми питань ратифікації або денонсації
міжнародних угод (Данія, Нідерланди, Мальта, Угорщина). У багатьох
країнах ЄС предметом референдумів не може бути прийняття законів.
Якщо можливість проведення законодавчих референдумів і передD
бачена, то винесення законопроектів (законів) на референдум є
прерогативою органів публічної влади – глави держави (Франція),
парламенту (Австрія, Люксембург, Литва), членів парламенту (Греція,
Данія). Можливість ініціювання внесення змін до законодавства за
ініціативою народу передбачена лише у декількох державах (Італія,
Литва, Мальта, Угорщина).

5. У більшості держав ЄС право ініціювати референдуми закріплено
виключно за органами публічної влади, а не за виборцями безпоD
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середньо. Можливість проведення референдумів за народною
ініціативою передбачена лише в Італії, Латвії, Литві, Мальті, НідерD
ландах, Польщі, Португалії, Словаччині, Словенії, Угорщині.

6. Практика «народного вето» – скасування прийнятих органами публічної
влади рішень або проектів рішень, які розглядають органами публічної
влади, загалом в ЄС не є поширеною – проведення відхиляючих
референдумів передбачено лише в Данії, Ірландії, Італії, Мальті.

7. В більшості країн ЄС рішення референдумів мають не імперативний, а
лише консультативний характер – імперативний характер за всіма
рішеннями, що ухвалюються на референдумах, закріплено лише в
Естонії та Ірландії, тоді як в більшості країн, де практикуються
імперативні референдуми, визначено критерії «імперативності» – коло
питань, винесених на референдум (Австрія, Данія, Іспанія, Литва,
Мальта, Польща, Португалія, Швеція, Італія, Німеччина), рівень підD
тримки питання виборцями (Польща, Португалія), порядок ініціювання
(Словенія, Угорщина).
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ЗАКОНОДАВЧЕ  ЗАКРІПЛЕННЯ  ІНСТИТУТУ  РЕФЕРЕНДУМУ

Особливості законодавчої регламентації інституту референдуму
залежать від історично обумовленої специфіки політичної системи
держави. Головна відмінність між референдумом та виборами як

інститутами конституційного права та елементами політичної системи
держави полягає у меті: якщо метою виборів є обрання осіб, які від імені
виборців здійснюватимуть державну владу, то референдум передбачає
безпосереднє здійснення державної влади через ухвалення публічноC
владних рішень. При цьому загальні принципи виборчого права та права на
участь у референдумах є подібними, за винятком лише тих принципів, які є
характерними лише для виборчого права (обов’язковості участі у виборах,
принципів пасивного виборчого права). Спільні засади виборів та
референдумів подано у Таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. 

Спільні конституційні засади виборчого права та права 
на участь у референдумах

СФЕРА
РЕГУЛЮВАННЯ

Засади КРАЇНИ

Загальні засади

Принцип загальності

Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія,
Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург,
Німеччина, Польща, Португалія, Словаччина,
Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія.

Принцип рівності

Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія,
Литва, Люксембург, Нідерланди, Німеччина,
Польща, Португалія, Словаччина, Словенія,
Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія.

Принцип таємності
голосування на
виборах і
референдумах

Австрія, Бельгія, Греція, Естонія, Ірландія,
Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта,
Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія,
Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія,
Франція, Чехія, Швеція.

Умови наявності
права голосу на

виборах і
референдумах

Вимоги щодо віку, з
якого виникає право
голосу на виборах і
референдумах

18 років: Бельгія, Болгарія, Естонія, Ірландія,
Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, НідерD
ланди, Німеччина, Польща, Португалія, СлоD
венія, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Швеція;

Досягнення повноліття: Данія, Італія;

Інше: Австрія (19 років), Кіпр (21 рік). 
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СФЕРА
РЕГУЛЮВАННЯ

Засади КРАЇНИ

Підстави обмеження
права голосу на
виборах та
референдумах

Недієздатність: Греція, Данія, Естонія, ІрланD
дія, Італія, Кіпр, Литва, Мальта, Нідерланди,
Португалія, Угорщина, Фінляндія;

Рішення або вирок суду: Австрія, Греція
(засудження за вчинення злочину); 

Позбавлення виборчого права за вироком
суду: Італія, Люксембург (у разі вчинення
злочину, інших правопорушень або перебування
під опікою), Угорщина (заборона брати участь у
публічній діяльності);

Негідна поведінка, визначена законом:
Італія; 

Вчинення злочинів або правопорушень у
сфері виборів: Мальта; 

Позбавлення волі: Естонія, Мальта (на строк
понад 12 місяців), Нідерланди (на строк понад 1
рік), Угорщина; 

Перебування на службі у збройних силах:
Фінляндія;

Випадки, визначені законом: Бельгія, Данія,
Ірландія, Кіпр, Словенія.

Формування
органів

адміністрування
виборчого і

референдумного
процесів

Суб’єкти формування
складу вищого органу
адміністрування

Литва (Сейм визначає персональний склад
Головної виборчої комісії та вносить зміни до її
складу); Мальта (члени Виборчої комісії
призначаються Президентом за поданням
Прем’єрCміністра, погодженим з Лідером
опозиції); Швеція (Комітет по нагляду за
виборами, формується парламентом).

Кількісний склад
вищого органу
адміністрування

Мальта (Голова Виборчої комісії та не менше 
4 членів); Швеція (Комітет по нагляду за
виборами складається з голови та 6 інших
членів).

Вимоги до
персонального складу
вищого органу
адміністрування

Австрія (обов’язкове включення представників
політичних партій до складу органів адміністC
рування виборчого процесу; до складу вищого
органу адміністрування виборчого процесу
обов’язково включаються особи з юридичною
освітою (досвідом роботи в правоохоронних
органах); Швеція (Голова Комітету по нагляду за
виборами повинен бути колишнім суддею і не
може мати депутатського мандату).

Засади ведення
реєстру

виборців/учасникі
в референдумів

Рівень, на якому
ведеться реєстр

Австрія (реєстр ведуть органи управління в
провінціях). 

Кількість реєстрів
виборців 

Кіпр (виборці, які належать до грецької та
турецької громад, включаються до двох різних
реєстрів виборців); Португалія (єдиний
періодично поновлюваний реєстр для всіх видів
виборів).
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Як видно з таблиці, спільними і для виборів, і для референдумів є такі
принципи:
• Загальні засади проведення виборів та референдумів: принципи

загальності, рівності, таємності голосування. Принцип прямих виборів,
оскільки він стосується порядку формування органів публічної влади
(парламенту в цілому, однієї з його палат, обрання на посаду глави
держави тощо), на референдуми не поширюється. І, крім того,
референдуми, на відміну від виборів, завжди є прямими в силу свої
природи.

• Умови набуття і наявності права на участь у виборах та референдумах.
Право на участь у референдумах, якщо законами не передбачене інше,
мають ті ж особи, яким надано право на участь у виборах (активне
виборче право). Крім того, існує взаємозв’язок між обмеженнями
активного виборчого права та права брати участь у голосуванні на
референдумах – особи, які не можуть брати участь у голосуванні на
виборах, відповідно позбавлені і права участі у референдумах.

• Засади адміністрування виборів і референдумів. Оскільки і вибори, і
референдуми організує одна й таж сама система органів, конституційні
та законодавчі положення, які стосуються системи організації виборів,
стосуються і системи адміністрування референдумів (Австрія, Литва,
Мальта, Швеція)

• Засади ведення реєстру виборців (учасників референдумів). У двох
країнах ЄС (Австрія, Кіпр) на конституційному рівні визначено засади
ведення реєстрів виборців. Оскільки положення в частині ведення
реєстру виборців поширюються і на організацію та підготовку рефеC
рендумів, принципи ведення реєстрів виборців є спільними для виборів
та референдумів.

2.1. Конституційні засади референдумів

Конституційне регулювання підстав, порядку проголошення та
проведення референдумів у різних країнах ЄС є різним за своїм обсягом. 
В деяких державахCчленах Європейського Союзу (Бельгія, Великобританія,
Кіпр, Нідерланди, Мальта, Чехія) конституції взагалі не містять будьCяких
положень, які б визначали принципи проведення референдумів. Натомість
в ряді країн відповідне регулювання є досить детальним. Загалом, аналіз
положень основних законів європейських країн в частині регламентації
порядку ініціювання та проведення референдумів дозволяють зробити
наступні висновки.

ПоCперше, в більшості країн ЄС на конституційному рівні окреслено
предмет загальнонаціонального референдуму. В ряді випадків також
визначається коло питань, виносити на референдуми які заборонено
(Греція, Данія, Естонія, Італія, Латвія, Литва, Португалія, Словаччина,
Угорщина). Крім того, в багатьох державах Євросоюзу на конституційному
рівні закріплено перелік умов, за наявності яких проведення референдумів
забороняється. Так, в Греції референдум щодо одного і того ж питання не
може ініціюватись парламентом одного скликання більше, ніж один раз
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протягом строку повноважень
парламенту. В Польщі загальC
нонаціональні референдуми не
можуть проводитись протягом дії
режиму надзвичайного стану та
протягом 90 днів після закінчення
дії режиму надзвичайного стану.
В Португалії референдуми не
можуть проводитись у дні провеC
дення виборів до Європейського
парламенту, вищих органів дерC
жави, органів самоврядування та
органів автономій. Конституція
Словаччини передбачає, що реC
ферендум стосовно питання, яке
було предметом референдуму,
може бути проведений не раніше,
ніж через 3 роки після провеC
дення референдуму щодо цього
питання. Згідно з Конституцією
Словенії референдум не може
проводитись за 90 днів до дня
проведення парламентських виC
борів, але може бути проведений
одночасно з парламентськими
виборами. 

ПоCдруге, в більшості дерC
жавCчленів Європейського Союзу
визначено порядок призначення
загальнонаціональних референC
думів (Австрія, Болгарія, Греція,
Естонія, Ірландія, Італія, Іспанія,
Латвія, Литва, Польща, ПортугаD
лія, Румунія, Словаччина, СловеD
нія, Угорщина).

ПоCтретє, на конституційному
рівні в багатьох країнах ЄС (Італія,

Латвія, Литва, Словаччина, Словенія, Угорщина) право ініціювати загальC
нонаціональні референдуми надано не лише органам державної влади, але
і виборцям безпосередньо.

ПоCчетверте, в ряді випадків конституції окреслюють загальні засади
правового регулювання референдумів. Обсяг цього конституційного регуC
лювання є неоднорідним. В одних країнах основні закони говорять лише
про те, що порядок проведення референдумів має визначатись парлаC
ментом у формі законів (Болгарія, Італія, Литва, Польща, Словаччина).
Австрійська Конституція робить наголос на розмежуванні компетенції між
федерацією та суб’єктами федерації – прийняття законів про референдуми

Відсутність конституційного регулювання
засад проведення референдумів: приклади

Бельгія

У Бельгії інститут загальнонаціонального рефеC
рендуму не передбачений ні конституцією, ні
звичайними законами. Більше того, винесення
того чи іншого питання на референдум вважаC
ється таким, що суперечить конституції. Єдиний
загальнонаціональний референдум проводився у
Бельгії лише у 1950 році, але його результати не
мали правового значення. В Бельгії референдуми
практикуються лише на місцевому рівні (можлиC
вість їх проведення передбачена законодавством
про місцеве самоврядування), однак результати
відповідного волевиявлення не мають імпераC
тивного характеру.

Нідерланди

У 2002 році в Голландії вступив в силу Тимчасовий
закон про референдум (Tijdelijke Referendumwet),
який запровадив інститут консультативного
відхиляючого референдуму за ініціативою громаC
дян на національному, місцевому рівнях, а також
рівні провінцій. Термін дії цього закону мав
закінчитися після внесення відповідних поправок
до Конституції. Реально строк дії закону був
продовжений до 1.01.2005 року, поправки до
Конституції протягом цього часу внесені не були; і
на сьогодні законодавча регламентація порядку
проведення референдумів в Нідерландах відсутня
взагалі. Консультативний референдум щодо
схвалення Конституції ЄС був проведений перC
шого червня 2005Cго року, однак нормативною
основою для його проведення став не ТимчаC
совий закон, а спеціальні правила, затверджені ad
hoc.

Кіпр

Порядок проведення референдумів в Кіпрі
регулюється на рівні звичайного законодавства,
яке на практиці застосовувалося лише один раз.



37

Р О З Д І Л  ІІ

віднесено до компетенції федерації. Аналогічні положення містяться і в
італійській Конституції – порядок проведення загальнонаціональних рефеC
рендумів визначається законом, порядок проведення місцевих рефеC
рендумів – статутами регіонів. У зв’язку з особливим статусом Гренландії та
Фарерських островів датська Конституція закріплює обов’язковість
визначення процедури референдумів у цих адміністративних одиницях
окремими законами.

В конституційній практиці країнCчленів Євросоюзу непоодинокими є
випадки надання законам про референдуми вищої, порівняно з іншими
законами, юридичної сили, а також закріплення вимог щодо обов’язковості
схвалення законів про референдуми абсолютною або кваліфікованою
більшістю голосів членів парламенту. Так, в Естонії Закон про референдум
має бути схвалений більшістю від конституційного складу парламенту.
Згідно з конституціями Іспанії та Румунії процедура проведення рефеC
рендумів має визначатись не загальним, а органічним законом. В Словенії
закон про референдуми має бути прийнятий 2/3 депутатів, присутніх на
засіданні парламенту. В Угорщині закон про референдуми та народні
ініціативи має бути схвалений щонайменше 2/3 від складу парламенту.

Також у більшості держав Європейського Союзу на конституційному
рівні передбачається, що закони виносяться на референдуми після їх
остаточного схвалення парламентом, але перед їх підписанням главою
держави і промульгацією. При цьому у багатьох державах конституції
містять положення, за якими на референдумах можуть бути затверджені
будьDякі закони, а не лише окремі категорії законів (Австрія, Данія, Естонія,
Ірландія (народне вето), Італія, Латвія, Литва, Словенія, Угорщина).

Ще однією особливістю конституційного регулювання референдумів є
те, що основні закони часто визначають умови легітимності референдумів
(Австрія, Данія, Естонія, Ірландія, Італія, Латвія, Польща (кількість виборців,
що взяли участь у голосуванні і проголосували за питання, винесене на
референдум, визначає рівень обов’язковості результатів референдуму),
Словаччина, Словенія, Угорщина). Зазвичай у більшості випадків умовою
легітимності прийнятих на референдумах рішень є участь у них більшості
зареєстрованих виборців та/або підтримка винесеного на референдум
питання більшістю виборців, які взяли участь у голосуванні.

Хоча цілком очевидним є те, що право на участь у референдумах
виникає одночасно з виникненням активного виборчого права, в багатьох
конституціях це правило знайшло пряме відображення (Австрія, Болгарія,
Естонія, Ірландія, Італія, Латвія, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина,
Фінляндія, Франція, Чехія). В окремих конституціях також прямо закріплено
принципи загальності, рівності права на участь у референдумах, а також
таємності голосування на референдумах (Болгарія, Португалія, Франція).

В деяких країнах визначено органи, які оцінюють легітимність проC
ведених референдумів та їх результатів (Греція, Польща, Португалія,
Румунія, Словаччина, Франція).

Слід відзначити і той факт, що у ряді держав ЄС на конституційному рівні
закріплено інститут місцевих референдумів (Болгарія, Данія (референдуми
на Фарерських островах та в Гренландії), Італія, Іспанія, Польща, Словенія,
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Угорщина, Фінляндія). При цьому в Італії, Словенії, Польщі навіть окресC
люється предмет місцевих референдумів (в Італії – затвердження статутів
регіонів, перегляд меж існуючих або створення нових регіонів, в Польщі –
вирішення питань місцевого значення, у тому числі щодо дострокового
припинення повноважень виборних органів самоврядування, в Словенії –
створення муніципалітетів).

Зрештою в ряді країн референдуми посідають важливе місце в системі
стримувань і противаг. Так, в Австрії відхилення питання про дострокове
припинення президентських повноважень на референдумі тягне за собою
дострокове припинення повноважень парламенту, а підтримка цього
питання – дострокове припинення повноважень глави держави. Аналогічне
положення закріплено і в Конституції Латвії – якщо на референдумі
підтримується пропозиція президента про достроковий розпуск парлаC
менту, то повноваження парламенту припиняються, якщо відповідна
пропозиція не підтримується – достроково припиняються повноваження
президента Латвії. В Естонії відхилення законопроекту на референдумі має
наслідком розпуск парламенту главою держави.

Таблиця 2.2.

Огляд конституційних положень країнLчленів ЄС в частині
регулювання референдумів

Країна Конституційні положення в частині регулювання референдумів

Австрія

1. Федерація має право приймати закони з питань проведення виборів до
Національної Ради і референдумів та забезпечувати їх виконання (п.1 ст. 10 (1).
2. До повноважень виборчих комісій відноситься проведення виборів до
Національної Ради, виборів Федерального Президента та проведення референдумів
(п. 6 ст. 26 (1). Ця ж стаття Конституції визначає порядок формування Федеральної
виборчої комісії.
3. За рішенням більшості членів парламенту будьCякий акт парламенту може бути
винесений на загальнодержавний референдум перед його підписанням
Федеральним Президентом (стаття 43).
4. Питання повного перегляду Конституції повинне бути винесене на референдум
перед підписанням прийнятого Закону про внесення змін до Конституції
Федеральним Президентом; питання часткового перегляду Конституції має бути
винесене на референдум, якщо на цьому наполягає третина членів Національної
Ради або Ради Федерації (стаття 44).
5. Питання вважається схваленим на референдумі, якщо на його підтримку подано
абсолютну більшість дійних голосів; результат референдуму має бути офіційно
оприлюднений (стаття 45).
6. Процедура ініціювання і проведення референдуму має визначатись Федеральним
Законом. Кожен, хто на день проведення референдуму має право голосу на виборах
до Національної Ради, має право голосу на референдумі. Референдум проводиться
за рішенням Федерального Президента (стаття 46).
7. Якщо участь у виборах Федерального Президента бере лише один кандидат,
вибори проводяться у формі референдуму. Федеральний Президент може бути
достроково позбавлений повноважень за рішенням референдуму, який може бути
проведений за ініціативою Федеральних Зборів; відхилення на референдумі питання
про дострокове припинення повноважень глави держави має наслідком розпуск
Національної Ради (стаття 60).

Бельгія Положення відсутні.
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Країна Конституційні положення в частині регулювання референдумів

Болгарія

1. Всі вибори, загальнонаціональні та місцеві референдуми проводяться на основі
загального, рівного, прямого волевиявлення шляхом таємного голосування (стаття 10).
2. Кожен громадянин, який досяг 18Cрічного віку і не відбуває покарання у вигляді
позбавлення волі, має право обирати до органів державної влади, місцевого
самоврядування і брати участь у референдумах (стаття 42).
3. Порядок проведення виборів і референдумів визначається законом (стаття 42).
4. Національні Збори мають право призначати загальнонаціональний референдум
(п. 5 ст. 84).
5. Президент Республіки має право визначати дату проведення загальноC
національного референдуму. Укази Президента щодо дати проведення референC
думів і виборів не підлягають контрасигнації Прем’єрCміністром та відповідальним
міністром (статті 98, 102).
6. Громадяни здійснюють місцеве самоврядування через виборні органи та
безпосередньо через референдуми та збори громади. Межі муніципалітетів
визначаються на основі рішень місцевих референдумів (стаття 136).

Греція

1. Рішення глави держави про винесення законопроектів на загальнонаціональні
референдуми підлягають контрасигнації спікером парламенту (стаття 35).
2. За пропозицією уряду члени парламенту 3/5 від свого складу можуть прийняти
рішення про винесення схваленого парламентом законопроекту на загальноC
національний референдум, а Президент – призначити проведення відповідного
референдуму, якщо питання, які виносяться на референдум, мають важливе
загальнодержавне значення. Президент також повинен призначити референдум
щодо законопроектів, які регламентують важливі соціальні питання, у разі якщо
винесення законопроекту на референдум було ініційовано 2/5 від складу
парламенту, і відповідна ініціатива була підтримана 3/5 членів парламенту.
Референдум не може ініціюватись парламентом одного скликання більше, ніж один
раз протягом строку повноважень цього парламенту. Предметом референдуму не
можуть бути законопроекти з фіскальних питань (ч. 2 ст. 44).
3. Перевірка дійсності результатів референдумів, проведених згідно з ч.2 ст. 44
Конституції Греції, покладається на Особливий Вищий Суд (ч. 1 ст. 100).

Данія

1. Якщо закон було прийнято парламентом, одна третина членів парламенту має
право протягом 3 тижнів після прийняття закону ініціювати перед спікером
парламенту питання про затвердження закону на референдумі. Протягом цього
часу, а також до затвердження закону на референдумі, якщо такий призначено,
монарх не має права підписати закон. На референдумі голоси подаються за або
проти закону. Закон вважається відхиленим на референдумі, якщо проти нього
проголосувала більшість учасників референдуму за умови, що у референдумі взяло
участь не менше 30% осіб, що мають право голосу. (ч. 1–5 ст. 42).
2. На референдум не можуть виноситись закони з питань фінансів, урядових
запозичень, державної служби, оплати праці та пенсійного забезпечення,
громадянства (натуралізації), націоналізації, прямого та непрямого оподаткування,
прав монарха, його родини, утримання монарха, засад набуття монархом
повноважень (статті 8C11 Конституції), оголошення війни та використання збройних
сил, а також закони, прийняті на виконання міжнародних договорів (ч. 6. ст. 42).
3. Правила проведення референдумів, включаючи предмет референдумів, що
можуть проводитись в Гренландії та на Фарерських островах, має бути визначений
спеціальним Законом (ч. 8 ст. 42).

Естонія 

1. Народ Естонії здійснює свою суверенну владу через громадян, які мають право
голосу на виборах до парламенту та референдумах (ст. 56).
2. Рішення про проведення референдумів приймає парламент (ст. 65).
3. Закон про референдуми має схвалюватись більшістю від складу парламенту 
(п. 5. ч. 2. ст. 104). Порядок проведення референдумів визначається Законом про
референдум (стаття 106).
4. Парламент має право виносити на референдуми законопроекти або інші питання
загальнонаціонального значення. Рішення на референдумах приймаються
більшістю осіб, які взяли у них участь. Закон, який було схвалено на референдумі,
має бути невідкладно оприлюднений Президентом. Рішення референдуму є
обов’язковим для всіх органів держави. Якщо законопроект не був підтриманий на
референдумі, Президент призначає дострокові парламентські вибори (стаття 105).
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Країна Конституційні положення в частині регулювання референдумів

5. На референдум не можуть виноситись законопроекти з питань бюджету, податків,
фінансових зобов’язань держави, ратифікації міжнародних угод, запровадження та
припинення дії надзвичайного стану (стаття 106).
6. Рішення про внесення змін до Розділу 1 «Загальні засади» та Розділу 15 «Зміни до
Конституції» можуть бути прийняті виключно на референдумі (стаття 162). Зміни до
Конституції можуть бути внесені Законом, схваленим на референдумі, ініційованому
3/5 від складу парламенту. Такий референдум може бути проведений не раніше, ніж
через 3 місяці після прийняття парламентом рішення про його проведення (ст. 164).

Ірландія

1. Право на участь у референдумах мають всі особи, які мають право голосу на
виборах до парламенту (стаття 47).
2. Предмет референдумів визначається законом (стаття 47).
3. БудьCяка зміна до Конституції має бути ініційована в нижній палаті парламенту,
підтримана обома палатами парламенту та затверджена на загальнонаціональному
референдумі (стаття 46). Законопроект про внесення змін до Конституції
вважається схваленим на референдумі, якщо він був підтриманий більшістю голосів
виборців, що взяли участь у голосуванні (стаття 47).
4. БудьCякий закон, винесений на референдум, вважається ветованим народом,
якщо проти нього проголосувало більше половини виборців, які взяли участь у голоC
суванні, за умови, що в голосуванні взяло участь не менше третини виборців, вклюC
чених до списків виборців. БудьCякий закон вважається схваленим на референдумі,
якщо на референдумі не було прийнято рішення про накладення на нього вето (стаття 47).

Іспанія

1. Політичні рішення щодо питань найбільш важливого значення можуть бути винеC
сені на консультативний референдум. Референдум призначається монархом (статті
62, 92) за пропозицією глави уряду, погодженої з нижньою палатою парламенту (стаття 92).
2. Законопроекти про внесення змін до Конституції схвалюються 3/5 членів кожної
палати. Схвалений парламентом законопроект про внесення змін до Конституції
може бути винесений на референдум, якщо на цьому наполягає десята частина
членів кожної з палат протягом 15 днів після схвалення законопроекту (стаття 167).
3. Умови та порядок проведення референдумів визначаються органічним законом (стаття 92).

Італія

1. Всі, хто має право голосу на виборах до парламенту, мають право голосу на
референдумах.
2. Референдуми не можуть проводитись щодо питань бюджету, податків, амністії,
помилування, ратифікації міжнародних угод (стаття 75).
3. 500 000 виборців та 5 регіональних рад мають право ініціювати проведення
референдуму щодо повного або часткового скасування законів або інших чинних
правових актів (стаття 75). Предметом загальнонаціонального референдуму може
бути закон про внесення змін до Конституції – у разі, якщо протягом 3 місяців після
опублікування закону, не менше 500 000 виборців, 20% членів кожної з палат або 5
регіональних рад вимагають затвердження закону про внесення змін до Конституції
на референдумі. У разі, якщо закон про внесення змін до Конституції винесено на
затвердження референдумом, він набуває чинності за умови його схвалення
більшістю дійсних голосів виборців, що взяли участь у референдумі (стаття 138).
Предметом місцевих референдумів можуть бути статути регіонів – у випадку, якщо
протягом 3 місяців після опублікування статуту не менше 20% виборців відповідного
регіону або 20% членів регіональної ради вимагають проведення референдуму
щодо затвердження статуту на референдумі, статут виноситься на затвердження
референдумом. У разі винесення статуту на референдум він набуває чинності за
умови схвалення більшістю дійсних голосів виборців, які взяли участь у референдумі
(стаття 123). На місцеві референдуми також виносяться пропозиції щодо зміни меж
регіонів або створення нових регіонів (стаття 132).
4. Рішення вважається схваленим на референдумі, якщо участь у референдумі взяло
більше половини зареєстрованих виборців, і якщо за рішення було подано більше
половини дійсних голосів виборців (стаття 75).
5. Порядок проведення загальнонаціональних референдумів визначається законом
(статті 75, 117). Порядок проведення місцевих референдумів та народних ініціатив
визначається статутами регіонів (стаття 123).
6. У випадках, передбачених Конституцією, референдуми призначаються презиC
дентом (стаття 87).

Кіпр Положення відсутні.
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Латвія

1. Всі громадяни Латвії, які мають право голосу на парламентських виборах, мають
право голосу на загальнонаціональних референдумах (стаття 80).
2. Президент має право внести пропозицію щодо розпуску парламенту. Ця
пропозиція виноситься на загальнонаціональний референдум. Якщо на рефеC
рендумі більше половини виборців проголосує за розпуск парламенту, парламент
вважається розпущеним, мають бути призначені нові вибори, які мають бути
проведені не пізніше, ніж через два місяці після розпуску парламенту (ст. 48). Якщо
на референдумі більше половини виборців проголосує проти розпуску парламенту,
повноваження президента припиняються достроково, і парламент обирає нового
президента на строк, який залишався до закінчення строку повноважень його
попередника на посаді (ст. 50).
3. Питання про членство Латвії в Європейському Союзі вирішується на загальноC
національному референдумі, який призначається парламентом. Суттєві зміни умов
членства Латвії в Європейському Союзі мають затверджуватись на загальнонаC
ціональному референдумі, якщо на проведенні такого референдуму наполягає
половина членів парламенту (стаття 68).
4. Президент має право відкласти офіційне оприлюднення закону на період до двох
місяців. Президент зобов’язаний відкласти офіційне оприлюднення закону на
вимогу однієї третини членів парламенту. Це право може бути здійснене протягом 7
днів після прийняття закону парламентом. Закон, офіційне оприлюднення якого
відкладено, може бути винесений на затвердження загальнонаціональним
референдумом, якщо проведення такого референдуму вимагають не менше 10%
зареєстрованих виборців. У випадку, якщо проведення референдуму не буде
ініційоване виборцями у визначений строк, закон має бути офіційно оприлюднений
після закінчення двомісячного терміну. Загальнонаціональний референдум не
проводиться у випадку, якщо парламент знову затвердить закон 3/4 від свого складу
(стаття 72). Закон, винесений на загальнонаціональний референдум вважається
скасованим на загальнонаціональному референдумі, якщо у ньому взяла участь
принаймні половина виборців, які взяли участь в останніх парламентських виборах, і
якщо більшість тих, хто взяв участь у голосуванні, проголосувала за скасування
закону (стаття 74). Якщо парламент рішенням 2/3 від свого складу прийме рішення
про визнання закону невідкладним, президент не має права відкласти його офіційне
оприлюднення або винести закон на загальнонаціональний референдум;
відповідний закон має бути офіційно оприлюднений президентом упродовж 3 днів
після його отримання президентом (стаття 75).
5. Бюджет, закони щодо позик, податків, митних правил, залізничних тарифів, заC
гального військового обов’язку, оголошення війни та миру, введення та припинення
дії режиму надзвичайного стану, мобілізації та демобілізації, міждержавні угоди не
можуть бути предметом загальнонаціонального референдуму (стаття 73).
6. Якщо парламент вносить зміни до статей 1 (Латвія є демократичною та
незалежною республікою), 2 (єдиним джерелом влади і носієм суверенітету в Латвії
є народ), 3 (територія Латвії, в кордонах, визначених міжнародними угодами,
складається з Відзіме, Латгале, Курземе і Земгале), 4 (Державною мовою в Латвії є
латвійська мова, державним прапором в Латвії є червоний прапор з білою смугою),
6 (парламент обирається на основі загальних, прямих, рівних і таємних виборів за
принципом пропорційного представництва), 77 Конституції, відповідні зміни
набувають чинності після їхнього затвердження на загальнонаціональному
референдумі (стаття 77). Зміни до Конституції вважаються затвердженими на
референдумі, якщо за них проголосувало більше половини зареєстрованих
виборців (стаття 79).
7. Не менш ніж 10% зареєстрованих виборців мають право внести законопроект про
внесення змін до Конституції або проект закону президенту, який має представити
законопроект в парламенті. Якщо парламент прийме цей закон у редакції, яка
відрізнятиметься від запропонованої виборцями, прийнятий парламентом закон
має бути затверджений на загальнонаціональному референдумі (стаття 78).
8. Законопроекти, рішення щодо членства Латвії в Європейському Союзі або про
зміну істотних умов членства Латвії в ЄС вважаються схваленими у випадку, якщо
участь у референдумі взяло щонайменше половина виборців, зареєстрованих на
минулих парламентських виборах, і якщо за відповідні питання проголосувала
більшість тих, хто взяли участь у голосуванні на референдумі (стаття 79).
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Литва

1. Всі найважливіші питання державного або суспільного значення мають
вирішуватись на загальнонаціональному референдумі. У випадках, визначених
законом, референдуми проголошуються парламентом. Референдуми мають бути
проголошені на вимогу 300 000 зареєстрованих виборців. Процедура призначення
та проведення референдумів визначається законом (стаття 9).
2. Положення законів можуть затверджуватись на референдумі (стаття 69).
Президент зобов’язаний підписати і офіційно оприлюднити закони та інші акти,
прийняті на референдумі, упродовж 5 днів. У випадку, якщо протягом встановленого
строку закон не буде офіційно підписано та оприлюднено президентом, закон
підписує та офіційно оприлюднює Голова парламенту (стаття 71).
3. Положення статті 1 Конституції, за якою Латвія є незалежною та демократичною
республікою, можуть бути змінені лише шляхом проведення загальнонаціонального
референдуму, якщо за рішення про внесення змін до статті 1 Конституції
проголосувало не менше 3/4 зареєстрованих виборців. Зміни до розділів 1 та 14
Конституції можуть бути внесені лише за умови їх затвердження на референдумі
(стаття 148). 

ЛюксемL
бург

Виборці можуть здійснювати владу безпосередньо через референдум, підстави та
умови проведення якого визначаються законом (стаття 51).

НідерL
ланди

Положення відсутні.

Мальта Положення відсутні.

Польща

1. Право на участь у референдумах мають громадяни Польщі, яким на день
проведення референдуму виповнилось 18 років. Громадяни, засуджені вироком
суду, який вступив у законну силу, до покарання у вигляді позбавлення волі,
позбавлення публічних або виборчих прав, не мають права голосу на
референдумах (стаття 62).
2. Загальнонаціональний референдум може бути проведений щодо питань, які
мають для держави особливо важливе значення (стаття 125). За міжнародними
угодами Республіка Польща може делегувати міжнародній організації або
міжнародній інституції повноваження органів державної влади з визначених питань.
Питання про ратифікацію таких угод може бути предметом загальнонаціонального
референдуму(стаття 90). Члени самоврядної громади мають право вирішувати на
референдумах питання місцевого значення, у тому числі – питання про розпуск
органу місцевого самоврядування, обраного на прямих виборах (стаття 170).
3. Законопроект про внесення змін до Розділів 1, 2 та 12 Конституції може бути
винесений на затвердження загальнонаціональним референдумом за ініціативою
Президента, п’ятої частини членів верхньої або нижньої палати парламенту
протягом 45 днів після схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції
верхньою палатою парламенту Польщі (референдум проводиться упродовж 60 днів
після внесення пропозиції щодо його проведення) (стаття 235).
4. Право призначати загальнонаціональний референдум належить нижній палаті
парламенту Польщі (рішення про проведення референдуму приймається більшістю
депутатів Сейму, присутніх на його засіданні, за умови, що на засіданні присутні не
менше половини складу Сейму); президенту, який призначає референдум за згодою
Сенату (рішення про надання згоди на призначення референдуму приймається
більшістю сенаторів, присутніх на засіданні, за умови, що на засіданні присутні не
менше половини складу Сенату) (стаття 125).
5. Результати загальнонаціонального референдуму підлягають виконанню у випадC
ку, якщо у них взяло участь більше половини зареєстрованих виборців (стаття 125).
6. Дійсність результатів загальнонаціональних референдумів визначає Верховний
Суд (стаття 125).
7. Принципи та процедури проведення загальнонаціональних та місцевих референC
думів визначаються законом (стаття 125, 170).
8. Загальнонаціональні референдуми не можуть проводитись протягом дії режиму
надзвичайного стану та протягом 90 днів після закінчення дії режиму надзвичайного
стану (стаття 228).
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ПортугаL
лія

1. Референдум проводиться у випадках, передбачених Конституцією та законом, та
у відповідності до Конституції і закону, за ініціативою парламенту або уряду і за
рішенням президента; участь у референдумі беруть виборці, що мають право голосу
(стаття 118). Право вносити пропозиції щодо проведення референдумів мають
члени парламенту, фракції та уряд. Члени парламенту та фракції не можуть
ініціювати проведення референдумів, якщо це тягне збільшення державних видатків
або зменшення бюджетних надходжень (стаття 170).
2. Предметом референдуму можуть бути питання національного інтересу, визначені
парламентом або урядом при затвердженні міжнародних угод або законодавчих
актів.
3. Зміни до Конституції, питання, визначені статтями 164 та 167 Конституції, питання
бюджету, податків та фінансів не можуть бути предметом референдуму.
Референдуми не можуть проводитись у дні проведення виборів до Європейського
парламенту, вищих органів держави, органів самоврядування та органів автономій.
4. На кожен референдум може бути винесене лише одне питання (проблема – Д.К.),
питання мають бути сформульовані об’єктивно, чітко і в такий спосіб, який
передбачає лише один варіант відповіді – так або ні. Максимальна кількість питань,
інші вимоги щодо формулювання питань та проведення референдумів визначаються
законом.
5. Референдуми проводяться на основі загальних принципів виборчого права,
закріплених у частинах 1C4 та 7 статті 116 Конституції (прямого і загального
виборчого права, таємності голосування, свободи агітації, рівності можливостей,
неупередженого ставлення з боку органів державної влади, нагляду за виборами,
обов’язкової співпраці виборців з органами адміністрування виборів).
6. У випадках, якщо ініціатива щодо проведення референдумів не була підтримана
президентом або органом адміністрування виборчого процесу, аналогічне питання
не може бути ініційоване протягом строку повноважень парламенту або до відставки
уряду (стаття 118). Відхилені на референдумі пропозиції або законопроекти не
можуть бути внесені повторно до набуття повноважень новообраним парламентом.
Якщо законопроекти та пропозиції щодо проведення референдумів не було
винесено на референдум протягом поточної парламентської сесії, вони мають бути
внесені повторно на наступній парламентській сесії (стаття 170). Питання про
відповідність Конституції референдумів або прямих консультацій з виборцями на
місцевому рівні вирішуються Конституційним Судом (стаття 225).
7. Результати загальнонаціональних виборів і референдумів підлягають опубліC
куванню в «Офіційному віснику» (стаття 122).

Румунія

1. Вся повнота влади належить румунському народу, який здійснює владу через
представницькі органи, які обираються шляхом вільних, періодичних та чесних
виборів, а також через референдуми (стаття 2).
2. Організація та проведення референдумів регулюється органічними законами
(стаття 73).
3. Президент Румунії може призначити референдум щодо питань національних
інтересів після консультацій з парламентом (стаття 90).
4. У випадку порушення президентом вимог Конституції, повноваження президента
можуть бути припинені достроково за спільним рішенням верхньої та нижньої палат
парламенту, прийнятим більшістю депутатів та сенаторів на їхньому спільному
засіданні, після консультацій з Конституційним Судом. Остаточне рішення про
дострокове припинення повноважень президента приймається на референдумі,
який проводиться упродовж 30 днів після прийняття депутатами і сенаторами
рішення про дострокове припинення повноважень президента (стаття 95).
5. Питання про дотримання встановленої процедури організації та проведення
референдумів, а також питання про затвердження їхніх результатів вирішується
Конституційним Судом (стаття 146).
6. Закон про внесення змін до Конституції вступає в силу після його затвердження на
референдумі, який проводиться упродовж 30 днів після схвалення законопроекту
про внесення змін до Конституції (стаття 151).
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Країна Конституційні положення в частині регулювання референдумів

СловачL
чина

1. Право голосу на референдумах мають всі особи, які мають право голосу на
виборах до парламенту (стаття 94).
2. Словацька Республіка має право вступати в міждержавні союзи та виходити з них,
відповідні рішення приймаються у формі конституційних законів і підлягають
наступному затвердженню на референдумі (статті 7, 93). На референдумах можуть
вирішуватись і інші питання, що мають загальнодержавне значення (стаття 93).
Порядок проведення референдумів визначається законом (стаття 100).
3. Основоположні права, свободи, державний борг та позики, державний бюджет не
можуть бути предметом загальнонаціонального референдуму (стаття 93).
4. Прийняття рішень щодо пропозицій стосовно проведення референдумів відноC
ситься до компетенції парламенту (стаття 86).
5. За вимогою 350 000 громадян, а також на підставі рішення парламенту президент
зобов’язаний призначити референдум протягом 30 днів після отримання відповідної
вимоги або рішення (стаття 95). Ініціатива щодо прийняття парламентом рішення
про проведення референдуму може належати депутатам або уряду. Референдум
має бути проведений упродовж 90 днів після його проголошення президентом
(стаття 96). Референдум не може проводитись за 90 днів до дня проведення
парламентських виборів, але може бути проведений одночасно з парламентськими
виборами (стаття 97).
6. Рішення референдуму вважається ухваленим, якщо участь у референдумі взяло
більше 50% зареєстрованих виборців і відповідне рішення було підтримане більC
шістю тих, хто взяв участь у референдумі. Промульгація рішень, схвалених на
референдумі, здійснюється парламентом у тому ж порядку, що і промульгація закоC
нів (стаття 98).
7. Парламент може доповнити або переглянути результати референдуму шляхом
прийняття конституційного закону, але не раніше, ніж через 3 роки після набуття
рішенням референдуму законної сили. Референдум щодо питання, яке було
предметом референдуму, може бути проведений не раніше, ніж через 3 роки після
проведення референдуму щодо цього питання (стаття 99).
8. Розгляд скарг на результати референдумів здійснює Конституційний Суд (стаття 129).

Словенія

1. Право голосу на референдумах мають ті, хто має право голосу на виборах (стаття 90).
2. Парламент може призначити референдум щодо будьCякого питання, яке підлягає
регулюванню законами. Результати таких референдумів є обов’язковими для парлаC
менту. Національні збори можуть призначити такий референдум за власною
ініціативою; вони зобов’язані призначити референдум у разі, якщо на цьому
наполягає третина членів Національних Зборів, Національна Рада або 40 000 виборC
ців. Рішення вважається схваленим на референдумі за умови, якщо за нього
проголосувало більше половини тих, хто взяв участь у голосуванні (стаття 90). На
загальнонаціональний референдум може бути винесений законопроект про внеC
сення змін до Конституції – у випадку, якщо на цьому наполягають не менше 30
депутатів. Закон про внесення змін до Конституції вважається схваленим на
референдумі, якщо на його підтримку проголосувала більшість тих, хто взяв участь у
голосуванні, за умови, що участь у голосуванні взяла більшість зареєстрованих
виборців (стаття 170). Предметом місцевих референдумів може бути питання ствоC
рення нових муніципалітетів – рішення про створення нових самоврядних одиниць
(муніципалітетів) приймається у формі закону на підставі рішення референдуму, у
якому взяли участь виборці, що проживають на відповідній території (стаття 139).
3. Парламент Словенії може ратифікувати 2/3 від свого складу міжнародні угоди, які
передбачають передачу Словенією своїх суверенних прав міжнародній організації,
діяльність якої заснована на повазі до прав людини та основоположних свобод,
демократії та верховенства права, а також увійти у військовий союз з державами, які
поважають зазначені принципи. Перед ратифікацією такої угоди парламент Словенії
може призначити загальнонаціональний референдум з цього питання. Відповідне
рішення вважається схваленим на референдумі за умови, якщо за нього прогоC
лосувало більше половини тих, хто взяв участь у голосуванні; це рішення є
обов’язковим для парламенту (стаття 3а).
4. Порядок проведення референдумів визначається законом, який приймається 2/3
присутніх на засіданні Національних Зборів депутатів (стаття 90).
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Країна Конституційні положення в частині регулювання референдумів

Угорщина

1. Виборці, що мають право голосу, здійснюють місцеве самоврядування через
виборні органи місцевого самоврядування та через місцеві референдуми (стаття
44). Всі повнолітні громадяни Угорщини, що проживають на території Угорщини,
мають право на участь у загальнонаціональних та місцевих референдумах, народних
ініціативах, за умови їх перебування на території Угорщини на день проведення
референдуму. Особи, які постійно проживають на території Угорщини, але не є
громадянами Угорщини, мають право брати участь у проведенні місцевих
референдумів та народних ініціатив за умови їх перебування на території Угорщини
на день проведення референдумів (стаття 70).
2. Президент має право підписати і оприлюднити закон, що має бути затверджений
на референдумі, лише після його затвердження на референдумі (частина 6 статті
26). Проголошення референдуму і визначення дати його проведення покладається
на президента (стаття 30А).
3. Предмет загальнонаціональних референдумів та народних ініціатив визначається
парламентом, відповідні закони (про референдуми та народні ініціативи) мають бути
схвалені не менше, ніж 2/3 членами парламенту (стаття 28В).
4. Метою загальнонаціонального референдуму є прийняття рішень або вираження
думки громадян. Проведення референдуму може бути наслідком обов’язковості
його проведення або прийняття рішення про проведення референдуму.
Загальнонаціональний референдум має проводитись у випадку, якщо на його
проведенні наполягають 200 000 виборців. Результати обов’язкового референдуму
підлягають обов’язковому врахуванню парламентом. Своїм рішенням парламент
може призначити загальнонаціональний референдум за ініціативою президента,
уряду, однієї третини членів парламенту або 100 000 виборців (ч.ч. 1–4 ст. 28 С).
5. Референдум не може проводитись щодо таких питань: щодо законів про
державний бюджет, виконання державного бюджету, податків, обов’язків
центральних органів державної влади, податків та митних платежів; щодо виконання
обов’язків за міжнародними угодами та законів, які визначають порядок виконання
таких обов’язків; щодо положень Конституції в частині загальнонаціональних
референдумів та народних ініціатив, щодо розпуску парламенту та програми
діяльності уряду; щодо оголошення режиму війни, надзвичайного стану, державної
або національної кризи; щодо використання Збройних Сил на території Угорщини
або за її межами; щодо розпуску представницьких органів самоврядування; амністії;
організаційних питань, вирішення яких віднесено до компетенції парламенту
(частина 5 статті 28С).
6. Результати затверджуючого референдуму визнаються за умови, якщо більшість
голосів громадян, які взяли участь у голосуванні, є дійсними, і більше чверті всіх
зареєстрованих виборців дали однакову відповідь на питання, винесене на
референдум (частина 6 статті 28С).
7. Суб’єктами народної ініціативи можуть бути не менше, ніж 50 000 виборців. Метою
народної ініціативи є включення питання, ініційованого народом, до порядку денного
парламенту. Парламент зобов’язаний провести обговорення питання, що стало
предметом народної ініціативи (Стаття 28D).
8. Підписи за проведення референдуму збираються протягом 4 місяців, збір підписів
на підтримку народної ініціативи може тривати 2 місяці (стаття 28 Е).

Фінляндія

1. Кожний громадянин Фінляндії, який досяг 18 років, має право голосу на
загальнонаціональних виборах та референдумах. Кожний громадянин Фінляндії та
іноземець, який постійно проживає на території Фінляндії, за умови, що він досяг 18
років, має право голосу на місцевих виборах та референдумах (стаття 14).
2. Рішення про проведення консультативного референдуму має міститись в Законі,
який повинен визначати дату проведення референдуму, перелік питань, які
виносяться на референдум, а також процедуру його проведення (стаття 53).
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2.2. Законодавче регулювання процедури проведення референL
думів

Звісно, регулювання порядку підготовки та проведення референдумів
не обмежується лише положеннями конституцій – у більшості країн
схвалено окремі закони про референдуми, в яких відображено та
розвинено базові принципи проведення референдумів, відображені в
основних законах держав. Аналіз законодавчого регулювання процедур
організації референдумів дозволяє виділити такі особливості законоC
давчого регулювання підготовки і проведення референдумів.

ПоCперше, у переважній більшості країн ЄС підготовка та проведення
виборів і референдумів регламентується різними законами. Навіть у тих
випадках, коли виборче законодавство кодифіковано (Іспанія, Люксембург,
Нідерланди, Фінляндія, Франція, Швеція), відповідні кодекси не містять
положень, які б визначали порядок проведення референдумів. Виняток із
цього загального правила складають лише деякі країни – Данія, в якій
порядок проведення референдумів визначається законом про парлаC
ментські вибори, Великобританія (у Великобританії процедура проведення

Країна Конституційні положення в частині регулювання референдумів

Франція

1. Вся повнота влади належить народу, який здійснює її через своїх представників
або через референдуми. Волевиявлення може бути прямим або непрямим,
волевиявлення завжди є загальним, рівним та таємним. Всі громадяни Франції обох
статей, які досягли повноліття і не позбавлені громадянських та політичних прав,
мають право голосу, яке реалізується в порядку, визначеному законом (стаття 3).
2. Президент Республіки за поданням Уряду або за спільним поданням обох палат
парламенту, опублікованому в Офіційному Журналі, може винести на референдум
будьCякий законопроект з питань організації державної влади, затвердження або
надання дозволу на ратифікацію угод, які, хоча і відповідають Конституції, впливають
на функціонування інститутів влади. У випадку, якщо законопроект затверджено на
референдумі, Президент зобов’язаний офіційно оприлюднити його протягом 15 днів
після оприлюднення результатів референдуму (стаття 11).
3. Конституційна Рада забезпечує законність проведення референдумів та офіційне
оприлюднення їхніх результатів (стаття 60).
4. Законопроект про внесення змін до Конституції, ініційований Урядом або членом
парламенту, має бути підтриманий обома палатами, після чого – затверджений на
референдумі. Проте у цьому випадку референдум може не проводитись, якщо
Президент передає його для розгляду парламентом, зібраним у формі Конгресу (у
складі обох палат). Такий законопроект вважається підтриманий, якщо за нього
проголосувало 3/5 представників Конгресу. Конституція не може переглядатись у
випадку загрози територіальній цілісності держави або якщо зміни передбачають
перегляд республіканської форми правління у Франції (стаття 89).

Чехія

1. Політичні рішення мають походити від волі більшості, вираженої шляхом вільного
голосування. Меншість має бути захищена більшістю в процесі прийняття рішень
(стаття 6).
2. Кожен громадянин Республіки Чехія, який досяг 18 років, має право голосу 
(стаття 18).
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референдумів регламентується
Законом про політичні партії,
вибори та референдуми, який
визначає порядок створення
політичних партій, фінансуванC
ня виборів і партій, статус
органів адміністрування вибоC
рів та референдумів, особC
ливості проведення і фінанC
сування референдумів), СловеD
нія (в Словенії одним законом
визначено «технічні» аспекти
виборчої кампанії на загальC
нодержавних, місцевих вибоC
рах, виборах до ЄвропарлаC
менту та кампанії з підготовки
та проведення референдумів –
засади висвітлення виборів і
референдумів в ЗМІ, особC
ливості фінансування виборів і
референдумів та санкції за поC
рушення встановлених вимог),
а також Ірландія, в якій норми,
що регулюють процедуру оргаC
нізації виборів та референC
думів, сконцентровано в різних
законах, що приймались у
різний час.

Проте зазначена особлиC
вість регулювання не дозволяє
говорити про те, що положення
законів, які регламентують
виборчий процес та референC

думи, кардинально різняться між собою – оскільки вибори і референдуми
організовує одна й та ж сама система адміністрування (виборчі комісії або
ж органи виконавчої влади), а процедури голосування, підрахунку голосів,
підстави визнання бюлетенів недійсними тощо є практично однаковими як
для виборів, так і для референдумів, принципових розходжень між
законами про вибори і референдуми (в частині організації виборчого і
референдумного процесів) немає. Саме тому у багатьох країнах закони про
референдуми містять норми, які відсилають до положень виборчого
законодавства. Наприклад, в статті 20 Закону Угорщини «Про референдум і
народну ініціативу» прямо передбачено наступне: «проведення рефеC
рендуму та визначення його результатів з урахуванням поправок та

Законодавче регулювання референдумів: 
рекомендації Європейської комісії за демократію 

через право (Венеціанської комісії)

У своїх рекомендаціях щодо проведення
референдумів 2001 та 2006 років Венеціанська
комісія визначила ряд принципів, дотримання яких є
запорукою демократичності референдумів. До таких
принципів належать: 
• Повага до основних прав і свобод людини:

забезпечення конституційних принципів виборC
чого права (загального, рівного, прямого, вільC
ного волевиявлення шляхом таємного голосуC
вання); забезпечення додаткових гарантій
достовірності результатів референдуму (рефеC
рендум проводиться у відповідності до процеC
дурних правил, зокрема у визначені законом
строки; має бути встановлена заборона непраC
вомірних впливів на результати голосування;
забезпечено належне оприлюднення результатів
референдуму та їх формальна публікація в офіC
ційному виданні, можливість визнання резульC
татів недійсними у разі недотримання встаC
новлених правил;

• Регуляторна спроможність та стабільність праD
вової бази: нормативний акт, що визначає
порядок проведення референдуму, повинен
мати юридичну силу закону. Крім того, основні
засади проведення референдуму мають бути
відкриті для змін та удосконалення за рік до
проведення референдуму або бути закріплені на
конституційному рівні;

• Відповідність статусу референдуму принципам
правової системи, а практики його застосування –
законодавчо закріпленому порядку та процеD
дурам. Недопустимим є покладання обов’язку
визначення засад проведення конкретного
референдуму лише на один орган (наприклад
віднесення до відома парламенту ексклюзивC
ного права формулювати текст законопроекту
або пропозиції, винесених на референдум).
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особливостей, передбачених цим законом, регулюється положеннями
Закону про вибори членів парламенту». Аналогічні положення містяться і в
частині 12 «Референдуми» Закону Данії про вибори до Фолькетингу.

У більшості країн положеннями
законів про референдуми визнаC
чаються особливості роботи органів
адміністрування виборів по забезC
печенню підготовки та проведення
референдумів, типи референдумів,
особливості їх призначення та ініC
ціювання (наприклад порядок збору
підписів на підтримку референдуму),
оприлюднення та імплементації резуC
льтатів волевиявлення. В окремих
країнах ЄС (наприклад в Литві)
детально описується порядок форC
мування виборчих комісій, однак
відповідні положення часто дублюють
виборче законодавство.

ПоCдруге, як вже відзначалось
вище, в ряді країн Євросоюзу закони
про референдуми мають вищу, порівC
няно із звичайними (ординарними)
законами, юридичну силу. Так, в РумуD

нії, Португалії та Іспанії порядок проведення референдумів визначається
органічними законами. В деяких країнах Східної Європи конституції вимаC
гають схвалення законів про референдуми кваліфікованою більшістю голосів.

ПоCтретє, інститут загальнонаціональних референдумів функціонує
далеко не в усіх країнах. Зокрема в Бельгії на доктринальному рівні
загальнонаціональні референдуми взагалі не визнаються, оскільки не
передбачені Конституцією. Проведення місцевих референдумів в цій країні
регулюється законодавством про місцеве самоврядування.

ПоCчетверте, в деяких країнах стабільна правова база проведення
референдумів взагалі відсутня – порядок кожного окремого референдуму
визначається законом, прийнятим ad hoc. Серед таких країн зокрема –
Нідерланди, де Тимчасовий закон про референдуми втратив чинність ще в
2005 році, а новий закон прийнятий так і не був. Аналогічна ситуація має
місце в Чехії, де політики протягом тривалого часу не можуть дійти згоди
стовно кола питань, винесення яких на референдум варто дозволити 
(в Чехії референдум щодо вступу до ЄС проводився на підставі окремого
закону, який фактично втратив чинність після проведення референдуму).

ПоCп’яте, в ряді країн (Німеччина, Італія) право визначати засади
проведення референдумів делеговано органам регіонального та місцевого
самоврядування.

Особливості законодавчого регулювання
референдумів в окремих країнах ЄС

• У Нідерландах та Фінляндії, де практиC
куються виключно консультативні рефеC
рендуми, народне голосування щодо
змін до конституції або законів не має
імперативного характеру;

• У Португалії, де референдуми щодо
конституційних змін не передбачені
законодавчо, референдум не провоC
диться (навіть якщо питання є важC
ливим);

• В країнах, де конституційні зміни є
предметом обов’язкового референдуму
(наприклад Ірландії та Данії), провеC
дення народного голосування є необC
хідною умовою прийняття рішення;

• В Італії конституційні зміни є предметом
відкладального референдуму (обумовC
лює можливість прийняття рішення в
парламенті, а не за результатами наC
родного голосування), а законодавчий
референдум має відхиляючий характер
(рішення про відхилення є остаточним).
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Зрештою, варто відзначити і таку особливість правового регулювання
референдумів, як стабільність правової бази, яка регулює процедуру їх
підготовки та проведення, – у більшості країн ЄС до законів про
референдуми вносились лише поодинокі зміни, які не впливали на
концептуальні положення відповідних законів. Наприклад, австрійський
закон з 1972 року змінювався лише один раз, болгарський (з 1996 по 
2006 р.) – два рази, датський (з 1987 року) – один раз, естонський (з 2002
року по 2006 рік) – три рази (у зв’язку з необхідністю проведення
референдуму щодо розширення ЄС), мальтійський (з 1973 року) – 6 разів.

Таблиця 2.3. 

Законодавче регулювання процедури підготовки 
та проведення референдумів

КРАЇНИ Законодавче регулювання

Австрія

В Австрії порядок проведення референдумів визначається декількома
законами: Законом про порядок проведення народних опитувань
(Volksbefragungsgesetz) 1989 року, Законом про народне голосування
(Volksabstimmungsgesetz) 1972 року. Порядок проведення місцевих рефеC
рендумів визначається законодавством суб’єктів федерації.

Бельгія

В Бельгії порядок проведення місцевих референдумів визначається
Федеральним законом про місцеве самоврядування від 1 червня 1989
року із змінами, внесеними Законом від 13 травня 1999 року в частині
місцевих консультативних народних опитувань (La loi du 13 mai 1999 modifiC
ant les articles 318 a 323 de la nouvelle loi communale, relatifs a la consultation
populaire communale). Порядок проведення загальнонаціональних рефеC
рендумів окремим актом не визначається, оскільки це прямо не передC
бачається Конституцією. Зазвичай референдуми в Бельгії проводяться на
підставі актів органів виконавчої влади, відповідальних за їх призначення,
підготовку та проведення.

Болгарія
Порядок проведення референдумів в Болгарії визначено Законом про
народне представництво 1996 року.

Великобританія

Порядок проведення референдумів у Великобританії визначається Законом
про політичні партії, вибори і референдуми 2000 року. Закон має
рамковий характер, вагомими повноваженнями щодо конкретизації та
безпосередньої організації референдумів у Великобританії наділено
Виборчу комісію, створену на підставі цього ж Закону.

Кіпр
Порядок проведення референдумів визначається Законом про рефеL
рендум 1989 року.

Данія

Порядок проведення виборів до парламенту та референдумів визначається
в Данії одним законом – Законом № 271 від 13 травня 1987 року «Про
вибори до Фолькетингу». У цьому законі порядку організації та проведення
референдумів присвячено Розділ 12 (статті 94–103). Встановлена законом
процедура підготовки та проведення виборів повністю поширюється і на
референдумний процес.

Естонія
Порядок проведення референдумів визначається Законом про рефеL
рендуми (Rahvahaaletuse Seadus) від 13 березня 2002 року.
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КРАЇНИ Законодавче регулювання

Ірландія

Норми, що визначають порядок проведення референдумів в Ірландії,
закріплені у ряді законів – Законі про вибори 1992 року, Законах про
референдуми 1994, 1998, 2001 років. У попередні роки всі закони про
порядок проведення референдумів приймались ad hoc і діяли до
опублікування результатів референдумів.

Іспанія

В Іспанії порядок проведення референдумів регламентується Органічним
законом № 2/1980 про регулювання форм референдумів (Ley Organica
2/1980, de 18 de enero, sobre Regulacion de las Distintas Modalidades de
Referendum).

Італія

В Італії на законодавчому рівні визначено лише порядок проведення
референдумів за народною ініціативою – Закон від 25 травня 1970 року №
352 «Про конституційний референдум за законодавчою ініціативою
народу» (L. 25 maggio 1970, n. 352. Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo). Порядок проведення
місцевих референдумів визначається окремими законами, що приймаються
регіональними органами самоврядування.

Латвія
Порядок проведення референдумів визначається Законом «Про націоL
нальні референдуми та законодавчі ініціативи» від 20 квітня 1994 року
(Par tautas nobalsosanu un likumu ierosinasanu).

Литва
Закон № IXL929 від 4 червня 2002 року «Про референдум» (Lietuvos
Respublikos Referendumo Istatymas).

Люксембург
Порядок проведення референдумів визначається Законом від 4 лютого
2005 року про порядок проведення загальнонаціональних рефеL
рендумів (Loi du 4 fevrier 2005 relative au referendum au niveau national).

Мальта
Порядок проведення референдумів визначається Законом про рефеL
рендуми від 20 липня 1973 року (Referenda Act).

Нідерланди
Порядок проведення референдумів в Нідерландах визначається ТимчаL
совим законом про референдуми (Tijdelijke Referendumwet) 2002 року.

Польща
Закон від 14 березня 2003 року «Про загальнодержавний референдум»
(Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogolnokrajowym).

Португалія

Порядок проведення загальнодержавних референдумів в Португалії
визначається Органічним Законом про порядок проведення рефеL
рендумів від 3 квітня 1998 року (Lei organica do regime do referendo),
порядок проведення місцевих референдумів – Законом про правовий
режим місцевого референдуму від 24 серпня 2000 року (Lei organica aproC
va o regime juridico do referendo local).

Румунія
Закон № 3/2000 «Про порядок організації та проведення
референдумів» (Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referenC
dumului), опублікований в Офіційному моніторі № 84 від 24.02.2000.

Словаччина

Закон Народних Зборів Словацької Республіки № 564/1992 Zb. від 19
листопада 1992 року «Про порядок проведення референдумів» (Zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky c. 564/1992 Zb. z 19. Novembra 1992 o
sposobe vykonania referenda v zneni zakona c. 158/1994 Z.z., zakona 
c. 269/1995 Z.z., nalezu Ustavneho sudu Slovenskej republiky c. 153/1996 Z.z. A
zakona c. 515/2003 Z.z.).

Словенія
В Словенії порядок проведення референдумів визначається Законом про
виборчу кампанію та кампанію з проведення референдумів від 
26 квітня 2007 року.



51

Р О З Д І Л  ІІ

2.3. Співвідношення законодавства про вибори і референдуми

Дослідження положень законів, які регламентують порядок проведення
референдумів, дозволяє дійти висновку про те, що у більшості
європейських країн на організацію і проведення референдумів пошиC
рюється дія відразу двох законів – власне закону про референдуми 
і закону про парламентські вибори (виборчого кодексу). Виняток із
загального правила складають лише окремі країни, зокрема Португалія та
Литва, де дія виборчого законодавства не поширюється на відносини,
пов’язані з проведенням референдумів. «Подвійне» регулювання рефеC
рендумів має ряд особливостей.

Перш за все, в усіх країнах ЄС законами про референдуми
визначаються такі питання: а) предмет референдуму, порядок його
ініціювання (у тому числі збору та верифікації підписів виборців у тих
країнах, де передбачена можливість проведення референдумів за
народною ініціативою) і проголошення; б) вимоги до форми бюлетенів для
голосування на референдумах, умови дійсності бюлетенів, вимоги до
протоколів про підрахунок голосів та про підсумки голосування в межах
округів та в загальнонаціональному масштабі; в) повноваження органів
адміністрування виборчого процесу щодо підготовки та проведення
референдумів. В деяких державахCчленах ЄС закони про референдуми

КРАЇНИ Законодавче регулювання

Угорщина

Порядок проведення референдумів в Угорщині визначається Законом ІІІ
1998 року про національний референдум та народні ініціативи. До
прийняття цього закону порядок організації та проведення референдумів в
Угорщині визначався Законом XVII 1989 року. 

Фінляндія

В Фінляндії порядок проведення референдумів визначається двома
Законами – Законом про процедуру проведення консультативних
референдумів 1987 року № 57/1987 та Законом про процедуру
проведення місцевих консультативних референдумів 1990 року 
№ 656/1990.

Франція
У Франції порядок проведення місцевих референдумів визначається
Органічним Законом № 2003L705 про місцеві референдуми (Lоі
organique № 2003C705 du 1er aout 2003 relative au referendum local).

Чехія

Закон, який визначає засади і порядок проведення референдумів, в Чехії
поки що не прийнято з огляду на тривалі дискусії щодо кола питань, які
можуть бути предметом референдумів. Процедура проведення рефеC
рендуму щодо приєднання Чехії до Європейського Союзу визначалась
законом, прийнятим ad hoc – Законом від 14 листопада 2002 року 
№ 515/2002 Sb «Про референдум щодо приєднання Чехії до
Європейського Союзу» (Ustavni zakon o referendu o pristoupeni Ceske repubC
liky k Evropske unii a o zmene ustavniho zakona c. 1/1993 Sb., Ustava Ceske
republiky, ve zneni pozdejsich ustavnich zakonu).

Швеція
Порядок проведення референдумів у Швеції визначається Законом про
національний референдум (Folkomrostningslag) 1979 року № 1979:369.
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врегульовують й інші питання, наприклад порядок підрахунку голосів,
оскарження рішень, дій і бездіяльності щодо підготовки та проведення
референдумів, санкції за порушення норм законодавства про референдуми
тощо, однак така практика не є поширеною – регулювання цих питань у
більшості випадків лежить в площині виборчого законодавства. Загалом, зC
поміж досліджених країн найбільш повно порядок підготовки і проведення
референдумів регламентується законами про референдуми в Португалії та
Литві. На противагу цим країнам, найбільш рамково порядок проведення
референдумів визначається в Швеції, Чехії, Данії, Угорщині.

ПоCдруге, у більшості країн ЄС законами про вибори регулюються такі
питання, пов’язані з підготовкою та проведенням референдумів: 
а) порядок створення, організація роботи виборчих комісій, статус членів
виборчих комісій; б) порядок ведення реєстру виборців, складання 
і уточнення списків виборців; в) особливості голосування за місцем
перебування виборців, голосування поштою, через Інтернет, голосування
за кордоном; г) порядок оскарження рішень, дій і бездіяльності щодо
референдумів та санкції за порушення вимог законів про референдуми.
Аналіз законодавства про референдуми Мальти та Швеції та деяких інших
країн взагалі дозволяє зробити висновок про те, що закони про рефеC
рендуми в цих країнах застосовуються субсидіарно, а основними законами,
які регулюють референдумний процес, є закони про парламентські вибори.

ПоCтретє, в багатьох країнах ЄС ряд питань, пов’язаних з підготовкою та
проведенням референдумів, взагалі не врегульовано на рівні законів. Така
ситуація має місце, наприклад, у тих випадках, коли в законах про
референдуми прямо міститься вказівка на конкретні положення законів про
вибори, які застосовуються до відносин, пов’язаних з підготовкою та
проведенням референдумів. Так, Розділ 12 датського Закону про вибори до
Фолькетингу містить положення, згідно з яким дія норм цього Закону в
частині підготовки та проведення виборів поширюється на «референдумні»
питання лише в частині порядку ведення реєстру виборців і порядку
голосування. Відповідно, інші неврегульовані Розділом 12 Закону відносини
перебувають поза межами регулювання законом (зокрема, порядок
фінансування референдумів, порядок здійснення передреферендумної
агітації тощо). Аналогічний підхід практикується і в ряді інших країн ЄвроC
союзу (Латвія, Великобританія, Ірландія, Естонія, Люксембург, Румунія). 
В Чехії Закон «Про референдум стосовно вступу Республіки Чехія до
Європейського Союзу» взагалі не містить будьCяких посилань на законоC
давство (у тому числі й підзаконні акти), яке має застосовуватись до питань,
не врегульованих відповідним законом. Натомість в Болгарії і Польщі
проблем у застосуванні положень законів про вибори до «референдумних»
відносин не виникає, оскільки законами про референдуми цих країн прямо
передбачено, що у разі відсутності регулювання в законах про рефеC
рендуми до всіх питань, пов’язаних з підготовкою і проведенням референC
думів, застосовуються норми законодавства про парламентські вибори.
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Вставка 1.

Регулювання передреферендумної агітації: підходи окремих країнLчленів Євросоюзу
4

Великобританія. Суб’єктами здійснення передреферендумної агітації можуть бути зареєстроC
вані партії, які подали до Виборчої комісії декларацію стосовно питань, винесених на рефеC
рендум, виборці, включені до реєстру виборців. На проведення передреферендумної агітації
Виборча комісія виділяє партіям гранти, розмір яких не може перевищувати 600 000 фунтів
стерлінгів. Суб’єкти здійснення агітації мають право відправляти листи виборців без оплати
вартості наданих поштових послуг, безкоштовно використовувати приміщення для агітації,
здійснювати агітацію в ЗМІ (referendum campaigne broadcasts). Граничний розмір пожертвувань
суб’єктам агітації від одного пожертвувача не може перевищувати 10 000 фунтів. 
Литва. Форми і методи ведення передреферендумної агітації не повинні суперечити Конституції
Литви. Право здійснювати передреферендумну агітацію мають виборці, громадські організації,
політичні партії, члени уряду, парламенту та Президент. Відповідним суб’єктам надається безC
коштовний ефірний час на Литовському радіо та телебаченні, який розподіляється ЦВК порівну
між прихильниками та опонентами проведення референдуму або прийняття запропонованого
варіанту рішення на референдумі. На суспільному радіо і телебаченні прихильникам і опонентам
виділяється щонайменше 7 годин ефірного часу для дебатів (про намір взяти участь у дебатах
представники прихильників та опонентів референдуму мають сповістити ЦВК). Витрати на підгоC
товку та проведення референдумів фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету Литви,
витрати на підготовку приміщень для голосування – за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Обмежень щодо приватного фінансування підготовки та проведення референдумів литовське
законодавство не містить.
Польща. Суб’єктами здійснення передреферендумної агітації можуть бути: політичні партії, які
на останніх парламентських виборах отримали на свою підтримку не менше 3% голосів виборців,
або входили до складу блоків, які отримали на свою підтримку принаймні 6% голосів виборців,
депутатські, сенаторські та парламентські клуби, кількість депутатів або сенаторів в яких за рік до
дня виборів складала принаймні 50%, загальнонаціональні асоціації та об’єднання громадян,
зареєстровані за рік до референдуму, діяльність яких пов’язана з референдумами (що відобC
ражено у їхніх статутах). Зазначені суб’єкти мають право здійснювати передреферендумну
агітацію в ЗМІ. Для агітації в ЗМІ вони зобов’язані подати до ДВК за 40 днів до дня референдумів
відповідні заяви. Починаючи з 16 дня до дня проведення референдуму Польське суспільне телеC
бачення та Польське суспільне радіо зобов’язані безкоштовно розміщувати в ефірі програми про
референдум, підготовлені відповідними суб’єктами, загальна тривалість яких не повинна переC
вищувати 15 годин на загальнонаціональних каналах телебачення, включаючи 3 години на каналі
TV Polonia, 30 годин на загальнонаціональних каналах радіо, 10 годин на регіональних каналах
телебачення, 15 годин на регіональних каналах радіо. Цей час ділиться порівну між усіма суб’єкC
тами агітації. Крім того, суб’єкти агітації можуть розміщувати платну політичну рекламу на комерC
ційних каналах мовлення на основі принципу рівності умов. Фінансування видатків на підготовку
та проведення референдумів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету. ФінансуC
вання передреферендумної агітації здійснюється за рахунок власних коштів суб’єктів агітації.
Словаччина. Право на здійснення передреферендумної агітації мають будьCякі суб’єкти. На
здійснення передреферендумної агітації на Словацькому радіо має виділятись не менше 10
годин, цей час має бути розподілений порівну між політичними партіями на підставі подань
відповідних партій, внесених не пізніше, ніж за 3 дні до дня проведення референдуму. Витрати на
проведення референдумів фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету. Обмежень щодо
приватного фінансування передреферендумної агітації словацьке законодавство не містить.
Словенія. Суб’єктом ведення передрефернедумної агітації можуть бути будьCякі суб’єкти. Якщо
ініціатором проведення референдуму виступає реципієнт бюджетних коштів, Уряд (орган
самоврядування) має право виділити на передреферендумну агітацію 25% граничної суми втрат
на проведення передреферендумної агітації. За 25 днів до дня проведення референдумів
суспільні ЗМІ мають опублікувати умови розміщення матеріалів агітації в ефірі або періодичних
(для друкованих ЗМІ) виданнях. Здійснення агітації в ЗМІ здійснюється з дотриманням принципу
рівних умов. Розміщення зовнішньої політичної реклами має здійснюватись виключно у спеC
ціально відведених для цього місцях на умовах, визначених органами самоврядування.
Фінансування передвиборної агітації здійснюється виключно через спеціальні рахунки, які
відкриваються ініціаторами референдумів в установах банків. Протягом 15 днів після закриття
рахунків спеціальних фондів ініціатори референдуму зобов’язані подати до Суду Аудиторів
фінансовий звіт про надходження і використання коштів спеціального фонду. Загальний обсяг
видатків одного ініціатора проведення референдуму не може перевищувати суми у розрахунку
0.25 євро на кожного зареєстрованого виборця. Ці витрати не відшкодовуються.
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Таблиця 2.4. 

Правове регулювання агітації на виборах і референдумах: 
спільне та відмінне в підходах

ПоCчетверте, в більшості країн Євросоюзу поза межами регулювання
законів про референдуми і вибори лежать питання, пов’язані із здійсненням
передреферендумної агітації та механізмів фінансування «референдумної»
кампанії. Правове регулювання агітації і фінансування референдумів,
наприклад в Естонії та Латвії, обмежується лише загальними положеннями
щодо фінансування кампанії виключно за рахунок коштів державного
бюджету та стосовно покладення обов’язку адміністрування відповідних
видатків на Центральну виборчу комісію. Виняток з цього правила

Критерії 
для порівняння

Закони про вибори Закони про референдуми

Суб’єкти права 
на передвиборну
агітацію

Чітко визначені суб’єкти
виборчого процесу –
партії, блоки, кандидати, а
також виборці

В більшості випадків коло суб’єктів не
обмежується взагалі. В небагатьох державах
(див. Вставку 1) право на агітацію мають
лише спеціально визначені суб’єкти, до яких
завжди віднесено партії (причому коло таких
партій також обмежено; Великобританія,
Польща) та виборців (право виборців на
участь в агітації випливає з положень
Європейської конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод)

Тривалість агітації З дня реєстрації
кандидатів

З дня призначення референдуму або з дня
реєстрації ініціативних груп

Обмеження у здійсC
ненні агітації (час
закінчення, спосіб,
місце тощо)

Однакові обмеження 
як для виборів, так і для
референдумів

Однакові обмеження як для виборів, 
так і для референдумів

Підходи до викоC
ристання каналів
суспільного
мовлення для
ведення агітації

Принцип рівності можлиC
востей, безкоштовний
ефірний час

В більшості випадків питання не реглаC
ментується, в деяких державах надається
безкоштовний ефірний час. Принцип рівності
можливостей (неупередженості) часто
закріплений у законах про телебачення 
і  радіомовлення  як  обов’язок  ЗМІ

Обмеження на
фінансування

В більшості країн встаC
новлене обмеження граC
ничного розміру витрат на
виборчу кампанію, обмеC
жено джерела внесків,
розміри внесків, забороC
нено державне фінансуC
вання

У більшості країн питання перебуває поза
межами правового регулювання. В окремих
країнах (Великобританія, Словенія) обмеC
жено граничний розмір витрат, дозволяється
державне фінансування передреферендумC
ної агітації (у тих випадках, коли референдум
ініціює орган державної влади або самоC
врядування)

Обов’язковість
фінансування 
і спеціально
відкритих рахунків

Фінансування передвиC
борної агітації завжди
здійснюється через рахунC
ки виборчих фондів

Процедура фінансування передреференC
думної агітації, як правило, не регулюється. 
У більшості держав таке фінансування
здійснюється з поточних рахунків суб’єктів
агітації
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складають декілька країн – Польща, Великобританія, Литва, Словаччина,
Словенія. Основні відмінності у правовому регулюванні передвиборної та
передреферендумної агітації, фінансування виборів та референдумів
наведено у Таблиці 2.4.

Таблиця 2.5.

Співвідношення законів про вибори і референдуми окремих країн ЄС
в частині правового регулювання процедури підготовки 

і проведення референдумів

Країна Співвідношення законів про вибори і референдуми

Болгарія

Предмет регулювання Закону «Про звернення до народу»: а) предмет
загальнонаціонального та місцевих референдумів; б) суб’єкти ініціювання загальC
нонаціонального та місцевих референдумів; в) завдання окружних і дільничних
комісій з підготовки та проведення референдумів; г) вимоги до форми бюлетенів; 
д) умови недійсності бюлетенів та дійсності результатів референдумів (кворум
участі); е) вимоги до змісту протоколів підрахунку голосів та протоколів про підсумки
голосування в межах округу; д) суб’єкти оскарження результатів референдумів.
Згідно із Законом «Про звернення до народу» законодавством про вибори
визначаються: а) засади ведення реєстру виборців (учасників референдумів); 
б) функції Центральної виборчої комісії з питань виборів народних представників
(яка здійснює функції Центральної комісії з питань проведення референдумів під час
референдумного процесу); в) порядок створення муніципальних виборчих комісій
(які виконують функції окружних комісій з проведення референдумів); г) порядок
підготовки та проведення місцевих референдумів в частині, не регульованій
Законом «Про звернення до народу».

ВеликобL
ританія 

Предмет регулювання Закону про партії, вибори і референдуми 2000 року:
а) функції і повноваження Виборчої комісії; б) строки підготовки і проведення
референдумів, формулювання питань, що виносяться на референдум; в) порядок
фінансування загальнонаціонального референдуму, обмеження видатків на
передреферендумну агітацію, перелік суб’єктів передреферендумної агітації; 
г) засади голосування, повноваження органів адміністрування референдумів.

Данія

Предмет регулювання Закону про вибори до Фолькетингу в частині
підготовки та проведення референдумів: а) суб’єкти призначення, порядок 
і строки опублікування рішень про проведення референдумів; б) вимоги до
оформлення бюлетенів; в) умови недійсності бюлетенів; г) суб’єкти звернення зі
скаргою на результати референдумів, суб’єкти розгляду скарг.
Питання, пов’язані з підготовкою та проведенням референдумів, на які згідно
із Законом про вибори до Фолькетингу поширюється дія положень виборчого
законодавства: а) порядок ведення реєстру виборців (учасників референдуму); 
б) порядок голосування і підрахунку голосів.
Питання, пов’язані з підготовкою та проведенням референдумів, не врегуL
льовані Законом: а) порядок формування, статус і повноваження комісій з підгоC
товки та проведення референдумів; б) порядок фінансування підготовки і провеC
дення референдумів, порядок здійснення передреферендумної агітації; в) санкції за
порушення вимог законодавста; г) порядок розгляду скарг; д) порядок голосування,
підрахунку голосів, встановлення результатів референдуму.
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Естонія

Предмет регулювання Закону «Про референдум»: а) предмет загальнонаC
ціонального референдуму; б) принципи референдумного процесу; в) порядок
ініціювання та призначення загальнонаціонального референдуму; г) засади ведення
передреферендумної агітації; д) порядок утворення дільниць; е) повноваження
Національного виборчого комітету, окружних виборчих комісій щодо підготовки та
проведення референдумів; є) порядок утворення дільничних виборчих комісій; 
ж) порядок складання і уточнення списків учасників референдумів; з) вимоги до
бюлетеня для голосування, порядок організації голосування, у тому числі голоC
сування наперед, електронного голосування та голосування за місцем перебування;
и) порядок підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування на дільницях, в
межах округів та в загальнонаціональному масштабі; і) порядок фінансування підC
готовки та проведення референдуму; ї) вимоги до форми скарги, порядок подання
скарг та їх розгляду, підстави скасування результатів референдуму; й) порядок
офіційного оприлюднення результатів референдумів та вступу в законну силу актів,
схвалених на референдумі; к) кримінальна відповідальність за перешкоджання
здійсненню виборчого права та права на участь у референдумі; л) адміністративна
відповідальність за порушення порядку здійснення передреферендумної і передC
виборної агітації.
Питання, пов’язані з підготовкою та проведенням референдумів, які регулюються
Законом про вибори до Ріігікогу: а) строк повноважень, порядок формування
Національного виборчого комітету, окружних комісій; б) статус членів дільничних
комісій; в) процедура діяльності виборчих комісій.
Питання, не врегульовані Законом «Про референдум»: форми і методи здійсC
нення передреферендумної агітації, порядок висвітлення підготовки та проведення
референдумів у ЗМІ, порядок фінансування передреферендумної агітації.

Ірландія

Предмет Закону про референдуми 1994 року: а) загальні принципи голосуC
вання, фінансування референдумів, строки кампанії з організації та проведення
референдумів, час для голосування; б) порядок призначення та повноваження
посадових осіб, відповідальних за проведення референдуму; в) засади та порядок
утворення округів, дільниць; г) порядок оприлюднення питань (законопроектів),
винесених на референдум; д) вимоги до форми бюлетенів; е) порядок голосування,
у тому числі поштою, порядок підрахунку голосів, повторного підрахунку голосів; 
є) підстави недійсності бюлетенів; ж) підстави та порядок оскарження, підстави
проведення повторного голосування в межах округу.
Предмет регулювання Закону про референдуми 1998 року: а) можливість
створення ad hoc Референдумної комісії для організації референдуму; б) склад
Комісії, вимоги до кандидатів на посади членів Комісії, функції і повноваження
Комісії щодо підготовки та проведення референдумів.

Латвія 

Предмет регулювання Закону «Про національні референдуми та законодавчі
ініціативи»: а) підстави проголошення референдуму, порядок ініціювання рефеC
рендуму; б) порядок збору підписів виборців на підтримку проведення рефеC
рендуму; в) процедура голосування, вимоги до форми бюлетенів, засади підрахунку
голосів та встановлення результатів референдуму, умови визнання бюлетенів
недійсними; г) повноваження виборчих комісій.
Питання, пов’язані з підготовкою та проведенням референдумів, які реглаL
ментуються виборчим законодавством: порядок голосування поштою.
Питання, не врегульовані Законом «Про національні референдуми та законоL
давчі ініціативи»: а) порядок складання та уточнення списків виборців; б) порядок
встановлення підсумків голосування в межах округів; в) порядок здійснення передC
референдумної агітації, порядок фінансування підготовки та проведення рефеC
рендумів; г) порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності, пов’язаних з підгоC
товкою та проведенням референдумів, санкції за порушення вимог законодавства;
д) організація діяльності виборчих комісій, статус членів виборчих комісій.
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Литва

Предмет регулювання Закону «Про референдум»: а) типи референдумів
(обов’язкові, консультативні); б) вимоги до законопроектів, що виносяться на
затвердження референдумом; в) порядок ініціювання і призначення референдумів,
вимоги до підписних листів, порядок реєстрації ініціативних груп, порядок перевірки
підписних листів Центральним виборчим комітетом; г) порядок здійснення
передреферендумної агітації, висвітлення референдумного процесу в ЗМІ; 
д) повноваження Центрального виборчого комітету щодо підготовки та проведення
референдумів, порядок, строки формування і повноваження міських, регіональних
виборчих комітетів, дільничних виборчих комітетів, статус членів виборчих комітетів;
е) порядок оскарження рішень виборчих комітетів, неточностей у списках виборців;
є) порядок складання та уточнення списків виборців; ж) форми бюлетенів, порядок
передачі бюлетенів та інших документів дільничним виборчим комітетам; з) статус
офіційних спостерігачів; и) порядок голосування, у тому числі поштою, в диплоC
матичних та консульських установах за кордоном, в місцях тимчасового переC
бування виборців (лікувальні заклади, установи виконання покарань); і) порядок
підрахунку голосів на дільницях та встановлення підсумків голосування; ї) умови
недійсності бюлетенів для голосування; й) встановлення підсумків голосування в
округах та в загальнонаціональному масштабі, порядок офіційного оприлюднення
результатів референдумів; к) порядок фінансування витрат, пов’язаних з підгоC
товкою та проведенням референдумів.
Питання, пов’язані з підготовкою та проведенням референдумів, які реглаL
ментуються виборчим законодавством: всі відносини, пов’язані з підготовкою та
проведенням референдумів в Литві, вичерпно регламентуються Законом «Про
референдум». 
Питання, не врегульовані Законом «Про референдум»: відповідальність за
порушення вимог законодавства про референдуми.

ЛюксемL
бург

Предмет регулювання Закону «Про порядок проведення загальнонаціоL
нальних референдумів»: а) порядок збору підписів виборців щодо проведення
референдуму у відповідності до статті 114 Конституції; б) система органів
адміністрування референдумним процесом; в) вимоги до бюлетенів для голосуC
вання на референдумі; г) порядок голосування, суб’єкти, які мають право
голосувати поштою, порядок підрахунку голосів, підстави недійсності бюлетенів,
порядок оприлюднення результатів референдумів; д) санкції за порушення вимог
закону «Про порядок проведення загальнонаціональних референдумів».
Питання, пов’язані з підготовкою та проведенням референдумів, які реглаL
ментуються виборчим законодавством: а) порядок складання списків виборців;
б) порядок формування виборчих бюро (виборчих комісій); в) обов’язковість участі у
референдумах; г) умови наявності та відсутності права голосу; д) процедура
голосування поштою; е) відповідальність за окремі правопорушення.

Мальта

Передмет регулювання Закону «Про референдуми»: а) загальні принципи
підготовки та проведення референдумів; б) предмет загальнонаціонального
референдуму; в) порядок ініціювання та призначення референдумів; г) підстави
визнання бюлетенів недійсними; д) вимоги до оформлення бюлетенів; д) окремі
повноваження вищого органу адміністрування референдумного процесу щодо
підготовки та проведення референдумів.
Питання, пов’язані з підготовкою та проведенням референдумів, які реглаL
ментуються виборчим законодавством: всі питання, не врегульовані Законом
«Про референдуми», крім випадків, визначених Виборчою комісією Мальти.

Польща 

Предмет регулювання Закону «Про загальнонаціональний референдум»: 
а) коло осіб, які не мають права голосу на референдумах; б) типи референдумів
(референдуми щодо питань найбільшого значення для держави, референдуми
стосовно ратифікації міжнародних угод, референдуми стосовно змін до КонсC
титуції), їхній предмет, порядок ініціювання та призначення; в) система органів
адміністрування референдумів, повноваження Державної виборчої комісії, виборчих
комісарів та дільничних комісій, порядок формування дільничних комісій;
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Польща

г) засади підрахунку голосів та порядок встановлення підсумків голосування на
дільницях, в межах округів та в загальнонаціональному масштабі; д) засади
оскарження результатів референдумів; е) тривалість передреферендумної агітації,
суб’єкти ведення передреферендумної агітації, заборонені методи здійснення
агітації, розподіл ефірного часу на каналах суспільного телебачення і радіоC
мовлення; є) порядок фінансування підготовки та проведення референдумів,
передреферендумної агітації; ж) санкції за порушення норм закону про
референдум.
На фінансування передреферендумної кампанії не поширюються положення
законодавства про вибори (стаття 47 Закону «Про загальнонаціональний рефеC
рендум»). Питання, пов’язані з підготовкою та проведенням референдумів, які
регламентуються виборчим законодавством: а) порядок голосування в місцях
тимчасового перебування громадян (лікувальні заклади, установах виконання
покарань), а також за кордоном; б) порядок складання і уточнення списків виборців;
в) порядок формування Державної виборчої комісії та призначення виборчих
комісарів, статус членів дільничних комісій, організація роботи дільничних комісій,
зміни в складі комісії; г) підстави і способи оскарження, порядок розгляду скарг; 
д) інші питання, не врегульовані Законом «Про загальнонаціональний референдум».

ПортуL
галія

Предмет регулювання Закону «Про порядок проведення референдумів»: 
а) предмет референдуму, перелік питань, які не можуть виноситись на референдум;
б) порядок ініціювання та проголошення референдумів, в) повноваження
Конституційного Суду щодо оцінки конституційності ініціювання та проголошення
референдуму, порядок складання і уточнення списків виборців; г) порядок і суб’єкти
здійснення передреферендумної агітації, порядок участі друкованих і аудіоC
візуальних ЗМІ у здійсненні передреферендумної агітації; д) порядок фінансування
референдумів; е) умови недійсності бюлетенів, порядок передачі бюлетенів
комісіям, процедура організації голосування, підрахунку голосів та встановлення
результатів референдумів; є) порядок формування, повноваження органів адміC
ністрування референдумів, статус членів виборчих комісій, підстави дострокового
припинення їхніх повноважень, вимоги щодо несумісності; ж) статус офіційних
представників партій та спостерігачів; з) порядок оскарження рішень, дій та
бездіяльності, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів, порядок
розгляду відповідних скарг; и) кримінальна та адміністративна відповідальність за
порушення вимог Закону «Про порядок проведення референдумів».
Питання, пов’язані з підготовкою та проведенням референдумів, які реглаL
ментуються виборчим законодавством: на підготовку та проведення рефеC
рендумів дія виборчого законодавства не поширюється.

Румунія

Предмет регулювання Закону «Про порядок підготовки та проведення
референдумів»: а) предмет загальнонаціонального референдуму; б) підстави та
особливості проведення окремих видів загальнонаціональних референдумів (щодо
внесення змін до Конституції, питань національного інтересу тощо); в) повноваC
ження Центрального виборчого бюро, окружних і дільничних комісій щодо
підготовки та проведення референдумів; г) загальні принципи ведення передC
референдумної агітації (принцип рівності, дати початку та припинення агітації); 
д) порядок голосування, підрахунку голосів та встановлення результатів рефеC
рендуму; е) санкції за порушення положень референдумного законодавства.
Питання, пов’язані з підготовкою та проведенням референдумів, які
регламентуються виборчим законодавством: а) порядок формування комісій з
підготовки та проведення референдумів; б) порядок ведення реєстру виборців.
Питання, не врегульовані Законом «Про порядок підготовки та проведення
референдумів»: а) порядок здійснення передреферендумної агітації; б) загальні
засади організації діяльності комісій з підготовки та проведення референдумів; 
в) порядок здійснення передреферендумної агітації, фінансування підготовки та
проведення референдумів; г) порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності щодо
підготовки та проведення референдумів; д) порядок складання і уточнення списків
виборців.
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Країна Співвідношення законів про вибори і референдуми

СловачL
чина

Предмет регулювання Закону «Про порядок проведення референдумів»: 
а) порядок ініціювання та проголошення референдумів; б) загальні принципи голоC
сування на референдумах; в) засади утворення округів і дільниць для голосування на
референдумах; г) принципи складання списків виборців; д) система органів
адміністрування референдумів, порядок їх формування, повноваження; е) вимоги до
форми бюлетенів; є) тривалість передреферендумної агітації, порядок здійснення
агітації в ЗМІ, є) умови недійсності бюлетенів; ж) засади підрахунку голосів, встаC
новлення результатів голосування в округах та в загальнонаціональному масштабі,
опублікування результатів референдумів.
Питання, врегулювання яких здійснюється в порядку, визначеному виборчим
законодавством: а) коло осіб, які мають право голосу на референдумах; 
б) процедура утворення округів та дільниць; в) порядок складання і уточнення
списків виборців; г) порядок підготовки приміщень для голосування, організація
голосування; д) порядок підрахунку голосів, встановлення результатів голосування;
е) порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності, що стосуються рефеC
рендумного процесу.

Словенія

Предмет регулювання Закону «Про виборчі і передреферендумні кампанії»:
форми ведення агітації на виборах і референдумах, порядок здійснення агітації на
каналах суспільного мовлення, розміщення агітаційних плакатів, порядок фінанC
сування витрат на передвиборну і передреферендумну агітацію, відповідальність за
порушення вимог Закону.

Угорщина

Предмет регулювання Закону «Про референдум та народні ініціативи»:
а) загальні принципи підготовки та проведення референдумів; б) види рефеC
рендумів, предмет референдумів; в) порядок ініціювання та призначення рефеC
рендумів; г) порядок перевірки підписних листів; д) порядок офіційного оприC
люднення результатів референдумів; е) загальні вимоги до формулювання питань,
що виносяться на референдум; є) умови чинності результатів референдуму.
Питання, регулювання яких здійснюється в порядку, передбаченому
виборчим законодавством: а) порядок ведення реєстру виборців; б) порядок
проведення референдумів та оприлюднення їх результатів з урахуванням положень
Закону «Про референдум та народні ініціативи».
Питання, не врегульовані Законом «Про референдум та народні ініціативи»:
а) порядок ведення передреферендумної агітації; б) порядок фінансування
підготовки та проведення референдумів; в) повноваження, порядок формування та
діяльності органів адміністрування референдумного процесу, статус членів
відповідних органів; г) процедура оскарження, санкції за порушення вимог закоC
нодавства; д) порядок голосування, підрахунку голосів та встановлення результатів
референдумів.

Чехія

Предмет регулювання Закону «Про референдум стосовно вступу Республіки
Чехія до Європейського Союзу»: а) формулювання питання, винесеного на
референдум; б) коло осіб, які мають право голосу на референдумі; в) строки
проголошення референдуму Президентом, тривалість передреферендумної
кампанії.

Швеція

Предмет регулювання Закону «Про загальнонаціональні референдуми»:
питання підготовки та проведення референдумів, які не регулюються Законом про
вибори (Закон про загальнонаціональні референдуми застосовується субсидіарно).
Питання, регулювання яких здійснюється в порядку, передбаченому
виборчим законодавством: а) питання утворення дільниць; б) питання діяльності
виборчих комітетів; в) порядок голосування і підрахунку голосів; г) порядок
оскарження.
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2.4. Висновки

1. У більшості країн Європейського Союзу принципи підготовки та
проведення референдумів окреслено на конституційному рівні. Виняток
з цього правила складають лише Великобританія (яка не має писаної
конституції), Бельгія, Кіпр, Нідерланди, Мальта та Чехія. Зазвичай
конституції державDчленів Євросоюзу містять наступні положення в
частині регулювання референдумів: а) окреслюється предмет референD
думів як в цілому, так і референдумів щодо перегляду положень самої
Конституції; б) визначається перелік питань, які не можуть виноситись
на референдум та/або перелік умов, за яких референдуми не можуть
проводитись (11 країн ЄС); в) визначаються суб’єкти та/або порядок
призначення загальнонаціональних референдумів (15 країн ЄС); 
г) закріплюється положення, у відповідності до якого порядок
проведення референдумів має визначатись окремим законом, який
приймається абсолютною (Естонія) або кваліфікованою (Словенія,
Угорщина) більшістю голосів членів парламенту, або має вищу
юридичну силу, порівняно з ординарними законами (Румунія, Іспанія); д)
прямо передбачається можливість затвердження законів на рефеD
рендумі (9 країн), причому таке затвердження відбувається після
прийняття закону парламентом, але до його підписання главою
держави; е) визначаються умови, за яких референдум вважається
таким, що відбувся (10 країн); є) закріплюється положення, за яким
право голосу на референдумах виникає одночасно з правом голосу на
парламентських виборах (13 країн). В деяких країнах ЄС в конституціях
визначаються принципи проведення референдумів, суб’єкти, які оцінюD
ють легітимність проведених референдумів та їхніх результатів, прямо
передбачається можливість проведення референдумів на місцевому
рівні. В окремих країнах ЄС (Австрія, Латвія, Естонія) референдуми
відіграють важливу роль в системі стримувань і противаг.

2. В більшості країн ЄС порядок підготовки та проведення референдумів
визначено в законах. Виняток з цього правила складають лише окремі
країни, наприклад Чехія, Нідерланди. При цьому слід виділити такі
основні особливості законодавчого регулювання інституту референD
думів: а) у більшості країн ЄС процедура проведення виборів і рефеD
рендумів визначається різними законами, а не одним законом (винятки
складають Великобританія та Ірландія (в силу специфіки історичних
традицій та підходу до нормотворення), Словенія і Данія); б) порядок
підготовки та проведення виборів і референдумів загалом уніфіковано;
в) інститут місцевих референдумів на законодавчому рівні визначається
навіть тоді, коли не визнається інститут загальнонаціональних референD
думів (Бельгія); г) в деяких країнах ЄС закони про референдуми
приймаються кваліфікованою більшістю голосів (Словенія, Угорщина)
або мають вищу, ніж звичайні закони, юридичну силу (Румунія, Іспанія,
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Португалія); д) закони, які регламентують порядок проведення рефеD
рендумів, характеризуються значним рівнем стабільності і перегляD
даються відносно рідко (рідше – в країнах Західної та Центральної
Європи, частіше – в Східноєвропейських державах). В окремих країнах
ЄС (Німеччина, Італія) право визначати процедуру проведення місцевих
референдумів делеговано суб’єктам федерації або регіонам.

3. Аналіз положень законів про вибори і референдуми країн ЄС дозволяє
стверджувати, що загалом в країнах Європи виділяється три основних
підходи до визначення співвідношення між відповідними законами: 
а) порядок проведення референдумів визначається виключно законом
про референдуми (Португалія, Литва); б) порядок проведення референD
думів визначається переважно законами про вибори, положення законів
про референдуми застосовуються субсидіарно (Мальта, Швеція); 
в) порядок проведення референдумів регламентується як законами про
вибори, так і законами про референдуми (більшість країн).

4. В усіх країнах ЄС закони про референдуми визначають такі питання: 
а) предмет референдуму, порядок його ініціювання (у тому числі збору
та верифікації підписів виборців у тих країнах, де передбачена можлиD
вість проведення референдумів за народною ініціативою) і проголоD
шення; б) вимоги до форми бюлетенів для голосування на референD
думах, умови дійсності бюлетенів, вимоги до протоколів про підрахунок
голосів та про підсумки голосування в межах округів та в загальнонаD
ціональному масштабі; в) повноваження органів адміністрування
виборчого процесу щодо підготовки та проведення референдумів. 
У більшості випадків законами про вибори регламентуються такі
питання, пов’язані з підготовкою та проведенням референдумів: 
а) порядок створення, організація роботи виборчих комісій, статус
членів виборчих комісій; б) порядок ведення реєстру виборців, склаD
дання і уточнення списків виборців; в) особливості голосування за
місцем перебування виборців, голосування поштою, через Інтернет,
голосування за кордоном; г) порядок оскарження рішень, дій і бездіяльD
ності щодо референдумів та санкції за порушення вимог законів про
референдуми.

5. В багатьох країнах ЄС ряд важливих питань, пов’язаних з підготовкою та
проведенням референдумів на рівні закону не врегульовані взагалі.
Зазначене стосується зокрема порядку здійснення передреференD
думної агітації та порядку її фінансування – на відміну від передвиборної
агітації та засад фінансування виборів, на законодавчому рівні відповідні
питання у більшості країн ЄС не врегульовано. Виняток з цього правила
складають лише декілька країн ЄС (Великобританія, Польща, СлоD
ваччина, Словенія тощо).
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ПРЕДМЕТ  РЕФЕРЕНДУМІВ

Історія ХХCго ст. продемонструвала важливість інституту референдуму
для формування політичних систем європейських держав, зокрема засад
конституційного ладу. Звернення до волі народу стали одним з ключових

механізмів прийняття визначальних для життя держави рішень. Приклади
найбільш помітних референдумів, проведених в європейських державах у
минулому столітті, наведено у таблиці.

Таблиця 3.1. 

Важливі референдуми, проведені в країнахLчленах ЄС у ХХ столітті:
приклади державотворення

Країна Рік Предмет Результат Наслідки

Болгарія 1946

Референдум щодо форми
правління. Громадяни вибираC
ли між монархією та народною
республікою

Підтримка
народної
республіки

У 1946Cму році БолгаC
рія була проголошена
Народною
республікою

ВеликобL

ританія
1973

Референдум у Північній Ірландії
щодо того, чи повинна вона
залишатися частиною ВеликобC
ританії, чи приєднатися до
Республіки Ірландії та створити
Об’єднану республіку Ірландію

57,5% виборців
підтримали
рішення залишити
Ірландію у складі
Великобританії

Північна Ірландія
залишилася у складі
Великобританії 

Данія 1979

Референдум у Гренландії щодо
схвалення Закону про розширенC
ня внутрішньої автономії, який
визначав правовий статус острова 

Підтримка
розширення
автономії 

Набуття Гренландією
правового статусу
рівноправної частини
Королівства Данії

Естонія 1991
Референдум про вихід зі складу
СРСР та незалежність

Підтримка
незалежності
(77%) 

Верховна Рада ЕстоC
нії прийняла резолюC
цію про національну
незалежність 

Ірландія 1937 Прийняття чинної Конституції
Підтримка
Конституції

Іспанія

1976

Референдум щодо схвалення
законопроекту конституційної
реформи, який передбачав лікC
відацію Кортесів (Парламенту)

Підтримка народу
(94%) 

Законопроект набув
рангу Основного
закону

1978
На референдумі була схвалена
нова Конституція 

Підтримка народу
Була проведена рефорC
ма політичної системи

Італія 1946
Референдум про скасування
монархічної форми правління
та проголошення республіки 

Голосування проти
монархії (54.3%;
перевага у 2 млн. з
23.4 млн. осіб, що
проголосували)

C Скасування монарC
хічної форми правC
ління;
C Вибори за пропорC
ційною системою
Установчих зборів
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Чинники, що впливають на визначення предмета референдуму у
законодавстві певної держави, зазвичай обумовлені специфікою її
політичної системи, сформованої під впливом історичних обставин.
Наприклад, згідно з Основним Законом ФРН предметом загальноC
національного референдуму можуть бути питання, що стосуються
територіального устрою земель). Це пов’язано з досвідом Веймарської
Республіки, у період існування якої було проведено кілька референдумів,
що мали суттєвий вплив на подальшу долю держави. Саме тому можливість
проведення загальнонаціональних референдумів у ФРН істотно обмежена.
Специфіка Конституції Ірландії обумовила велику кількість конституційних
референдумів, оскільки чимало законодавчих інновацій мали передбачали
внесення змін до Конституції Ірландії. При цьому питання, що в Ірландії
стали предметом конституційних змін (наприклад заборона абортів,
заборона розлучень), в Італії виносилися на голосування як питання
державного значення. Особливості функціонування інституту референдуму
в історичному розрізі у Швеції обумовлені його консультативним
характером. 

3.1. Загальний огляд питань, що можуть бути предметом
референдуму

Питання, що виносяться на референдум, є важливим елементом
функціональної складової інституту. Якщо їх перелік чітко зазначений у
законодавстві, то проблем з визначенням предмету референдуму не
виникає.

Зазвичай на референдум виносяться питання пріоритетного поліC
тичного чи конституційного значення, пов’язані із формою правління,
конституцією, суверенітетом та міжнародними відносинами. При цьому,
якщо рішення референдуму є факультативним, то предметне поле
референдуму значно розширюється за рахунок об’єднання досить
широкого кола питань, рішення щодо яких можуть прийматися народним
голосуванням.

Як правило, на референдуми виносяться такі питання:
C прийняття конституції;

Країна Рік Предмет Результат Наслідки

Литва 1991
Референдум про вихід зі складу
СРСР та незалежність

Підтримка
незалежності
(90.5%)

Визнання незалежC
ності Державною
радою СРСР у вересні
1991Cго року 

Мальта 1963
Референдум щодо надання
автономії у складі Британської
Співдружності

Підтримка
надання автономії 

У 1964Cму році бриC
танський парламент
прийняв рішення про
надання Мальті незаC
лежності
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C внесення змін до конституції;
C прийняття законів або інших правових актів;
C дострокове припинення або збільшення строків повноважень дерC

жавних органів;
C питання, що стосуються міжнародних відносин, у тому числі – передачі

суверенних повноважень міжнародним організаціям;
C питання, що мають ключове значення для держави і суспільства.

Таблиця 3.2.

Предмет референдуму: загальний огляд
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Австрія + + +

Болгарія Важливі питання, що перебувають у компетенції Національної Асамблеї

Велика
Британія

Дозаконодавчий та післязаконодавчий консультативні референдуми

Греція + + +

Данія + + +

Естонія + + + +

Ірландія + +

Іспанія + +

Італія + + +

Латвія + + + +

Литва + + + +

Польща + + +

Португалія + +

Румунія + + +

Словаччина + +

Словенія + +

Угорщина +

Фінляндія

Франція + +

ФРН +

Швеція +
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У більшості європейських країн питання, що становлять предмет
референдуму, чітко окреслені в конституції. Так, наприклад, в Австрії до
таких питань належать референдуми з приводу законопроектів, питань
перегляду Конституції, відставки та переобрання Президента, в Греції –
рішення з питань загальнонаціонального значення і законопроекти; в Данії –
законопроекти, конституційні зміни, питання міжнародних договорів, зміна
віку набуття активного виборчого права; в Ірландії – законопроекти та
конституційні зміни. 

На основі аналізу законодавства та практики його застосування в
країнах ЄС і з урахуванням критеріїв класифікації референдумів, визнаC
чених у Розділі 1, можна дати коротку характеристику специфіці предмета
референдумів. Така характеристика подана у таблиці.

Таблиця 3.3. 

Специфіка предметів референдумів в країнах ЄС: 
типологічні характеристики

ПРЕДМЕТ

ПІДСТАВИ
ПРОВЕДЕННЯ

СУБ’ЄКТИ
ПРОГОЛОШЕННЯ

ПРАВОВА
ЗНАЧУЩІСТЬ

Обов’язL
ковий

ФакультаL
тивний

Ініціатива
органу влади

Народна
ініціатива

ІмпераL
тивний

КонсульL
тативний

АВСТРІЯ

Законопроект C + + C + +

Внесення змін 
до Конституції

C + + C + C

Відставка/перевибори
Президента

C + + C + C

ДАНІЯ

Законопроект C + + C + C

Міжнародні договори + C + C + C

Конституційні зміни + C + C + C

Зміна віку набуття
активного виборчого

права
C + + C + C

ГРЕЦІЯ

Вирішення питань
національного

значення
C + + C Н. д. Н. д.

Законопроект C + + C Н. д. Н. д.

ЕСТОНІЯ

Законопроект C + +

Конституційні зміни + + + C + C

Членство в ЄС + C + C Н. д. Н. д.
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ПРЕДМЕТ

ПІДСТАВИ
ПРОВЕДЕННЯ

СУБ’ЄКТИ
ПРОГОЛОШЕННЯ

ПРАВОВА
ЗНАЧУЩІСТЬ

Обов’язL
ковий

ФакультаL
тивний

Ініціатива
органу влади

Народна
ініціатива

ІмпераL
тивний

КонсульL
тативний

ІРЛАНДІЯ

Законопроект C + + C + C

Конституційні зміни C + + C + C

ІСПАНІЯ

Конституційні зміни + + + C + C

Політичні рішення
особливої важливості

(консультативний)
C + + C C +

ІТАЛІЯ

Конституційні зміни + C + + + C

Зміна внутрішніх
територіальних

кордонів
+ C + C + C

Повна або часткова
відміна законів

C + + + + C

ЛАТВІЯ

Розпуск парламенту C + + C + C

Законопроект C + + + + C

Конституційні зміни C + C + + C

Обмеження
державного

суверенітету
+ + Н. д. Н. д. Н. д. Н. д.

ЛИТВА

Законопроект C + + + + C

Конституційні зміни + + + + + C

Вступ до міжнародних
організацій

+ C Н. д. Н. д. Н. д. Н. д.

ПОЛЬЩА

Питання особливого
значення для держави

C + + C + +

Конституційні зміни
+

(затверджуC
вальний)

C + C + C

Міжнародна співпраця
(передача частини

функцій органів
державної влади)

C + + C Н. д. Н. д.

ПОРТУГАЛІЯ

Суттєві питання
національного інтересу

C + + + + C

Міжнародні договори C + Н. д. Н. д. Н. д. Н. д.
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Наведене дозволяє зробити декілька висновків:
ПоCперше, законодавство більшості європейських країн закріплює

проведення референдуму як одну із стадій процесу внесення змін до
конституції (Австрія, Данія, Естонія, Італія, Іспанія, Латвія, Литва, Польща,
Словенія, Швеція тощо). Референдум може проводитись як щодо повного
перегляду конституції (Австрія, Ірландія, Іспанія), так і щодо часткового
(Данія, Ірландія). При цьому конституційні зміни можуть бути предметом як
обов’язкового, так і факультативного референдуму; ініціатива проведення
конституційних референдумів зазвичай належить органу влади; за народC
ною ініціативою референдуми щодо конституційних змін проводяться лише
в декількох країнах, зокрема в Італії, Латвії, Литві; здебільшого результати
конституційних референдумів мають імперативний характер; (винятком з

ПРЕДМЕТ

ПІДСТАВИ
ПРОВЕДЕННЯ

СУБ’ЄКТИ
ПРОГОЛОШЕННЯ

ПРАВОВА
ЗНАЧУЩІСТЬ

Обов’язL
ковий

ФакультаL
тивний

Ініціатива
органу влади

Народна
ініціатива

ІмпераL
тивний

КонсульL
тативний

РУМУНІЯ

Питання, 
що становлять

національний інтерес
C + + C Н. д. Н. д.

Перегляд Конституції + C + C + C

СЛОВАЧЧИНА

Питання, що
становлять публічний

інтерес
C + + + Н. д. Н. д.

Відставка Президента C + + C Н. д. Н. д.

Союз з іншими
державами

+ C + C Н. д. Н. д.

СЛОВЕНІЯ

Законодавче
регулювання

C + + + + C

Конституційні зміни C + + Н. д. + C

УГОРЩИНА

Питання, віднесені 
до компетенції

парламенту
C + + + + +

ФРАНЦІЯ

Законопроект C + + C Н. д. Н. д.

Конституційні зміни C + + C + C

Питання, що стосуL
ється членства в ЄС

+ C + C Н. д. Н. д.

ШВЕЦІЯ

Конституційні зміни
(консультативний)

C + + C + C
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цього правила є Нідерланди, Фінляндія (де імперативні референдуми не
практикуються взагалі), а також Австрія (в якій, щоправда, практика
консультативних референдумів щодо конституційних змін у цій країні існує
поряд практикою імперативного народного голосування).

ПоCдруге, практика законодавчих референдумів в ЄС не є поширеною.
У тих країнах, де практикуються законодавчі референдуми, ці референдуми
мають переважно консультативний характер, ініціатива їхнього проведення
у більшості випадків належить органам влади, а не виборцям, рішення цих
референдумів мають імперативний характер.

ПоCтретє, у багатьох країнахCчленах Євросоюзу предметом референC
думу можуть бути питання, що мають важливе значення для суспільства і
держави – соціальні, політичні, питання особливого державного значення
(Греція, Португалія, Естонія, Іспанія, Італія, Литва, Польща, Словаччина,
Франція). При цьому, законодавчі визначення, які саме питання публічноC
владного характеру можуть бути винесені на референдум, не є уніC
версальними. Наведемо приклади: «віднесені до віданнвості» (Іспанія);
«питання, що мають особливе значення для держави» (Польща); «питання,
що становлять суттєвий національний інтерес» (Португалія); «проблеми, що
становлять національний інтерес» (Румунія); «важливі питання, що стаC
новлять публічний інтерес» (Словаччина); «питання державного життя»
(Естонія). Така варіативність формулювань обумовлена національними
особливостями нормотворення кожної з держав. При цьому референдуми
щодо питань важливого значення мають наступні особливості: рефеC
рендуми щодо важливих публічноCвладних питань у переважній більшості
випадків є факультативними; суб’єктом висування ініціативи зазвичай є
органи влади (Польща, Іспанія, Греція, Португалія, Румунія, Словаччина,
Словенія, Угорщина; народна ініціатива передбачена законодавством
Португалії, Словаччини, Словенії, Угорщини); результати таких рефеC
рендумів можуть бути як виключно імперативними (Португалія), так 
і виключно консультативними (Іспанія); у Польщі, Словенії та Угорщині
практика імперативного та консультативного референдумів щодо публічноC
владних питань існує паралельно.

ПоCчетверте, досить поширеними в Європі є референдуми, що стоC
суються міжнародного життя держави та договорів, укладених нею (наC
приклад Данія, Польща, Словаччина). Такі референдуми здебільшого є
обов’язковими (Данія, Словаччина, Латвія, Франція, Естонія, Литва), до
винятків з цього правила відносяться Польща, Португалія, Латвія. В Латвії
референдум щодо питань міжнародного життя може бути як обов’язковим,
так і факультативним. Суб’єктами проголошення цих референдумів вистуC
пають органи влади (наприклад Данія, Словаччина, Франція тощо); винятC
ком з цього правила є Польща. Рішення референдуму щодо міжнародних
договорів практично завжди є імперативним, за винятком Польщі).

ПоCп’яте, в Австрії та Латвії практикуються референдуми щодо виборів
та дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб держави.

Також у деяких країнах законодавство передбачає, що самі правила
організації та проведення референдуму можуть бути предметом обов’язC
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кового народного голосування (наприклад Латвія, Мальта). Зазвичай
народне голосування щодо цієї проблематики розглядають як різновид
конституційного референдуму. Причиною введення відповідних норм є
прагнення обмежити вплив парламенту на можливість народу приймати
публічноCвладні рішення шляхом визначення правил проведення рефеC
рендуму. Подібне регулювання закріплює законодавство Литви, Естонії та
Польщі, визначаючи конституційне реформування в частині визначення
порядку проведення народного голосування предметом обов’язкового
референдуму.

3.2. Предмет референдумів, пов’язаних із членством у ЄС

Виникнення та становлення Європейського Союзу активно переC
плітається з практикою національних референдумів, предмети яких
визначаються логікою європейської інтеграції. У таких країнах, як Ірландія,
Данія, Великобританія, Швеція, Австрія та Фінляндія були проведені
референдуми щодо вступу в ЄС. Греція, Іспанія та Португалія відмовилися
від проведення референдуму з цього питання. 

Таблиця 3.4.

Референдуми, пов’язані з членством у Європейському Союзі

ПРЕДМЕТ КРАЇНА РІК
ПРИЙНЯТЕ
РІШЕННЯ

ГОЛОСИ,
ПОДАНІ «ЗА»

ЯВКА
ВИБОРЦІВ

Європейська
Конституція

Іспанія 2005 Так 76.73% 42.32%

Люксембург 2005 Так 56.52% C

Нідерланди 2005 Ні 48% 62%

Франція 2005 Ні 54.8% 70%

Приєднання до
Європейського

Союзу

Австрія 1994 Так 66.58% 82.35%

Великобританія 1975 Так 67.23% 64.03%

Данія 1972 Так 63.29% 90.44%

Естонія 2003 Так 66.8% 64%

Ірландія 1992 Так 83.1% 70.8%

Литва 2003 Так 91% Н. д. 

Мальта 2003 Так 53.6% 91%

Польща 2003 Так 77.45% 58.8%

Словенія 2003 Так 89.61% 60.29%

Угорщина 2003 Так 83.76% 45.62%

Фінляндія
(консультативний)

1994 C 56.88% 70.4%

Чехія 2003 Так 77.33% 55.18%

Швеція
(консультативний)

1992 C 52.74% 83.32%

Європейське
громадянство

Ірландія 2004 Так 79.17% Н. д. 

Введення Євро Швеція 2003 Так 42% 82.6%
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Тенденції, характерні для останньої фази існування Європейського
Союзу, обумовили те, що протягом останніх кількох років у європейських
країнах було проведено чимало референдумів, пов’язаних з членством у
Європейському Союзі, а саме – приєднання до ЄС, запровадження
європейського громадянства, введення єдиної європейської валюти євро,
прийняття Європейської Конституції. Референдуми з цих питань за змістом
пов’язані з членством держав у міжнародних організаціях. Їх результати є
показовими, оскільки демонструють, поCперше, рівень зацікавленості з
боку населення у питаннях міжнародного життя, а поCдруге – наскільки
високою є активність громадян під час референдумів. 

Зазвичай необхідність проведення референдуму щодо питань євроC
пейської інтеграції пов’язана із законодавчими нормами, які зобов’язують
виносити на національний референдум питання, що стосуються міжнаC
родного життя держави та її членства у міжнародних організаціях (наприC
клад проведення референдуму щодо питань європейської інтеграції є
обов’язковим та має імперативний характер у Австрії, Данії, Ірландії тощо). 

3.3. Питання, винесення яких на референдуми забороняється

Визначення предмету референдуму відбувається як шляхом законоC
давчого закріплення питань, які можуть бути винесені на голосування
(наприклад у Франції референдуми можуть стосуватися: законотворення;
ратифікації договорів, що не суперечать Конституції та можуть вплинути на
систему організації влади; організації публічної влади; економічних та
соціальних реформ), так і шляхом законодавчого виключення певних сфер
з предмету референдуму. Конституція або закон можуть містити досить
широкий та конкретний перелік питань, що не можуть бути винесені на
референдум.

Таблиця 3.5.

Приклади законодавчого регулювання обмеження 
предметного поля референдуму

КРАЇНА ПИТАННЯ, ЩО НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВИНЕСЕНІ НА РЕФЕРЕНДУМ

Данія

Не можуть бути предметом референдуму такі законопроекти:
1) фінансові;
2) про додаткові або тимчасові асигнування;
3) про державну службу;
4) що стосуються заробітної платні або пенсій;
5) про натуралізацію;
6) про експропріацію;
7) про пряме та опосередковане оподаткування;
8) що мають на меті відміну чинних міжнародноCправових зобов’язань тощо. 
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Альтернативним шляхом нормативного визначення питань, що не
можуть бути предметом референдуму, є загальне окреслення сфер,
рішення в межах яких не можуть прийматися на народному голосуванні.
Деякі із сфер об’єднують досить вузьке коло питань, через що може
скластися враження, що такий підхід законодавця не має практичного сенсу
(наприклад, це стосується питань амністії та помилування, застосування
збройних сил, податків та мита тощо). Тим не менше, для правових систем,
для яких характерна тенденція до деталізації положень конституції та
законів у підзаконних актах, визначення сфер шляхом узагальнення такого
роду є раціональним. Сфери, виділені на підставі аналізу законодавства
європейських країн як такі, що найчастіше виключають із предметного поля
референдуму, подано в таблиці. 

Цікава норма закріплена в законодавстві Латвії: на референдум не
можна винести закон, якщо парламент (Сейм) більшістю у 2/3 прийняв
рішення про його терміновість. Такий варіант регулювання зайвий раз
демонструє зв’язок між повноваженнями державноCвладних органів та
політичними правами громадян. 

Сфери, виключені з предмета референдуму, можуть мати специфічну
природу та стосуватися конкретної держави. Так, наприклад, в Болгарії не
можуть бути винесені на всенародне голосування питання, віднесені до
відання Великої Національної Асамблеї – органу, який може бути скликаний
для прийняття особливо важливих для держави рішень (внесення змін до
Конституції, територіальні зміни, вибори глави держави).

КРАЇНА ПИТАННЯ, ЩО НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВИНЕСЕНІ НА РЕФЕРЕНДУМ

Угорщина

Предметом всенародного голосування не можуть бути питання:
1) що стосуються бюджету, централізованих податків та зборів, митних зборів, а
також централізованих умов стягнення місцевих податків;
2) зобов’язань, що випливають із чинних міжнародноCправових договорів, а також
закони, що містять ці зобов’язання;
3) розпорядження щодо всенародного голосування, народної ініціативи з питань
Конституції;
4) питань, що належать до компетенції парламенту (Державних Зборів) щодо
кадрових та організаційноCструктурних змін;
5) розпуску парламенту (Державних Зборів);
6) що стосуються програми уряду;
7) оголошення стану війни, введення надзвичайного стану;
8) застосування збройних сил за межами або всередині країни;
9) розпуску представницьких органів місцевого самоврядування;
10) проведення всезагальної амністії. 

Португалія

На референдум не можуть бути винесені такі питання:
1) поправки до Конституції;
2) питання та акти бюджетного, податкового та фінансового змісту;
3) що належать до політичної та законодавчої компетенції парламенту;
4)що належать до абсолютного відання парламенту в сфері законодавчих
повноважень (крім питань основ системи освіти).
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Таблиця 3.6.

Сфери, які не підлягають регулюванню рішеннями референдумів

3.4. Висновки

1. У більшості країн ЄС на загальнонаціональні референдуми можуть
виноситись такі питання: а) прийняття конституції, внесення змін до
конституції або окремих розділів, статей основного закону (базові
принципи конституційного ладу, порядок внесення змін до основного
закону); б) питання, що мають ключове значення для держави і
суспільства (Греція, Португалія, Естонія, Іспанія, Італія, Литва, Польща,
Словаччина, Румунія, Франція та ін.); в) питання, що стосуються
міжнародних відносин, зокрема про приєднання до міжнародних
організацій, що передбачає передачу частини повноважень органів
державної влади відповідним організаціям. Ініціатива проведення

Питання, віднесені до відання судових,
законодавчих та адміністративних органів

Австрія, Болгарія, Угорщина

Питання амністії та помилування Італія, Польща, Угорщина 

Питання, що стосуються прав і свобод людини Словаччина 

Питання фінансів, бюджету та податків
Болгарія, Данія, Естонія, Греція,
Італія, Латвія, Угорщина, Мальта,
Польща, Португалія, Словаччина

Питання мита Латвія

Територіальна цілісність Литва

Питання національної безпеки та оборони Естонія, Польща, Угорщина 

Застосування збройних сил Угорщина

Проголошення надзвичайного стану
(проголошення, тривалість)

Естонія, Угорщина

Закони, що стосуються надання соціальних
послуг, процесу натуралізації, експропріації 

Данія

Закони, дія яких поширюється на територію
всієї держави

Нідерланди

Засади конституційного ладу (республіканська
форма правління)

Італія

Конституційні зміни Болгарія, Нідерланди

Статус монарха або королівської родини Данія, Нідерланди

Законодавчі акти, обов’язковість прийняття
яких визначена конституцією

Італія, Португалія

Імплементація міжнародних договорів, їх
ратифікація або денонсація

Данія, Естонія, Італія, Нідерланди,
Мальта, Угорщина
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конституційних референдумів у більшості країн ЄС належить органам
публічної влади, а не виборцям (крім Латвії, Литви, Італії); рішення
відповідних референдумів у більшості країн Євросоюзу мають імпераD
тивний характер (за винятком Нідерландів, Фінляндії та Австрії).

2. Менш поширеною в країнах ЄС є практика прийняття на референдумах
законів та інших нормативноDправових актів, дострокового припинення
повноважень органів державної влади та посадових осіб (Австрія,
Латвія). Законодавчі референдуми, як правило, ініціюються органами
влади, а не виборцями (крім Латвії, Литви, Словенії), їх рішення у більD
шості випадків мають імперативний характер.

3. В більшості державDчленів Європейського Союзу вимоги законоD
давства в частині визначення меж предмету референдуму дублюють
конституційні положення і не розширюють зміст відповідного констиD
туційного регулювання.

4. У ряді країн ЄС референдуми щодо вступу держави в Євросоюз не
проводились (Греція, Іспанія, Португалія). В той же час в ряді країн ЄС
їх проведення є обов’язковим, а рішення, прийняті на референдумах,
мають імперативний характер (Австрія, Данія, Ірландія).

5. В країнах ЄС відсутній єдиний підхід до визначення переліку питань,
винесення яких на загальнонаціональний референдум заборонено. 
В більшості випадків на референдуми заборонено виносити фіскальні
питання (бюджету, мит, податків, запозичень), питання амністії і помиD
лування, виконання зобов’язань за міжнародними договорами, ратиD
фікації та денонсації міжнародних договорів, введення в дію режиму
воєнного та надзвичайного стану, припинення дії відповідних режимів
(або питання національної безпеки і оборони). В деяких країнах ЄС на
референдумах не можуть переглядатись форма правління (Італія),
привілеї монарха і королівської родини (Данія, Нідерланди), питання,
віднесені до виключної компетенції законодавчої, виконавчої або
судової влади (Австрія, Болгарія, Угорщина).



74

Р О З Д І Л  IV

ПОРЯДОК  ПІДГОТОВКИ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ  РЕФЕРЕНДУМІВ

Характер законодавчої регламентації порядку організації та проC
ведення референдуму в європейських країнах не є уніфікованим. Як і
будь який елемент інституту референдуму, його особливості обуC

мовлені специфікою політичної системи держави, зокрема формою правC
ління, способами нормотворчості, моделями зв’язку між владними
органами та населенням тощо. Тим не менше, зважаючи на невід’ємність
народного голосування від сучасного розуміння демократії, тенденція до
нормативного визначення порядку організації та проведення референдуму
є очевидною. Ступінь та форми законодавчої регламентації відрізняються
залежно від країни. Однак підхід, який передбачає законодавче визначення
загальних принципів, покладених в основу функціонування інституту
референдуму, є практично універсальним.

4.1. Принципи організації та проведення референдуму

Дотримання принципів організації та проведення референдуму є
лакмусом демократичності системи прийняття публічноCвладних рішень у
державі. Вимоги, що висуваються до основних учасників кампанії (зокрема
ті, що стосуються належного адміністрування), покликані забезпечити
вільне волевиявлення громадян. Венеціанська комісія у своїх РекоменC
даціях наголошує на тому, що право на участь у референдумах не
порушується за таких умов: а) органи виконавчої влади мають організувати
референдум відповідно до законодавчих вимог; це має особливе значення,
якщо предметом референдуму не є ініціатива органів публічної адміC
ністрації; б) референдум повинен проводитись протягом встановленого
законом часу; в) результати референдуму повинні оголошуватися органом,
відповідальним за проведення референдуму, та публікуватися в офіційному
виданні.

Легітимність результатів волевиявлення взагалі та результатів рефеC
рендумів зокрема визначається на підставі визнаних на міжнародному рівні
процедурних гарантій. Такі гарантії стосуються вимог щодо організації
референдуму неупередженим органом, організації незалежного спостеC
реження за перебігом кампанії, а також наявності ефективної системи
оскарження. Особливість процедурних гарантій полягає у поєднанні
законодавчого закріплення відповідних правил та їх виконання на практиці.
Саме з урахуванням обох цих вимірів оцінюється рівень демократичності
інституту референдуму у тій чи іншій державі. Тим не менше, перелік
принципів та вимог, покликаних забезпечити належну практику народного
голосування, не обмежується процедурними гарантіями. У наведеній нижче
таблиці подано основні рекомендації, розроблені Венеціанською комісією,
дотримання яких є умовою демократичності організації та проведення
референдумів.
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Окрім процедурних гарантій, можливими є процедурні обмеження
щодо проведення референдумів. Це питання не стало об’єктом загальних
принципів та рекомендацій щодо організації голосування на референдумах.
Тим не менше, законодавство деяких держав передбачило певні
обмеження.

Таблиця 4.1. 

Рекомендації Венеціанської комісії щодо організації 
та проведення референдумів

Основні
рекомендації

Зміст рекомендацій

П
Р

О
Ц

Е
Д

У
Р

Н
І 

ГА
Р

А
Н

Т
ІЇ

Організація
референдуму
неупередженим
органом

1) Відповідальність за організацію референдуму має покладатися на
неупереджений орган;
2) У країнах, де відсутні тривалі традиції неупередженого адміністC
рування виборчих процесів, незалежні та неупереджені виборчі комісії
мають бути організовані на усіх рівнях (від загальнонаціонального до
рівня виборчих дільниць);
3) Центральний орган адміністрування повинен функціонувати на
постійній основі. Він повинен включати:
C принаймні одного представника судової влади або незалежного
експерта з правових питань;
C представників партій, представлених у парламенті, або тих, що
отримали за результатами виборів необхідний відсоток голосів
виборців; ці особи повинні бути фахівцями з виборчих питань;
Він може включати:
C представника Міністерства внутрішніх справ;
C представників національних меншин;
4) Політичні партії прихильників та опонентів винесеної на референдум
пропозиції повинні бути рівно представлені у виборчих комісіях та мати
можливість спостерігати за роботою органів адміністрування; така
рівність представництва може бути чітко визначена правилами щодо
кількості представників або на пропорційній основі;
5) Органи, що призначають членів виборчих комісій, не повинні мати
право безпідставно звільняти їх з посади; 
6) Члени виборчих комісій повинні проходити постійне навчання;
7) Бажано, аби виборчі комісії приймали рішення кваліфікаційною
більшістю голосів або консенсусом.

Організація
незалежного
спостереження
за
референдумом

1) Національним та міжнародним спостерігачам повинен бути наданий
широкий спектр можливостей для спостереження за процесом
організації та проведення референдуму;
2) Процес спостереження не повинен обмежуватися виключно днем
голосування, а повинен включати кампанію з організації та проведення
референдуму, періоду реєстрації громадян, збору підписів та підраC
хунку голосів. Це необхідно для встановлення того, коли були вчинені
порушення законодавства – до, під час або після голосування;
3) Спостерігачі повинні мати можливість перебувати в усіх місцях,
пов’язаних з проведенням референдуму (наприклад підрахунку голосів
та встановлення результатів). Місця, де спостерігачам перебувати
заборонено, повинні бути визначені законом із вказівкою причин такої
заборони;
4) Спостерігачі повинні здійснювати свої функції з дотриманням вимог
нейтральності.
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Таблиця 4.2. 

Процедурні обмеження щодо проведення референдуму: приклади

Основні
рекомендації

Зміст рекомендацій

П
Р

О
Ц

Е
Д

У
Р

Н
І 

ГА
Р

А
Н

Т
ІЇ

Ефективна
система
оскарження

1) Органами, що розглядають скарги на порушення встановленого
порядку проведення референдумів, мають бути виборчі комісії або
суди. У будьCякому випадку можливість судового оскарження повинна
бути передбачена законодавством;
2) Процедура оскарження у випадках, передбачених законом, повинна
бути простою та не передбачати надмірного формалізму;
3) Процедура оскарження, перелік та компетенції різних органів,
пов’язаних з нею, повинні регулюватися законодавством з метою
уникнення конфліктів;
4) Компетенція органу, що розглядає скарги, повинна поширюватись на
такі питання:
C складання та ведення реєстру виборців;
C збір підписів та проголошення референдуму за народною ініціативою;
C процедурну та, де можливо, змістовну дійсність винесеного на рефеC
рендум тексту; перевірка дійсності тексту повинна здійснюватися до
голосування; законодавство повинно визначати підстави обов’язкової
або необов’язкової перевірки;
C забезпечення права на вільне волевиявлення;
C визначення дійсності бюлетенів для голосування;
д) Органи, що розглядають скарги, повинні мати право скасувати
результати голосування, якщо численні порушення вплинули на них.
Крім того, можливо скасувати результати референдуму в цілому, по
окремим виборчим дільницям або округам. У випадку визнання
недійсними результатів народного голосування в цілому повинен бути
проведений новий референдум;
е) Право оскарження має належати усім громадянам. Можливим є
встановлення розумного кворуму для скарг на результати рефеC
рендуму;
є) Часові обмеження для подання та розгляду скарг повинні бути досить
короткими;
і) Право скаржника бути заслуханим повинно законодавчо захищатися;
и) Якщо органом, що розглядає скарги, є виборча комісія вищого рівня,
вона повинна мати право перевіряти, а також відміняти рішення
виборчих комісій нижчого рівня.

Естонія

Референдум не може бути ініційованим або проведеним під час надзвичайного
стану в країні, під час війни або за 90 днів до проведення парламентських виборів.
Якщо уряд держави оголошує надзвичайний стан, спричинений природними
катаклізмами або епідеміями, які виникли після того, як було призначено
проведення референдуму, парламент може прийняти рішення про перенесення
референдуму.

Польща
Національний референдум не можна проводити під час надзвичайного стану, а
також протягом 90Cта днів після його закінчення.

Португалія
Референдуми не призначають і не проводять у період між датою призначення та
датою проведення загальних виборів до: органів державної влади, керівних
органів автономних областей та місцевої влади, Європейського Парламенту. 

Словаччина
Референдум не може проводитись протягом періоду у 90 днів, що передує
парламентським виборам.
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4.2. Етапи кампанії з організації та проведення референдуму

У кампанії з організації та проведення референдуму умовно можна
виділити чотири головні етапи, що відрізняються один від одного: метою;
специфікою та діями, які здійснюються на відповідному етапі; суб’єктами,
яким відводиться головна роль на відповідному етапі. Загальну харакC
теристику цих етапів наведено в таблиці.

Таблиця 4.3.

Загальна характеристика етапів кампанії з організації 
та проведення референдуму

4.2.1. Ініціювання та прийняття рішення про проведення
референдуму

Цей етап зазвичай об’єднує дві фази: ініціативу провести референдум
та його проголошення. Обов’язок проголосити референдум зазвичай
покладають на посадову особу або державний орган. У якості суб’єктів

Етапи Ключові елементи Суб’єкти

І.

Прийняття
рішення про
проведення
референдуму

1) Ініціювання
C виборці (народна ініціатива);
C орган (органи) влади або посадові особи

2) Проголошення
C глава держави;
C парламент (або його верхня палата)

ІІ.
Підготовка та
організація
референдуму

1) Адміністрування
Виборчі комісії або інші органи, відповідальні за
організацію та проведення референдуму

2) Інформаційна
(агітаційна) кампанія
(Див детальніше
Розділ 5).

C Органи адміністрування (виборчі комісії);
C політичні партії;
C органи державної влади;
C засоби масової інформації;
C виборці

ІІІ. Голосування

1) Голосування на
виборчій дільниці:

C Органи адміністрування (виборчі комісії); 
C спостерігачі;
C організатори екзитCполів;
C виборці

2) Голосування
наперед:

C Органи адміністрування (виборчі комісії);
C поштова служба;
C органи, на території яких реалізовується право
голосу (лікарні, місця позбавлення волі, військові
частини тощо);
C громадяни 

IV.

Підрахунок
голосів та
проголошення
результатів

1) Підрахунок
голосів:

C Органи адміністрування (виборчі комісії);
C спостерігачі

2) Проголошення
результатів
референдуму:

Результати референдуму повинні оголошуватися
органом, відповідальним за проведення рефеC
рендуму, та публікуватися в офіційному виданні.
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ініціювання референдуму можуть виступати громадяни (народна ініціатива)
або органи влади (президент, парламент, уряд тощо). Розглянемо ці
варіанти регулювання окремо та з особливостями проголошення рефеC
рендуму.

Законодавство багатьох європейських країн наділяє правом ініціювати
проведення референдумів законодавчі органи влади (депутатські групи,
певну кількість депутатів), вищих посадових осіб, представницькі органи
суб’єктів федерації (у федеративних державах) або регіонів (Італія). Як
представник виконавчої гілки влади суб’єктом проголошення референдуму
може бути президент. Однак у багатьох країнах право прийняття рішення
про проведення референдуму не належить виключно президенту.
Наприклад, в Ірландії проголошенню референдуму президентом передує
згода більшості верхньої палати парламенту та принаймні третини нижньої;
в Польщі необхідна згода Сенату; в Португалії ініціативу висуває уряд або
Парламент. В Іспанії референдум проголошує Король за пропозицією
Прем’єрCміністра, погодженою з Конгресом. 

Часто єдиним органом влади, наділеним правом призначати рефеC
рендум, є парламент. Так, парламенти призначають референдуми в Естонії,
Латвії, Фінляндії, Литві, Люксембурзі, Мальті, Швеції. В Бельгії, де констиC
туційне регулювання референдуму відсутнє, парламент може прийняти
спеціальний акт, який є підставою для рішення про проведення рефеC
рендуму; в Австрії Національна Рада приймає рішення про проведення
законодавчого або консультативного референдуму щодо питань націоC
нального значення, а за наявності згоди третини її складу – про внесення
змін до Конституції. 

Таблиця 4.4. 

Висунення ініціативи та проголошення референдуму: 
суб’єкти і порядок

Країна Суб’єкт ініціювання
Суб’єкт

проголошення
Порядок проголошення

Австрія

1) 1/3 складу Парламенту;
2) Національна Рада;
3) 2/3 Федеральних
Зборів

Парламент C

Болгарія
1)1/4 членів Парламенту;
2) Рада Міністрів (уряд);
3) Президен.

Парламент

Резолюцію про проведення
національного референдуму приймає
Національна Асамблея в порядку,
визначеному Конституцією. Резолюція
повинна містити питання, винесені на
народне голосування, а також
встановлювати порядок
інформаційного забезпечення кампанії
з метою уникнення дискримінації.

Данія 1/3 членів Парламенту Парламент C
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Країна Суб’єкт ініціювання
Суб’єкт

проголошення
Порядок проголошення

Естонія
1) Фракції парламенту;
2) Члени парламенту;
3) Комітети парламенту 

Парламент

1) Якщо референдум спрямований на
прийняття акту, ініціатор повинен поC
дати проект акту разом із проектом
резолюції про проведення рефеC
рендуму;
2) Якщо референдум стосується приC
йняття рішення щодо питання націоC
нального значення, ініціатор подає
проект резолюції про проведення, яка
повинна містити сформульоване питанC
ня, на яке можна дати відповідь «так» чи «ні». 

Греція

1) Питання
національного
значення: після
пропозиції Уряду
Парламент абсолютною
більшістю приймає
резолюцію

1) Президент 

1) Питання національного значення:
Президент видає декрет на підставі
рішення, прийнятого Парламентом,
який має скріпити підписом Голова
уряду;
2) Законопроект: Президент видає
декрет на підставі рішення, прийнятого
Парламентом.

2) Законопроект: після
пропозиції Уряду
Парламент більшістю у
3/5 від кількості депутатів
приймає резолюцію

2) Президент C

Ірландія

Більшість Сенату (верхC
ньої палати Парламенту)
та щонайменше третина
складу нижньої палати
Парламенту 

Президент C

Іспанія
Прем’єрCміністр за згоди
парламенту (Конгресу) 

Монарх

Уряд має право визначати дату провеC
дення референдуму та формулювати
питання, що виноситься на
референдум.

Італія
5 регіонів (на підставі
рішень регіональних рад)

Парламент C

Кіпр

Уряд (Рада Міністрів).
Ініціатива не повинна
стосуватися питань, що
мають парламентську
(законодавчу) природу

Парламент C

Латвія
1) Президент (щодо розпуску Парламенту);
2) Парламент (щодо зміни строку членства 
в ЄС)

Литва
Вимога третини
парламенту

Парламент

Група депутатів, що складає не менше
чверті складу Сейму, може висунути
ініціативу щодо проведення референC
думу та передати її до Сейму. Ця ініC
ціатива може знайти підтримку третини
депутатів, що є підставою для висуC
нення формальної ініціативи провести
референдум.
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Країна Суб’єкт ініціювання
Суб’єкт

проголошення
Порядок проголошення

ЛюкL
сембург

Парламент C

Мальта

Парламент приймає рішення про склиC
кання референдуму;
Президент визначає дату проведення
референдуму

C

Польща

1) Сейм (нижня палата
Парламенту)

1) Сейм

Сейм має право призначати національC
ний референдум, якщо це рішення
підтримає абсолютна більшість його
членів (за умови присутності на засіC
данні під час голосування більше полоC
вини конституційного складу парлаC
менту).

2) Сенат (верхня палата
Парламенту)

2) Президент

Ініціювати призначення національного
референдуму може Президент Польщі
за згодою Сенату (за умови підтримки
абсолютною більшістю голосів приC
сутніх на голосуванні сенаторів, кільC
кість яких під час голосування має бути
не меншою за половину конституC
ційного складу).

ПортуL
галія

1) Уряд;
2) Парламент 
(Щодо питань, віднесених
до компетенції названих
органів влади) 

Президент

Президент зобов’язаний здійснити
обов’язкову попередню перевірку консC
титуційності та законності пропозиції,
направленої парламентом або урядом.

Румунія 
Президент (після консультації 
з парламентом)

Президент після консультації з парлаC
ментом може звернутися до народу з
проханням висловити свою волю щодо
проблем, які становлять національний
інтерес.

СловачL
чина

Парламент (у вигляді
резолюції, прийнятої на
підставі пропозицій
депутатів або уряду)

Парламент
(Національна
Рада)

Підставою для проголошення рефеC
рендуму є вимога Голови Парламенту
(Національної ради) протягом 5 днів
після того, як парламент прийняв резоC
люцію про проголошення референдуму.

СловеL
нія

1) Ініціатива верхньої
палати Парламенту
(Державних Зборів);
2) 1/3 членів нижньої
палати Парламенту
(Державної ради).

Верхня палата
Парламенту
(Державні
Збори)

C

УгорL
щина 

1) Уряд;
2) Президент;
3) 1/3 членів Парламенту

Парламент C

ФінлянL
дія

Парламент C 



81

Р О З Д І Л  IV

На відміну від референдуму за ініціативою органу влади, порядок
проведення референдумів за народною ініціативою не можна назвати
універсальним. Схематично виділяють звичайний факультативний рефеC
рендум та народну ініціативу. В обох випадках рішення приймаються
всенародним голосуванням, однак на звичайний факультативний рефеC
рендум виносяться рішення, попередньо схвалені органами державної
влади, а предметом референдуму за народною ініціативою є текст,
запропонований самими громадянами, тобто у другому випадку вплив
органів влади на предмет референдуму є обмеженим. Однак втручання
органів влади у процес проведення референдуму за народною ініціативою
не є повністю виключеним. ПоCперше, у деяких державах практикується
обмежена форма референдуму за народною ініціативою, яка передбачає
право громадян попросити певний орган організувати референдум
(наприклад Польща, Португалія, Угорщина). ПоCдруге, референдум не
проводиться, якщо акт, який є його предметом, було скасовано парлаC
ментом (Італія, Мальта). Підставою для проведення референдуму за
народною ініціативою є висування громадянами відповідної вимоги –
петиції, яка повинна бути підтримана певною кількістю виборців.
Найбільшого поширення референдуми за народною ініціативою набули у
Швейцарії (на всіх рівнях управління) та Італії. 

Таблиця 4.5.

Референдум за народною ініціативою: 
предмет та порядок скликання

Країна Суб’єкт ініціювання
Суб’єкт

проголошення
Порядок проголошення

Франція

1) Уряд;
2) Парламент (спільна
пропозиція обох палат);
3) Президент (щодо
питань внесення змін до
Конституції)

Президент 

1) У разі урядової ініціативи дебати
проводяться в обох палатах ПарлаC
менту;
2) Урядове втручання перешкоджає
скликанню референдуму за наявності
згоди парламентської більшості.

Чехія Президент C

Швеція Парламент C

Країна Кількість підписів Порядок проведення

Італія 500.000 підписів

Предмет:
L Конституційний;
L спрямований на відміну закону.
Парламент може відмінити референдум, самостійно відмінивC
ши базові принципи та ключові положення старого закону.

Латвія 10% голосів виборців

Предмет:
L Конституційний;
L законодавчий.
Громадяни можуть ініціювати проведення референдуму у
випадку відкладання підписання Президентом закону,
підтриманого третиною Парламенту, якщо Парламент не
підтримає його повторно більшістю у 3/4 голосів.
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На основі узагальнення практики європейських країн у 2006Cму році
Венеціанською комісією було розроблено та схвалено Рекомендації щодо
проведення референдуму. Відповідно до цього документу народна ініC
ціатива щодо проголошення референдум має відповідати ряду принципів:
1) кожен громадянин, наділений політичними правами, може підтримати
ініціативу проведення референдуму; 2) всі зібрані підписи мають бути
перевірені; з метою запобігання фальсифікації список підписів має містити
інформацію про виборців; 3) час збору підписів (перший та останній дні), 
а також кількість підписів, які необхідно зібрати, мають бути чітко визначені;
4) оплата з приватних джерел процедури збору підписів, як правило, має
бути заборонена; якщо законодавчо така можливість все ж передбачена,
мають бути обмежені суми коштів на кожну особу та загальна сума коштів;
5) з метою запобігання визнання результатів референдуму недійсними
уповноважений орган повинен мати право коригувати формулювання
народної пропозиції відповідно до вимог законодавства. Ця процедура
повинна мати місце, якщо запропоноване питання є нечітким, неконкC
ретним або суперечливим, а також якщо його частина потребує переC
формулювання.

Країна Кількість підписів Порядок проведення

Литва 300.000 підписів

Парламент може обговорювати народну ініціативу, однак
перешкодити організації референдуму не має права. 
Сейм, отримавши реєстраційну форму з голосами виборців,
що ініціюють референдум, має визначити дату проведення
референдуму на наступному засіданні.

Мальта 10% електорату
Предмет: Відміна закону
Референдум не проводиться, якщо Парламент самостійно
відміняє спірний закон.

НідерL
ланди

600.000 підписів, що
були зібрані за
ініціативою 40.000
виборців

Предмет: Скасування положень закону

ПортуL
галія

75.000 підписів На прохання громадян референдум організує Парламент.

СловачL
чина

350.000 підписів Проголошує Президент.

Словенія 40.000 підписів
Ініціатива збору підписів може належати будьCякому виборC
цю, політичній партії чи громадській організації.

УгорL
щина

200.000 підписів

100.000 підписів На прохання громадян референдум організує Парламент.

Країни, в яких референдум 
за народною ініціативою
законодавчо закріплений

Італія, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Португалія,
Угорщина

Країни, в яких референдум 
за народною ініціативою
законодавчо не закріплений

Австрія, Болгарія, Греція, Данія, Кіпр, Естонія, Ірландія,
Люксембург, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція
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Аналіз європейського законодавства демонструє, що підходи до
регламентації процедури збору підписів у національному законодавстві
різних держав не є однаковими. Незважаючи на відсутність практики
фінансування збору підписів з приватних фондів, що є ознакою демокраC
тичності, решта принципів здебільшого не виконуються. ПоCперше,
відсутня практика коригування формулювання народної пропозиції уповC
новаженим органом. ПоCдруге, у більшості країн законодавчо не визнаC
чений перелік осіб, які мають право збирати підписи (винятками є Литва,
Мальта, Нідерланди, Польща), а також того, яким вимогам зібрані підписи
мають відповідати (лише в Італії діє вимога щодо автентичності зібраних
підписів). ПоCтретє, процедура перевірки зібраних підписів та покладання
цього обов’язку на відповідний орган є мало регламентованими (Практика
законодавчого визначення цієї процедури має місце в Італії, Латвії. Литві,
Мальті, Нідерландах, Польщі, Португалії, Угорщині. Обов’язок перевірки
найчастіше покладається на муніципальні, судові або виборчі органи). 
ПоCчетверте, варто звернути особливу увагу на обмеженість практики закоC
нодавчого визначення часових меж збору підписів громадян. (Інформація
щодо названих характеристик подана в Таблиці).

Таблиця 4.6.

Збір підписів громадян для підтримки народної ініціативи 
щодо проведення референдуму

Особи, що можуть
збирати підписи

Органи, відповідальні 
за перевірку підписів

Часові ліміти для 
збору підписів

Італія

Немає вимог щодо того, 
хто може збирати підписи,

однак є вказівка на те, 
що підписи мають бути

автентичними

Особливий офіс
касаційного суду

C

Латвія Немає обмежень
Центральна виборча

комісія
C

Литва Виборці
Центральна виборча

комісія
3 місяці

Мальта Виборці Виборча комісія C

Нідерланди
Особи, зареєстровані в

муніципальній раді міста
Муніципальна рада 

міста

3 тижні – для попередньоC
го читання, 6 – для остаC

точного (громадяни реєстC
руються в міській раді)

Польща
Ініціатори проведення

референдуму
Голова Сейму завіряє

кількість зібраних підписів
C

Португалія Немає обмежень

Парламент може
попросити компетентні
органи провести переC
вірку зібраних підписів

C

Угорщина Немає обмежень
Національна виборча

рада
4 місяці

Обмеження відсутні: Польща, Португалія

НЕ визначено:
Австрія, Бельгія,

Болгарія, Кіпр, Чехія,
Ірландія, Іспанія, Швеція
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Неповна регламентація референдуму за народною ініціативою, а як
наслідок – невідповідність принципам, закріпленим у Рекомендаціях, є
свідченням незначної ваги цього інституту в політичних системах
європейських країн. Відсутність практики проведення референдумів за
народною ініціативою обумовлює низький рівень уваги законодавця до
нього. Частково це можна пояснити низькою громадською активністю,
однак варто зважати і на зворотній процес: відсутність закріплених
процедур не може не впливати на позицію громадськості. 

Активні дискусії щодо меж права громадян приймати публічноCвладні
рішення обумовили поширення практики закріплення певних процедурних
обмежень, що стали невід’ємним елементом порядку ініціювання рефеC
рендуму в європейських країнах. У випадках, коли право ініціювання
проведення референдуму належить до компетенції органів влади, зазвичай
встановлюють законодавчі обмеження, які не дозволяють ініціювати
народне голосування щодо будьCякого незначного спірного питання. Так,
наприклад, Конституція Ірландії встановлює правило, відповідно до якого
законопроект може бути винесений на народне голосування на вимогу
більшості членів Сенату та не менше ніж 2/3 членів Палати Представників;
крім того, Президент має прийняти рішення щодо того, чи містить
законопроект, що став приводом для петиції, питання такої важливості, що
з’ясування позиції народу є необхідним. 

У країнах, де право ініціювати референдум належить виборцям,
законодавець висуває жорсткі кількісні вимоги до процедури підтримки
ініціативи громадянами. За аналогією до федеральних референдумів
конституціями можуть бути встановлені особливі вимоги, спрямовані на
врахування інтересів громадян, що проживають у межах різних суб’єктів
федеративних держав, адміністративноCтериторіальних утворень тощо.
Наприклад, в Конституції Іспанії закріплена вимога, відповідно до якої
вимога розширення повноважень автономних спільнот повинна бути
підтримана на референдумі більшістю виборців кожної провінції. 

Варто підкреслити, що у країнах із перехідною економікою, що
нещодавно стали членами Європейської спільноти, можливе застосування
іншого підходу: з конституції можуть бути вилучені норми, що передбачають
право проведення референдуму за народною ініціативою. Саме так
вчинили законодавці у Польщі: до прийняття Конституції 1997Cго року право
ініціювати референдум було закріплено за 500 тисячами громадян, однак
наразі суб’єктами висування ініціативи є виключно Сейм і Президент.

Рішення щодо скликання референдуму як за ініціативою органу влади,
так і за народною ініціативою може бути переглянуто уповноваженим
органом та відмінено у випадку його невідповідності вимогам законоC
давства. Такі вимоги можуть стосуватися змістовних (наприклад неконсC
титуційність) або процедурних (наприклад порушення процедури збору
підписів громадян) моментів.



85

Р О З Д І Л  IV

Таблиця 4.7.

Оскарження рішення про проведення референдуму

Наявність законодавчого регулювання порядку оскарження рішень, що
стосуються проголошення референдуму, його проведення та визначення
результатів, демонструє широку залученість різних органів влади до
забезпечення функціонування інституту референдуму. Розподіл сфер
відання та компетенцій між різними владними центрами є своєрідним
механізмом стримувань і противаг у цій сфері та свідчить про демократичну
природу референдуму як форми ухвалення публічноCвладних рішень.

КРАЇНА СУБ’ЄКТИ ТА ПОРЯДОК

Болгарія
Конституційний суд перевіряє парламентське рішення про скликання
референдуму; Верховний Суд перевіряє законність результатів

Данія Суди

Естонія
+ (Підстава – неконституційність, а також недотримання законної
процедури)

Іспанія + (Впровадження імплементуючого закону , а не скликання референдуму)

Італія
Касаційний суд перевіряє порядок збору підписів;
Конституційний Суд перевіряє законність змісту питання та його постановку

Кіпр
На прохання Президента Конституційний Суд розглядає рішення рефеC
рендуму на відповідність Конституції 

Латвія
Конституційний Суд перевіряє конституційність рішень ЦВК, судів, рішень
Президента чи Парламенту

Литва Конституційний Суд розглядає оскарження рішень Парламенту 

Мальта Конституційний суд

Нідерланди

Предметом розгляду державного суду є:

C рішення щодо винесення закону на референдум;

C рішення голови Виборчої комісія з приводу визнання результатів рефеC
рендуму дійсними

Польща
Верховний суд розглядає питання скликання референдуму (незважаючи на
позицію Голови Парламенту)

Португалія Конституційний суд розглядає всі питання, що стосуються референдуму

Угорщина Конституційний суд: розгляд рішень Національної Виборчої Ради

Франція + (Огляд процедури)

Чехія Конституційний суд

Відсутнє
регулювання:

Австрія, Бельгія, Греція, Ірландія, Люксембург, Фінляндія
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4.2.2. Підготовка та організація референдуму

Як було зазначено вище, належне адміністрування є одним із ключових
функціональних елементів кампанії з організації та проведення рефеC
рендуму. Це пов’язано із обсягом обов’язків та повноважень, покладених на
органи адміністрування. Їх діяльність є незамінною на усіх етапах підготовки
та проведення народного голосування: ведення реєстру та складання
списків виборців, визначення дійсності винесеного на референдум тексту,
інформаційне забезпечення, визначення результатів референдуму тощо.

Відповідно правила належної практики адміністрування стосуються:
структури виборчої комісії або будьCякого іншого органу, відповідального за
організацію референдуму (органу адміністрування); порядку складання та
ведення реєстру виборців; процедурної та змістовної дійсності тексту,
винесеного на референдум (детально це питання розглянуто у розділі 5);
висвітлення позиції прихильників та опонентів винесеної на референдум
пропозиції у ЗМІ (більш детально це питання розглянуто у розділі 6); строків
і тривалості кампанії з організації та проведення референдуму.

Зазвичай засади адміністрування виборчого процесу та референдуму у
країнахCчленах ЄС збігаються. При цьому загального підходу до їх визнаC
чення немає. Тим не менше, в країнах з усталеними демократичними траC
диціями адміністрування процесу з організації та проведення референдуму
здійснюється органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
У більшості таких країн функції вищого органу адміністрування покладено на
Міністерство внутрішніх справ або утворений ним орган (Австрія, Бельгія,
Греція, Данія, Італія, Кіпр, Люксембург, Німеччина, Франція) або інший
центральний орган виконавчої влади (Міністерство з питань навколишнього
природного середовища, спадщини та місцевого самоврядування в
Ірландії; Міністерство юстиції в Фінляндії; Центральний орган з виборів
(Valmyndigheten) в Швеції; Виборча Комісія Великобританії, яка за своєю
природою, порядком призначення і звільнення членів Комісії може бути
віднесена до органів виконавчої влади). 

Поряд з цим, у постсоціалістичних країнах та країнах Центральної та
Східної Європи основними суб’єктами адміністрування референдуму є
центральні виборчі комісії (далі – ЦВК) та утворені ними або місцевими
представницькими органами місцевого самоврядування окружні та дільC
ничні виборчі комісії, склад яких формується з представників партійC
суб’єктів виборчого процесу або партій, що подолали виборчий бар’єр на
парламентських виборах (Естонія, Латвія, Литва, Словаччина, Словенія,
Чехія). На національному рівні незалежність ЦВК забезпечується предC
ставництвом в її складі суддів (Польща), представників парламенту, органів
виконавчої та або судової влади (Естонія, Латвія, Словаччина, Словенія),
громадських організацій (Литва, в якій три члени Центральної виборчої
комісії призначаються Литовською асоціацією правників). Органи викоC
навчої влади відіграють вагому роль у формуванні ЦВК лише в двох країнах
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Центральної та Східної Європи – в Угорщині та Чехії. (В останньому випадку
такий порядок формування ЦВК не має принципового значення, оскільки
повноваження ЦВК щодо підготовки та проведення референдумів істотно
обмежено).

Таблиця 4.8.

Органи адміністрування референдуму

Країна 
Вищий орган

адміністрування
Система органів адміністрування

Австрія Федеральна виборча комісія

C Виборчі комісії провінцій;
C окружні комісії;
C комісії комун;
C дільничні комісії.

Великобританія 
Виборча комісія Сполученого
Королівства

Системи органів управління виборами у
Великобританії як такої не існує. В межах
своїх повноважень підготовку та провеC
дення виборів забезпечують Виборча
комісія, комітети з питань визначення меж
виборчих округів, а також посадові особи
органів місцевого самоврядування, які
забезпечують підготовку та проведення
місцевих виборів.

Данія 
Департамент з виборів
Міністерства внутрішніх справ
та з питань охорони здоров’я

C Регіональні комісії;
C дільничні виборчі комісії.

Естонія 
Національний виборчий
комітет

C Районні та міські виборчі комітети;
C виборчі комітети міст Таллінн і Тарту;
C дільничні виборчі комітети.

Ірландія 

Міністерство з питань
навколишнього природного
середовища, спадщини та
місцевого самоврядування

Системи органів управління референC
думами в Ірландії не існує. Підготовка та
проведення виборів забезпечуються спеC
ціально уповноваженими посадовими осоC
бами місцевого самоврядування.

Іспанія
Центральна виборча комісія,
Міністерство внутрішніх справ

C Провінційні комісії;
C окружні комісії;
C дільничні комісії.

Італія
Департамент МВС з питань
виборів

C Управління з питань виборів при адC
міністраціях префектур;
C управління з питань виборів при викоC
навчих органах місцевого самоврядуC
вання;
C дільничні комісії.

Латвія Центральна виборча комісія
C Окружні комісії;
C дільничні комісії.

Литва Центральна виборча комісія
C Окружні комісії;
C дільничні комісії.

Люксембург Міністерство внутрішніх справ
C Головні бюро округів;
C бюро дільниць.

Мальта Виборча комісія Мальти Дільничні виборчі комісії.
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Важливим питанням є визначення місця вищого органу адміністрування
в процесі організації та проведення референдуму. В першу чергу, його
основні функції пов’язані з контролем діяльності виборчих комісій та інших
органів адміністрування (контроль за дотриманням законодавства оргаC
нами адміністрування; право перевірки, погодження та скасування прийC
нятих органами нижчого рівня рішень; видання підзаконних актів з питань,
що стосуються референдуму; формування комісій нижчого рівня тощо).
Крім того, законодавство може покладати на вищий орган адміністрування
інші функції, спрямовані на сприяння належній практиці народного голоC

Країна 
Вищий орган

адміністрування
Система органів адміністрування

Польща Державна виборча комісія
C Окружні комісії;
C дільничні комісії.

Португалія Національна виборча комісія Дільничні комісії.

Словаччина Центральна виборча комісія
C Регіональні комісії;
C окружні комісії;
C дільничні комісії.

Словенія Державна виборча комісія
C Окружні комісії;
C дільничні комісії. 

Угорщина 
Національна виборча комісія,
Департамент з питань виборів
при МВС Угорщини

C Регіональні виборчі комісії;
C окружні виборчі комісії;
C дільничні виборчі комісії.

Фінляндія Міністерство юстиції
C Окружні виборчі комісії;
C дільничні виборчі комітети.

Франція

Міністерство внутрішніх
справ, Конституційна Рада,
Вища рада
телерадіомовлення

Єдиної системи органів управління
виборчим процесом не існує. Підготовку та
проведення виборів в межах своїх
повноважень забезпечують МВС, Вища
Рада телерадіомовлення, Національна
рахункова комісія з передвиборних витрат
і фінансування політичних партій.

ФРН
Федеральний уповноважений
з виборів (Bundeswahlleiter),
Федеральна виборча комісія

C Уповноважені земель, виборчі комісії
земель;
C уповноважені в округах, окружні комісії;
C уповноважені на дільницях, дільничні
комісії.

Чехія Центральна виборча комісія

Міністерство внутрішніх справ;
C Чеське статистичне управління;
C органи місцевого самоврядування та місC
цеві органи виконавчої влади (які викоC
нують функції, що раніше здійснювали
регіональні, окружні та міські комісії);
дільничні комісії.

Швеція 
Центральний орган з виборів
(Valmyndigheten)

C Виконавчі бюро графств;
D виборчі комітети муніципалітетів;
D уповноважені з проведення виборів на
дільницях.
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сування, а саме: визначення меж округів, здійснення контролю за
фінансуванням кампаній; затвердження зразків документів та виготовлення
бюлетенів для голосування, підготовка пропозицій для удосконалення
законодавства про референдум, здійснення контролю за складанням
списків виборців тощо. Ще однією важливою функцією, покладеною на
вищий орган адміністрування референдуму, є визначення, проголошення
та оприлюднення результатів народного голосування.

Таблиця 4.9.

Основні функції вищого органу адміністрування референдуму

Контроль над комісіями та іншими
органами адміністрування

Інші функції

Австрія C Право скасовувати та переглядати
по суті прийняті підпорядкованими
комісіями нижчого рівня рішення;
C забезпечення однакового застоC
сування законодавства комісіями.

C

Болгарія Закон не визначає функції ЦентC
ральної комісії з підготовки та провеC
дення референдумів – повноваження
комісії визначаються за аналогією з
повноваженнями у виборчому процесі.

C

Великобританія Погодження актів органів місцевого
самоврядування, що стосуються підC
готовки та проведення референдуму.

Створення комітетів з питань визнаC
чення меж округів; здійснення контC
ролю за фінансуванням референC
думів.

Данія Видання підзаконних актів з питань
підготовки та проведення рефеC
рендумів. 

Оголошення дати проведення рефеC
рендуму, виготовлення та розсилка
документації з питань організації та
проведення референдумів і бюлеC
тенів виборчим комітетам та дільC
ничним комісіям, встановлення та
офіційне оприлюднення результатів
референдуму.

Естонія Контроль за дотриманням законоC
давства про референдуми (право
скасовувати та змінювати рішення
районних комітетів).

Врегулювання питань, неврегульоC
ваних законом; затвердження зразC
ків, виготовлення бюлетенів та
передача їх дільничним комітетам.

Iрландія КонсультативноCдорадча допомога
уповноваженим посадовим особам
місцевого самоврядування, які здійсC
нюють підготовку та проведення
референдуму.

Підготовка пропозицій щодо удосC
коналення законодавства; перегляд
меж округів.

Іспанія Здійснення контролю за дотриC
манням законодавства про рефеC
рендуми (право видавати обов’язкові
до виконання комісіями нижчого рівня
нормативноCправові акти та скасоC
вувати рішення комісій нижчого
рівня).

Здійснення контролю за складанням
списків виборців; накладення адміC
ністративних стягнень за порушення
законодавства; адміністративноCтехC
нічне забезпечення процесу підгоC
товки та проведення референдумів
(передача комісіям бюлетенів та
інших документів, скриньок для голоC
сування тощо).
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Контроль над комісіями та іншими
органами адміністрування

Інші функції

Італія Немає даних. Забезпечення підготовки та провеC
дення референдумів (переважно
координаційні функції).

Латвія Контроль за дотриманням законоC
давства про референдуми (право
видавати обов’язкові до виконання
розпорядження, розглядати скарги на
рішення комітетів з організації та
проведення референдумів, право
скасовувати незаконні рішення коміC
тетів).

Затвердження зразків підписних лисC
тів; визначення процедури голосуC
вання та підрахунку голосів на
референдумі; розподіл коштів між
комісіями, що забезпечують проC
ведення референдуму; внесення
обов’язкових до розгляду рекоменC
дацій до органів державної влади та
місцевого самоврядування щодо
виконання ухвалених на референдумі
рішень.

Литва Розгляд та скарг на рішення міських
та регіональних комітетів з проC
ведення референдумів, прийняття
рішень по суті скарг, забезпечення
однакового застосування законоC
давства про референдуми.

Реєстрація груп, що збирають підC
писи за проведення референдумів,
виготовлення бланків підписних
листів; перевірка підписних листів;
вирішення спорів, пов’язаних з
веденням передреферендумної агіC
тації; формування міських та регіоC
нальних комітетів з проведення
референдумів; розпорядження кошC
тами, виділеними на підготовку
референдуму; реєстрація предC
ставників партій і спостерігачів;
опублікування офіційних результатів
референдумів.

Мальта Керівництво та нагляд у сфері проC
ведення референдумів, здійснення
інших повноважень, визначених ЗакоC
ном про вибори до парламенту.

Затвердження зразків бюлетенів,
керівних роз’яснень щодо застосуC
вання положень законодавства про
вибори і референдуми, встановлення
та офіційне оприлюднення резульC
татів референдумів.

Польща Розгляд скарг на рішення окружних
комісій та прийняття рішень за
результатами їх розгляду.

Контроль за дотриманням положень
законодавства про референдуми;
нагляд за веденням реєстру виC
борців, складанням списків учасників
референдумів; внесення пропозицій
щодо удосконалення законодавства
про референдум спікерами палат
парламенту.

Португалія C Забезпечення рівних можливостей
суб’єктів процесу у здійсненні агіC
тації; нагляд за використанням
коштів на проведення референдумів.

Словаччина C Вирішення спорів, пов’язаних з поруC
шенням принципу рівності суб’єктів
процесу у здійсненні передрефеC
рендумної агітації на державному
радіо та телебаченні.
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Ведення реєстру виборців є одним з елементів, покликаних забезC
печити втілення в життя принципів загального та рівного виборчого права.
Саме тому у законодавстві більшості країн ЄС важлива увага приділена
регламентації порядку та способів реєстрації виборців. Зважаючи на
постійний характер реєстру виборців, він використовується як під час
виборів, так і під час референдумів. Аналіз законодавства європейських
країн дозволяє виділити кілька загальних правил ведення реєстру. 
ПоCперше, у більшості країн органами, відповідальними за його складання
та оновлення, є органи місцевого самоврядування, рідше – центральні
виборчі комісії; інші варіанти регулювання є винятками. ПоCдруге,
актуальність реєстру підтримується або постійно (в режимі реального часу),
або періодично (щомісяця, щороку, перед кожними виборами або
референдумом). ПоCтретє, поширеною є «пасивна» процедура ведення
реєстру виборців, яка передбачає самостійне складання реєстрів уповC

Контроль над комісіями та іншими
органами адміністрування

Інші функції

Словенія Координація роботи окружних та
дільничних комісій; надання комісіям
консультативної допомоги.

Забезпечення легітимності рефеC
рендумів та однакового застосування
положень законодавства про рефеC
рендуми; встановлення зразків докуC
ментів, друк бюлетенів для голосуC
вання на референдумах.

Угорщина Здійснення контролю за дотриманC
ням законодавства про референдуми
(цей контроль обмежується лише
правом розглядати скарги та повіC
домляти про вказані у скаргах поруC
шення компетентні органи. ЦентC
ральні органи адміністрування не
мають права видавати обов’язкові до
виконання іншими комісіями акти.

Затвердження зразків підписних
листів, перевірка підписів у підписних
листах, інформування парламенту
про результати перевірки, інфорC
мування спікера парламенту в письC
мовій формі про результати рефеC
рендуму.

Фінляндія C Передача бюлетенів та інших рефеC
рендумних документів комісіям з
підготовки референдумів; інформуC
вання учасників референдумів про
місцезнаходження дільниць для
голосування наперед та час такого
голосування; затвердження зразків
та виготовлення штампів для бюлеC
тенів.

Швеція Закон про референдуми відсилає до
Закону про вибори. Основною функC
цією вищого органу адміністрування
виборів є координація діяльності
органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування щодо підготовки та
проведення референдуму.

Інформування учасників референC
думу про час, місце і спосіб голосуC
вання; встановлення зразків бюлеC
тенів та протоколів підрахунку голоC
сів; виготовлення бюлетенів; вигоC
товлення скриньок для голосування
та бандеролей для голосування;
виготовлення посвідчень виборців.
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новаженими органами із наданням виборцям можливості перевірити
достовірність інформації про себе та запропонувати внести необхідні
корективи. ПоCчетверте, практично в усіх країнахCчленах ЄС виборцям так
чи інакше забезпечено доступ до даних реєстру в частині, що стосується їх
особисто. ПоCп’яте, законодавством країн ЄС забороняється внесення змін
до реєстрів виборців і списків виборців у день голосування.

Таблиця 4.10.

Реєстри виборців для участі у референдумах: суб’єкти ведення 
та періодичність оновлення

Важливим елементом порядку організації референдуму є питання
строків його проведення. Законодавство багатьох країн визначає період
проведення агітаційної кампанії, а, отже, і її тривалість (Великобританія,
Естонія, Іспанія, Латвія, Словаччина, Польща). Зазвичай її початком є
проголошення референдуму (прийняття резолюції парламентом або іншим
уповноваженим органом), а закінченням – заборона агітації, яка вступає в
силу за день або два до дня офіційного голосування. Поширеною практикою
є закріплення процедури визначення дати голосування, яка може
передбачати або покладання цього обов’язку на органи влади (наприклад

Органи, що реєструють
громадян для участі у
референдумі

Органи місцевого
самоврядування

Австрія, Бельгія, Великобританія,
Данія, Ірландія, Італія, Кіпр,
Латвія, Люксембург, Нідерланди,
ФРН, Польща, Португалія, Сло=
ваччина, Словенія, Франція, Чехія

Центральні виборчі комісії Іспанія, Мальта, Швеція

Інші Литва (органи місцевого самовряC
дування, Центральний виборчий
комітет);
Угорщина (Департамент МВС з
питань обробки даних, реєстрації та
виборів);
Фінляндія (Центр реєстрації
населення);
Естонія (Орган реєстрації
населення).

Періодичність
оновлення реєстру

Постійне оновлення Бельгія, Данія, Естонія, Італія,
Кіпр, Латвія, Литва, Нідерланди,
Польща, Португалія, Угорщина

Перед кожними виборами
або референдумом

Австрія, Великобританія, ФРН,
Словаччина, Словенія, Фінляндія,
Швеція

Щомісячне оновлення Іспанія, Люксембург, Мальта 

Щорічне оновлення Ірландія, Франція, Чехія
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на парламент – в Естонії, на президента – у Словаччині), або окреслення
періоду, протягом якого голосування має бути проведене (наприклад
Великобританія). Законодавство Латвії регламентує строки вступу в силу
прийнятого на референдумі рішення.

Таблиця 4.11.

Кампанії з організації та проведення референдуму: строки та дата
голосування (приклади законодавчого регулювання)

Країна Строки проведення кампанії Дата голосування

Великобританія Кампанія з організації та проведення
референдуму починається тоді, коли план
щодо питання референдуму подається на
розгляд парламенту для схвалення її
кожною палатою парламенту, і закінчується
в день голосування. Цей період не повинен
перевищувати шести місяців.

Дата проведення голосування
має бути визначена не раніше,
ніж через 28 днів після
закінчення періоду (14 днів).

Естонія 1) Референдум має бути проведеним не
раніше, ніж через три місяці після прогоC
лошення відповідної резолюції парламенту;
2) Референдум з питань внесення змін до
конституції може бути запланований на
період після наступних виборів до Riigikogu.
Референдуми з інших державних питань не
можуть бути перенесені на період після
нових виборів до парламенту. Референдум
може бути запланований на той самий
день, що й вибори до парламенту або до
місцевих рад; 
3) Референдуми не можуть проводитись в
один і той самий день з питань, що є
взаємно виключаючими або з питань, що
суперечать один одному.
Парламент приймає рішення щодо дати
проведення референдуму на підставі норм
Регламенту. 
Парламент не може вносити поправки або
анулювати резолюцію на проведення рефеC
рендуму.

Дата проведення референC
думу має бути визначена
парламентом. Голосування має
бути проведене у неділю.
У випадку прийняття парлаC
ментом рішення про перенеC
сення референдуму у зв’язку із
надзвичайним станом він має
назвати нову дату проведення
референдуму протягом двох
тижнів після прийняття цього
рішення.

Іспанія Референдум має бути проведений у період
не менше ніж за 30 і не більше ніж 120 днів з
дня його проголошення. Протягом трьох
місяців до проведення референдуму та
трьох місяців після нього в країні не може
бути проведено інших виборчих кампаній.

Н. д. 

Латвія Народне голосування щодо розпуску парC
ламенту за ініціативою президента провоC
диться не раніше ніж через місяць і не
пізніше ніж через два місяці після оприC
люднення відповідної інформації ЦентC
ральною виборчою комісією. 

Н. д.
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4.2.3. Проведення голосування

Вимоги та правила, що стосуються організації голосування під час
референдуму, спрямовані на забезпечення вільного волевиявлення
громадян, а також на досягнення об’єктивного результату з точки зору його
відповідності як реальній позиції населення, так і позиції висловленій
(йдеться про заохочення електорату взяти участь у голосуванні, а також
уникнення загрози тиску на громадян або фальсифікації результатів). 
У таблиці нижче викладені основні вимоги до належної організації процесу
голосування під час референдуму. 

Аналіз законодавства європейських країн дозволяє дійти висновку, що
основні правила організації голосування стосуються місця (на виборчих
дільницях або поза їх межами), періоду (тривалості голосування на
виборчих дільницях; обмежень щодо часу голосування наперед) та способу

Країна Строки проведення кампанії Дата голосування

Литва Встановлені на референдумі принципи та
закони вступають в силу на другий день
після проголошення результатів рефеC
рендуму. При голосуванні щодо закону день
голосування визначається як день приC
йняття рішення. Президент має офіційно
підписати і проголосити закон або оприC
люднити інше прийняте на референдумі
рішення не пізніше ніж через 5 днів після
офіційної публікації результатів рефеC
рендуму. Якщо президент цього не зробить,
рішення підписується та оприлюднюється
головою Сейму.
Зміни до конституції, прийняті шляхом
референдуму, мають вступати в силу не
раніше, ніж через місяць після прогоC
лошення результатів референдуму.

Н. д. 

Словаччина Кампанія з організації та проведення
референдуму починається за 12 днів і
закінчуються за 48 годин до дня голоC
сування. 
З урахуванням місцевої специфіки мер
міста може вирішити розпочати рефеC
рендум раніше.

Голосування з 7 до 22 години.
Президент може вирішити
проводити голосування два
дні. В такому випадку він
триває з 14 до 22 перший день,
та з 7 до 14 C другий.

Польща Президент або сенат можуть вимагати
проведення такого референдуму протягом
45 днів від моменту затвердження Акту про
референдум Сенатом. Сенат та президент
направляють президенту Сейму пропоC
зицію щодо референдуму, а він призначає
дату його проведення у термін не пізніше
ніж 60 днів з моменту внесення відповідної
пропозиції.

Н. д.
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(таємно та особисто; поштою, електронною поштою, з використанням
мобільних станцій для голосування тощо) голосування. (Про закріплення
відповідних положень у законодавстві країнCчленів ЄС див. розділ 2,
таблиця 2.1). 

Таблиця 4.12.

Рекомендації Венеціанської комісії щодо належної 
організації голосування

У більшості країн голосування на референдумах триває один день.
Проте в окремих країнах голосування може тривати і два дні (наприклад в
Чехії; у Фінляндії – якщо дата проведення референдуму співпадає із днем

ГОЛОСУВАННЯ НА
ВИБОРЧІЙ ДІЛЬНИЦІ

1) Процедура голосування повинна бути зрозумілою для громадян;
2) Громадяни завжди повинні мати можливість проголосувати на
виборчих дільницях. Інші способи голосування можуть відбуватися з
дотриманням визначених законодавством вимог;
3) Для виборця таємне голосування – це не лише право, а й обов’язок;
за його невиконання повинні накладатися санкції у вигляді визнання
недійсними бюлетенів, зміст яких було розголошено під час голоC
сування;
2) Голосування повинно здійснюватися індивідуально. Голосування
сім’ї або будьCякий інший контроль за індивідуальним волевиявленням
повинен бути забороненим;
3) Список осіб, що беруть участь у голосуванні, повинен бути
опублікований.

ГОЛОСУВАННЯ ПОЗА
МЕЖАМИ ВИБОРЧОЇ
ДІЛЬНИЦІ НАПЕРЕД

1) Правила голосування наперед повинні бути досить суворими;
кількість голосів, що можуть бути подані наперед, має бути обмеC
женою;
2) Мобільні станції для голосування мають бути дозволені на обмеC
жених умовах з метою уникнення ризиків порушень;
3) Військовослужбовці повинні голосувати у місцях, де вони проходять
службу, або у найближчих до цих місць виборчих дільницях.

Способи голосування поза межами дільниці наперед

Голосування поштою C Може бути дозволене лише у країнах, де
поштова служба є надійною та безпечною;
C право голосувати поштою повинне бути
наданим особам з особливими потребами
(які перебувають у шпиталі, у місцях
позбавлення волі, за кордоном або мають
обмежені можливості пересування).

Електронне голосування C Має бути дозволене лише у випадку
надійного та безпечного технічного забезC
печення, відкритого для технічного удосC
коналення та доступного виборцям;
C системи повинні бути прозорими;
C доти, доки канали електронного голосуC
вання не будуть доступні всім, воно поC
винне використовуватися лише як додатC
кове.
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національних виборів; у Польщі передбачена можливість голосування один
або два дні). Якщо дозволене голосування поштою, воно проводиться до
дня референдуму (наприклад у Швеції – протягом 30Cти днів до офіційної
дати голосування на дільниці; в Естонії – за 13 днів). 

Якщо різні адміністративноCтериторіальні одиниці країни знаходяться у
різних часових поясах, на одних виборчих дільницях можуть знати про
результати голосування на інших. Наприклад, значна різниця в часі існує між
метрополією Францією та її заморськими департаментами, однак публіC
кація результатів голосування до закриття останньої дільниці у Франції (на
відміну від багатьох інших країн) ніколи не була заборонена. 

Обов’язкове голосування на референдумі передбачено законоC
давством обмеженої кількості держав, а саме: Бельгії, Греції, Італії,
Люксембургу, Португалії. Це обумовлено демократичними стандартами
вільного волевиявлення, які передбачають право громадян самостійно приC
ймати рішення про їхню участь або неучасть у референдумі. 

Спірним є питання про доцільність поєднання референдуму з іншим
видом голосування (тобто проведення голосування щодо винесеної на
референдум пропозиції та, наприклад, звичайних загальних виборів в один
день). Вважається, що комбінація кількох голосувань може підвищити ризик
того, що виборці сплутають окремі питання. Однак з точки зору забезC
печення ефективного адміністрування поєднання виборів і референдуму
може виявитися більш ефективним. Тому з метою економії ресурсів на
організацію та проведення референдуму, а також забезпечення високої
явки виборців, законодавство деяких європейських країн передбачає
можливість поєднання голосування в рамках референдуму із загальними
виборами.

4.2.4. Підрахунок голосів та оприлюднення результатів рефе=
рендумів

Підрахунок голосів передбачає визначення результату волевиявлення
виборців, а проголошення результатів – їх офіційне оприлюднення,
результатом якого може стати надання результатам голосування юридичної
сили. Загальними правилами, які визначають особливості організації етапу
підрахунку голосів та проголошення результату, є: а) щонайменше два
критерії мають бути враховані при підрахунку голосів для визначення
дійсності результату: кількість поданих голосів та кількість бюлетенів у
скриньці для голосування; б) підрахунок голосів має відбуватися на
виборчих дільницях; бути прозорим: спостерігачі, представники сил, що
виступають як прихильники або опоненти винесеної на референдум
пропозиції, представники ЗМІ мають право бути присутніми, а також мати
доступ до записів, що ведуться; в) результати підрахунку голосів на
виборчих дільницях повинні передаватися органам адміністрування вищого
рівня відкрито.
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Як було зазначено вище, визначення, проголошення та оприлюднення
результатів народного голосування є функцією вищого органу адміністC
рування референдуму. У таблиці нижче поданий перелік країн, у яких ця
функція передбачена законодавством, а також особливості формулювання
відповідних норм. 

Таблиця 4.13.

Функції вищих органів адміністрування референдуму щодо
визначення, проголошення та оприлюднення його результатів

Як правило, винесена на референдум пропозиція вважається схваC
леною, якщо за неї проголосувала проста більшість виборців. Тим не
менше, з метою підвищення легітимності прийнятих на голосуванні рішень
законодавство може передбачати додаткові вимоги щодо кворуму, на
підставі якого результати референдуму повинні бути визнані дійсними. 
У країнах, де такі вимоги існують, вони можуть набувати двох форм: 

Австрія Офіційне оприлюднення результатів 

Великобританія Опублікування звітів про результати референдумів

Данія Встановлення та офіційне оприлюднення результатів

Естонія Встановлення та офіційне оприлюднення результатів 

Ірландія Оприлюднення результатів 

Іспанія Встановлення та офіційне оприлюднення результатів 

Італія Встановлення та офіційне оприлюднення результатів 

Латвія Встановлення результатів 

Литва
Встановлення результатів; право визнавати референдум в окремих округах
недійсним з підстав, визначених законом.

Люксембург Офіційне оприлюднення результатів 

Мальта 
Проведення підрахунку голосів; встановлення та офіційне оприлюднення
результатів

Польща Офіційне оприлюднення результатів 

Португалія Встановлення результатів 

Словаччина Встановлення результатів 

Словенія Встановлення та офіційне оприлюднення результатів

Угорщина
Скасування результатів у випадку, якщо порушення виборчого законодавства
унеможливлюють встановлення результатів виборів; встановлення та
офіційне оприлюднення результатів

ФРН Встановлення та офіційне оприлюднення результатів 

Чехія Встановлення результатів 

Швеція Встановлення та офіційне оприлюднення результатів виборів
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1) Кворум участі: голосування визнається дійсним, якщо певний
відсоток від загальної офіційної кількості зареєстрованих виборців взяли
участь у голосуванні;

2) Кворум схвалення: голосування визнається дійсним, якщо певний
відсоток від загальної офіційної кількості зареєстрованих виборців проC
голосував на його підтримку або проти нього. 

Законодавче закріплення кворуму схвалення є більш поширеним,
оскільки кворум участі породжує чимало організаційних проблем. Так,
наприклад, опоненти пропозиції, винесеної на референдум, можуть
закликати громадян проігнорувати народне голосування, що може
призвести до неприйняття рішення навіть за наявності високої його
підтримки серед громадян. Така практика штучного абсентеїзму досить
часто мала місце в європейських країнах. 

Кворум участі виборців у голосуванні на референдумах передбачений в
таких країнах: Болгарія, Італія, Мальта (відхиляючий референдум); Литва
(референдум щодо прийняття рішення). У Латвії діє вимога щодо участі
принаймні половини від тієї кількості виборців, що взяли участь в останніх
парламентських виборах (це правило не поширюється на референдум). 
У Польщі та Португалії, якщо у голосуванні взяло участь менше ніж 50%
виборців, включених до реєстру, референдум вважається консультативним.

Кворум схвалення 1/4 частини зареєстрованих виборців передбачений
в Угорщині, якщо ця частина становить не менше половини тих, хто взяв
участь у голосуванні. У Данії конституційні зміни мають підтримати 40%
виборців; щодо інших типів референдумів – рішення вважається не
прийнятим, якщо проти нього проголосувала проста більшість учасників
референдуму, яка становить не менше 30% зареєстрованих виборців. 
В Ірландії законопроект вважається прийнятим, якщо його підтримала
більшість тих, хто взяв участь у голосуванні, та якщо ця більшість становить
не менше ніж 33,3% від загального числа виборців. В Словаччині рішення
вважається прийнятим на референдумі, якщо його підтримала більшість
тих, хто взяли участь у голосуванні. В Словенії рішення ухвалює більшість
тих, хто взяв участь у голосуванні.

Інколи високий кворум передбачений при прийнятті важливих рішень.
Наприклад, в Латвії винесений на референдум проект конституційних змін
має бути підтриманий 50% зареєстрованих виборців; у Литві важливі
рішення, що стосуються державного суверенітету, мають підтримати 3/4
електорату, в той час як решта питань, пов’язаних з переглядом конституції,
вважаються схваленими, якщо на їх підтримку проголосувала більшість
виборців.

4.3. Перегляд результатів референдумів

В контексті правового регулювання підготовки та проведення рефеC
рендумів виникає декілька важливих питань: чи може рішення, прийняте на
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референдумі, бути скасоване (не враховане) органами публічної влади і,
навпаки, чи може пропозиція бути прийнятою, якщо народ її відкинув?

Аналіз зарубіжного законодавства дає підстави виділити декілька
підходів до врегулювання цієї проблеми. Суть першого з них полягає в тому,
що якщо за результатами імперативного референдуму рішення було
відхилено, перегляд цього рішення протягом визначеного строку може
здійснюватись лише шляхом проведення нового референдуму щодо
перегляду відповідного рішення. Якщо предметом референдуму були
поправки до Конституції, то перегляд прийнятого на референдумі рішення
також не дозволяється протягом визначеного проміжку часу. Суть другого
підходу полягає в тому, що рішення імперативних референдумів взагалі не
можуть переглядатись, навіть шляхом проведення нового референдуму,
однак така практика в ЄС не поширена – в більшості випадків результати
референдумів можуть бути переглянуті.

У тих випадках, коли предметом референдуму було питання, ініційоване
виборцями, можливість проведення повторного референдуму за народною
ініціативою з цього ж питання, як правило, обмежується певними строками,
протягом яких ініціювання нового перегляду забороняється. Якщо ж
рішення було прийняте на референдумі за ініціативою органу влади, його
перегляд можливий на референдумі як за народною ініціативою, так і за
ініціативою органу влади, але також після закінчення встановленого строку.
Такий підхід практикується, зокрема, в Італії, Мальті, Іспанії, Португалії. Так,
наприклад, Конституція Португалії передбачає, що пропозиції, відхилені
Президентом Республіки при перевірці їх законності, а також пропозиції,
щодо яких виборці дали негативну відповідь, не можуть бути повторно
винесені на референдум протягом однієї сесії роботи законодавчого органу
(це обмеження не поширюється на випадок, коли проводяться вибори
парламенту нового скликання. Законодавство Іспанії містить заборону на
проведення повторного референдуму щодо схвалення статуту автономій
протягом 5Cти років. В деяких країнах (Австрія, Данія, Ірландія, Латвія) такі
обмеження поширюються лише на обов’язкові референдуми і не пошиC
рюються на консультативні референдуми. В окремих країнах (Португалія)
результати референдуму можуть бути переглянуті лише парламентом
наступного скликання. В тих державах, де всі референдуми мають
виключно консультативне значення (наприклад Бельгія, Нідерланди, ФінD
ляндія), перегляд рішень референдумів теоретично може бути проведений
будьCколи. В деяких країнах законодавство прямо допускає таку можC
ливість, навіть щодо рішень імперативних референдумів (Болгарія, Кіпр,
Угорщина, Іспанія, Литва, Польща, Швеція).

4.4. Оскарження рішень, дій та бездіяльності, пов’язаних з
підготовкою та проведенням референдумів

Аналіз положень законодавства країнCчленів Євросоюзу дозволяє
зробити такі висновки:
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ПоCперше, у ряді держав ЄС на законодавчому рівні закріплена
можливість оскарження рішень про винесення на референдум того чи
іншого питання. В ході розгляду відповідних скарг правозастосовчі органи
(суди, виборчі комісії) дають відповідь на питання про відповідність
внесених на референдум пропозицій вимогам конституції та закону. Такий
підхід застосовується, зокрема, в Португалії та Литві.

ПоCдруге, у більшості країн ЄС на законодавчому рівні закріплена
можливість оскарження рішень з процедурних питань – питань, пов’язаних
з організацією референдумного процесу. Серед відповідних країн зокрема
C Австрія, Франція, Греція, Ірландія, Іспанія, Швеція. У цих країнах виявлення
суттєвих порушень процедури підготовки та проведення референдумів
може бути підставою для скасування результатів волевиявлення. 

ПоCтретє, у багатьох країнах, в яких створено органи конституційного
контролю (конституційні суди), вирішення питань про відповідність КонсC
титуції а) питань, винесених на референдум, та б) процедури ініціювання та
проведення референдумів, здійснюється саме конституційними судами. До
таких країн належать Болгарія, Кіпр, Угорщина, Італія, Мальта, Польща,
Литва, Португалія. В Естонії та Нідерландах відповідні повноваження
надано Державній Раді. При цьому у багатьох країнах конституційний суд є
відповідальним органом за розгляд усіх звернень, пов’язаних із референC
думом (наприклад Франція, Мальта, Португалія). Інший варіант регулюC
вання передбачає можливість конституційного суду розглядати звернення
лише щодо правових підстав проведення референдуму, в той час як інший
орган перевіряє достовірність результатів (у Болгарії контроль за резульC
татами референдуму здійснює Вищий Адміністративний Суд; в Угорщині та
Італії – адміністративні суди; в Латвії – звичайні суди і виборчі комісії, адже
в цих країнах лише рішення президента чи парламенту можуть бути
предметом розгляду Конституційного Суду).

Коло передбачених законодавством суб’єктів звернення зі скаргою до
суду може бути відкритим, а отже, і широким: у Греції, Угорщині, Ірландії,
Італії, Мальті будьCякий виборець має право на звернення зі скаргою; 
у Нідерландах звертатись зі скаргою може бути лише зацікавлена особа; 
у Данії та Естонії – особа, що має законний інтерес (права якої порушено); 
в Австрії – спеціально визначена кількість виборців, що варіює від 100 до
500 (залежно від важливості питання). Втім, широкі межі права виборців на
звернення до суду не забороняють владним органам (Генеральному
прокурору в Ірландії, міністру юстиції на Мальті) або ініціаторам рефеC
рендуму (Італія) робити аналогічні звернення.

У той же час, у ряді інших європейських країн перелік суб’єктів
звернення зі скаргами істотно звужено. В Іспанії лише зацікавлені суб’єкти
(політичні партії, владні органи) мають таке право; у Болгарії – суб’єкти
ініціювання референдуму; у Франції – представники державної виконавчої
влади у кожному департаменті, але не виборці (крім випадків, коли
порушуються їхні права); у Португалії – Президент, а також кожний
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виборець (деякими політичними партіями це право використовувалось як
елемент агітації).

Таблиця 4.14.

Оскарження результатів референдуму

4.5. Порядок проведення конституційного та законодавчого
референдумів

Конституційний референдум є одним із центральних елементів
інституту референдуму більшості держав, що законодавчо закріплюють
можливість його проведення. Як зазначалось у попередніх розділах, навіть
частковий перегляд конституції (незалежно від того, стосується вона змін

Країни Суб’єкти розгляду скарг
Суб’єкти звернення 

зі скаргами

Австрія Конституційний Суд: розглядає
порушення процедури

Певна кількість виборців (залежно від
провінції)

Болгарія Верховний Суд Ініціатори референдуму (легітимність
результатів)

Греція Спеціальний Вищий Суд Зареєстровані виборці

Естонія Державна рада БудьCхто, чиї права порушені; 
у випадку порушення процедури

Ірландія Конституційний Суд Генеральний прокурор, виборці
(процедурні питання)

Іспанія Конституційний Суд БудьCяка партія

Латвія ЦВК, суди, Конституційний Суд Виборці, 20 членів парламенту
\президент\ уряд (з питань,
віднесених до компетенції
Конституційного Суду), 
партії і їх представники

Литва Вищий Адміністративний Суд Уряд, 1/5 членів парламенту, суди

Мальта Конституційний Суд Кожен виборець, прокурори

Нідерланди Державна рада БудьCхто

Польща Конституційний Суд Спікер сейму, представники виборців

Португалія Конституційний Суд Президент, партії, які брали участь в
кампанії та кожен виборець

Угорщина Звичайні суди Зареєстровані виборці

Франція Конституційна Рада Представники держави, в особливих
випадках виборці

Наявне
регулювання

Данія, Чехія, Швеція

Відсутнє
регулювання

Бельгія, Кіпр, Люксембург, Фінляндія – оскарження здійснюється в
звичайному процесуальному порядку
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засад конституційного ладу чи порядку внесення змін до основного закону)
справляє значний вплив на стабільність і подальший розвиток політичної
системи держави. Відповідно з метою стимулювання дотримання демокC
ратичних засад та принципів організації та проведення конституційних
референдумів у Європі, Венеціанською комісією було розроблено РекоC
мендації щодо належної практики конституційних референдумів. Аналіз цих
Рекомендацій, а також урахування законодавчої бази країнCчленів ЄС
дозволяє виділити ряд вимог, що стосуються основних елементів порядку
організації референдуму, слідування яким є бажаним. Такі вимоги подано у
таблиці нижче.

Таблиця 4.15.

Рекомендації Венеціанської комісії щодо порядку проведення
конституційного референдуму

ПРАВИЛА РЕГУЛЮВАННЯ

Обмеження практики
попередніх
референдумів

Практика попередніх референдумів щодо конституційних змін має бути
обмежена. Більш прийнятним варіантом (зокрема – щодо питань
принципів та загально сформульованих пропозицій) є проведення
консультативного референдуму.

Підстави проведення Підстави проведення обов’язкового референдуму повинні обмежуC
ватися загальним переглядом конституції або змінами порядку
внесення змін до конституції. Процедура перегляду положень КонсC
титуції в частині, яка визначає правила її перегляду, має описуватись в
самій конституції.

Строки перегляду
рішення

Період, протягом якого рішення, прийняте на конституційному
референдумі, не може бути переглянуте, змінене або відмінене,
становить 5 років. Крім того, якщо пропозиція була відхилена,
повторний референдум з цього ж питання не може проводитись
протягом п’ятирічного терміну.

Паралелізм 
процедур

1) Пропозиція, відхилена на конституційному референдумі, не може
бути прийнята в порядку іншої процедури перегляду конституції;

2) Пропозиція, прийнята на конституційному референдумі, не може
бути переглянута альтернативними методами внесення змін до
конституції;

3) Якщо конституційна зміна була відхилена на факультативному
референдумі, нова пропозиція щодо цього ж питання повинна
виноситись на референдум за наявності ініціативи (народної або
відповідного органу). Ці правила не поширюються на: консультативні
референдуми; частковий перегляд конституції, якому передував її
повний перегляд.

Роль парламенту За наявності народної ініціативи провести факультативний констиC
туційний референдум парламент повинен виробити та озвучити власну
позицію щодо запропонованого тексту, а також у визначений законом
строк внести до тексту правки. Якщо вимоги щодо дотримання строків
не виконані, текст виноситься на народне голосування без парлаC
ментських правок. 
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У розділі 1 зазначалося, що конституційні референдуми можуть бути 
і обов’язковими, і факультативними. Процедурними підставами для
винесення питання на обов’язковий конституційний референдум є або
наявність певних визначених законом умов (наприклад в Іспанії проект
конституційних змін, схвалений парламентом, обов’язково виноситься на
референдум; у Латвії запропонований 1/10 зареєстрованих виборців
проект виноситься на народне голосування у разі відмови Сейму
підтримати пропозицію без внесення змін), або підтримка певних змін
частиною депутатів (наприклад у Румунії обов’язковому конституційному
референдуму передує схвалення проекту змін обома палатами більшістю у
2/3 членів кожної, а при використанні погоджувальних процедур – не менше
ѕ голосів кожної палати). Варто зауважити, що у випадку обов’язкового
референдуму вимога парламентарів провести народне голосування є,
скоріше, формальною, а не змістовною підставою, що пов’язана із
неможливістю виключити парламент із законодавчого процесу. 

Зворотна мотивація має місце при факультативному конституційному
референдумі: ініціатива парламенту (певної його частини), виборців або
іншого органу є єдиним або головним приводом для старту кампанії з
організації та проведення народного голосування. Тобто, фактично на
референдум може бути винесена будьCяка пропозиція конституційних змін,
за умов її підтримки суб’єктом ініціювання.

ПРАВИЛА РЕГУЛЮВАННЯ

Попереднє
голосування

У випадку проведення попереднього голосування конституцією або
законом повинен бути визначений ліміт часу, протягом якого текст,
винесений на основний референдум, необхідно адаптувати до позиції
електорату. У випадку анулюючого референдуму, відмінена процедура
або порядок, що стосується належного функціонування державних
органів або виконання міжнародних зобов’язань, залишається в силі до
розробки нового варіанту регулювання цього питання та його ухваC
лення на народному голосуванні. 

Кворум Бажано, щоб вимога про мінімальний відсоток виборців, які повинні
взяти участь у референдумі для визнання дійсними результатів, була
законодавчо передбачена.

Юридичний перегляд Недотримання норм та правил щодо порядку проведення референC
думу формує спектр підстав для перегляду законності його результатів.
Такий перегляд здійснює конституційний суд або інший уповноважений
орган. Питання, що можуть бути перевірені з точки зору нормативних
вимог, стосуються:
C процедурної та змістовної валідності тексту, винесеного на рефеC
рендум;
C забезпечення вільного виборчого права;
C завершеність процедур народної ініціативи та безпосередньо народC
ного голосування;
C дотримання вимог проведення попереднього голосування;
C підрахунок голосів.
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Таблиця 4.16. 

Порядок проведення обов’язкових референдумів 
щодо конституційних змін

Важливо, що у країнах із двопалатним парламентом можливі два
варіанти регулювання: поCперше, законодавство може передбачати
необхідність наявності згоди обох палат (наприклад Франція); поCдруге,
вимагати рішення однієї палати (необхідною є наявність згоди обох палат
(наприклад Австрія, Іспанія, Італія).

КРАЇНА ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ

Данія 1) Якщо парламент приймає новий законопроект з метою внесення нового
положення до Конституції, а уряд не підтримує такі зміни, видається указ про нові
парламентські вибори;
2) Якщо новий парламент підтримає законопроект без змін, протягом 6Cти місяців
він виноситься на референдум для схвалення або відхилення; 
3) Якщо громадяни підтримали законопроект (більшість від тих, хто взяв участь; не
менше 40% загальної кількості виборців), то для того, щоб стати невід’ємною
частиною Конституції, його повинен схвалити Король (тобто громадяни приймають
не остаточне рішення);
4) Якщо громадяни відхилили законопроект, рішення щодо реформи Конституції
вважається прийнятим (громадянам належить право остаточного рішення). 

Естонія Референдум повинен проводитись не раніше ніж через три місяці після прийняття
відповідної резолюції. Не підтримані на референдумі зміни до Конституції
протягом року не можуть бути винесені на референдум повторно.

Ірландія Кожна пропозиція щодо внесення змін до Конституції повинна бути ініційована
нижньою палатою парламенту у вигляді акту, підтримана обома палатами,
схвалена більшістю населення на референдумі протягом часу, встановленого для
його проведення, та підписана Президентом. 

Іспанія Проект, схвалений парламентом (Генеральними Кортесами), обов’язково виноC
ситься на референдум для ратифікації. 

Латвія 1/10 електорату мають право подати проект закону конституційних змін
Президенту, який повинен передати його Сейму. Якщо Сейм не прийме його без
внесення змін, проект повинен бути винесений на національний референдум. 
Народне голосування проводиться не раніше ніж через місяць і не пізніше ніж
через два місяці після прийняття закону Сеймом. 
Зміни до Конституції, винесені на референдум, повинні бути підтримані принаймні
більшістю електорату, яка повинна становити принаймні половину від кількості
виборців, що взяли участь у попередніх парламентських виборах.

Литва Рішення вважається прийнятим, якщо його підтримали не менше ніж 3/4 громадян,
наділених правом голосу.

Польща Референдум проводиться протягом 45Cти днів після підтримки конституційних змін
Сенатом. Референдум проголошується Головою Сейму. Рішення вважається
прийнятим, якщо його підтримала більшість виборців, що взяли участь у
голосуванні. 

Румунія Перегляд Конституції вважається остаточним після його схвалення на
референдумі. Референдуму передує схвалення проекту змін обома палатами
більшістю у 2/3 членів кожної, а при використанні погоджувальних процедур – не
менше 3/4 голосів кожної палати.
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Таблиця 4.17. 

Порядок проведення обов’язкових референдумів 
щодо конституційних змін

Країна
Підстави винесення 

на референдум
Порядок призначення та проведення референдуму

Австрія Рішення третини
депутатів однієї з
палат Парламенту.

Парламент ініціює та проголошує проведення референC
думу щодо конституційних змін. 

Естонія Ініціатива 3/5 депутаC
тів Парламенту
(Державних Зборів). 

Референдум проводиться не раніше ніж через 3 місяці 
з дня прийняття парламентом відповідного рішення.

Іспанія Часткові зміни:
ініціатива 1/10
депутатів однієї з
палат парламенту.

Предметом можуть бути конституційні зміни, що не стоD
суються основних засад конституційного ладу (преамбули,
глави 2). 
Проект змін, схвалений парламентом (Генеральними КорC
тесами), виноситься на референдум, якщо протягом 15Cти
днів після прийняття проекту надійде вимога від частини
депутатів. 

Італія 1) 1/5 частина членів
однієї з Палат;
2) 500.000 виборців.

Закони, що змінюють Конституцію, а також інші консC
титуційні закони, що приймаються Палатами відповідно до
процедури, передбаченої Конституцією (підтримка 2/3
депутатів), можуть бути винесені на народний рефеC
рендум, якщо таку вимогу буде висунуто протягом трьох
місяців з дня їх опублікування. Референдум не провоC
диться, якщо рішення ухвалили 2/3 членів кожної з палат
Парламенту.

3) 5 обласних рад. Обласна рада може скликати референдум щодо ініціюC
вання питання внесення змін до конституції. 

Литва Ініціатива Парламенту. Н. д. 

Мальта Ініціатива Парламенту. Н. д. 

Словенія Вимога не менше 
30Cти депутатів.

Державні Збори виносять питання про запропоновані
зміни до Конституції на референдум. Зміни вважаються
прийнятими, якщо за них проголосувала більшість
виборців, що взяли участь у референдумі, за умови, що у
голосуванні взяла участь більшість від загальної кількості
виборців.

Франція Пропозиції Прем’єрC
міністра та членів обох
палат Парламенту.

Президент Республіки має право ініціювати внесення
поправок до Конституції, які повинні виноситись на рефеC
рендум. Лише у разі їх схвалення поправки вступають у
силу. 
Урядові акти, спрямовані на удосконалення Конституції, не
виносяться на референдум, якщо Президент передасть
їх до Парламенту, який скликає Конгрес; подальше їх
схвалення необхідне лише за умови їх схвалення трьома
п’ятими поданих голосів.
Республіканська форма правління не може бути предC
метом перегляду Конституції, тому будьCякий такий переC
гляд можна кваліфікувати як частковий. 
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Вибір моделі конституційного референдуму залежить від спроможності
та готовності держави, поCперше – змінювати конституцію, а поCдруге –
фінансово та організаційно забезпечити проведення референдумів щодо
таких змін. В основному, обов’язкові референдуми закріплені законоC
давством тих держав, які або готові до можливих змін конституції та
спроможні організувати народне голосування у будьCякий час, або не
знайомі із поширеною практикою конституційного реформування, тому
ймовірність політичної дестабілізації шляхом реформ основного закону
видається досить низькою.

Варто звернути увагу на законодавче визначення підстав проведення
конституційного референдуму в Італії. З одного боку, проведення референC
думу обов’язкове, якщо закон, що стосується конституційних змін, не був
підтриманий 2/3 членів парламенту. З іншого боку, якщо відповідний проект
здобув належну підтримку парламентарів (2/3 від загального складу),
потреби виносити його на народне голосування немає. Тобто, питання
однозначного визначення обов’язковості або факультативності конституC
ційного референдуму в Італії є досить спірним.

Таблиця 4.18. 

Приклади правового регулювання факультативного 
законодавчого референдуму

Країна
Підстави винесення 

на референдум
Порядок призначення та проведення референдуму

Швеція Ініціатива не менше
ніж 1/10 членів
Парламенту,
підтримана третиною
депутатів.

Ініціатива провести референдум має бути висунута проC
тягом 15Cти днів з дня підтримки Парламентом законоC
давчої ініціативи, що становить предмет референдуму та
не потребує розгляду жодним парламентським комітетом.
Референдум не може проводитись одночасно з парлаC
ментськими виборами. Пропозиція змін вважається відхиC
леною, якщо більшість учасників голосування, яка має
становити не менше половини виборців, внесених до
реєстру, проголосувала проти. В усіх інших випадках
Парламент повинен перейти до фінального розгляду
поправки.

Литва
Португалія
Угорщина

Народна ініціатива. Н. д.

Країна Суб’єкт висування ініціативи Суб’єкт та порядок проголошення

Австрія 1) Рішення Національної Ради
(нижньої палати парламенту);
2) Вимога більшості від складу
Національної Ради

Народне голосування може бути щодо будьC
якого законодавчого рішення національної Ради
до його схвалення Президентом. 

1) Вимога Національної Ради
2) Вимога федерального уряду
після консультації в його
Головному комітеті 

Предметом народного опитування є важливі
питання або питання загального федерального
значення. Вимога повинна містити пропозицію
для постановки питання, покладеного в основу
народного опитування. Постановка повинна
складатися або з одного питання, що передC
бачає відповіді «так» або «ні», або з двох запроC
понованих альтернативних рішень. 
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4.6. Висновки

1. Основними рекомендаціями Європейської комісії за демократію через
право (Венеціанської комісії) щодо організації та проведення рефеD
рендумів є: а) забезпечення незалежності та неупередженості органів,
що організують проведення референдумів; б) забезпечення незалежD

Країна Суб’єкт висування ініціативи Суб’єкт та порядок проголошення

Греція Рішення 3/5 всіх депутатів ПарлаC
менту, прийняте за пропозицією
2/5 депутатів Парламенту 

На підставі рішення Парламенту Президент
проголошує референдум шляхом видання декC
рету, який скріпляється підписом Голови уряду.

Данія Якщо законопроект був прийняC
тий парламентом (ФолькетинC
гом), протягом 3Cх тижнів третина
депутатів може звернутися до
Голови парламенту з вимогою
провести щодо нього референдум

Якщо було висунуто вимогу про проведення
референдуму щодо певного питання, протягом
5Cти тижнів парламент може відкликати законоC
проект; інакше парламент сповіщає Прем’єрC
міністра про необхідність провести референC
дум. Прем’єрCміністр видає постанову про
опублікування законопроекту та проведення
референдуму, тобто, народне голосування проC
водиться за рішенням Прем’єра не раніше ніж
через 12 і не пізніше ніж через 18 тижнів після
опублікування законопроекту. 

Ірландія Більшість членів верхньої палати
(Сенату) та не менше двох третин
нижньої палати парламенту
(Палати представників) готують
спільну петицію з вимогою
винести певний законопроект на
народне голосування 

Підготовлена парламентом петиція з вимогою
відмовитися від підписання законопроекту та
винести його на народне голосування переC
дається Президенту. Якщо президент вважає,
що питання потребує з’ясування волі народу, він
письмово інформує Голову уряду та голів кожної
з палат про свою відмову промульгувати
законопроект до його схвалення на референC
думі, який має бути проведений протягом 18Cти
місяців з дня прийняття президентського
рішення.
Рішення вважається відхиленим на референC
думі, якщо більшість тих, хто взяв участь у
голосуванні, яка має становити 33,3% від
загальної кількості виборців, проголосували
проти нього.

Італія 1)500.000 виборців;
2) 5 обласних рад

«Народне вето» (повна або часткова відміна
закону або акта, що має силу закону).
Винесена на референдум пропозиція вважаC
ється прийнятою, якщо за неї було подано
більшість визнаних дійсними голосів, а в
голосуванні взяли участь більшість зареєстC
рованих виборців.

Латвія Президент має право затримати
підписання закону на 2 місяці за
власною ініціативою або на вимоC
гу 1/3 депутатів. Непідписний
Президентом закон може бути
винесений на народне голосуC
вання. Однак сам референдум
може відбутися лише на вимогу
1/10 частини виборців

1) Президент або депутати можуть скористатися
правом затримки підписання закону лише проC
тягом 7Cми днів, виборці – протягом 2Cх місяців.
У разі недотримання цих вимог референдум не
може відбутися, а закон підлягає публікації;
2) Результатом референдуму, в якому взяли
участь не менше 1/2 виборців, що взяли участь у
голосуванні, може бути відміна закону.
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ного спостереження за організацією та проведенням референдумів; 
в) створення ефективної системи оскарження рішень, дій та бездіяльD
ності, що стосуються підготовки та проведення референдумів; 
г) забезпечення дотримання положень законодавства при підготовці та
проведенні референдумів органами виконавчої влади, зокрема у виD
падках, коли референдуми ініціюються органами публічної адміністраD
ції; д) проведення референдумів протягом визначеного законом часу;
е) забезпечення офіційного оприлюднення результатів референдумів.

2. В деяких країнах ЄС на законодавчому рівні передбачено додаткові
механізми запобігання порушенням в ході підготовки та проведення
референдумів, зокрема обмежено можливості ініціювання та/або
проведення референдумів під час дії режиму надзвичайного або
воєнного стану, перебігу виборчого процесу (Естонія, Польща, ПорD
тугалія, Словаччина).

3. Аналіз законодавства країн ЄС дозволяє дійти висновку про відсутність
єдиного підходу до визначення суб’єктів ініціювання та призначення
загальнонаціональних референдумів. У той же час загальною тенденD
цією є наділення правом ініціювання референдумів не виборців, а
органи публічної влади. У тих випадках, коли виборці все ж мають право
ініціювати проведення референдуму, відповідна ініціатива обмежуD
ється: а) необхідністю збору на підтримку референдумів підписних
листів з визначеною кількістю підписів на підтримку проведення
референдуму, які перевіряються органами адміністрування виборчого
та референдумного процесів; б) дискреційним правом парламенту
вирішувати питання про доцільність проведення референдуму за
народною ініціативою (Польща, Португалія, Угорщина); в) правом парD
ламенту схвалити акт, який пропонується винести на референдум, до
проведення референдуму (Італія, Мальта); г) можливістю визнання
ініціювання таким, що не відповідає конституції (за змістовними або
процедурними ознаками); д) обмеженням кола питань, які можуть бути
предметом референдуму за народною ініціативою (у більшості випадків
предметом такого референдуму є внесення змін до конституції,
скасування або затвердження законів чи їхніх окремих положень). 
В більшості країн ЄС також обмежено право глави держави призначати
загальнонаціональні референдуми – в ряді держав глава держави може
призначити референдум лише за згодою парламенту (однієї з його
палат), або ж взагалі не має права призначати референдуми (відпоD
відне право реалізує законодавчий орган).

4. У більшості країн ЄС проведення виборів та референдумів поклаD
дається на одну й ту ж саму систему органів влади. Аналогічно
процедура ведення реєстру виборців та учасників референдумів,
складання і уточнення списків виборців та осіб, які мають право на
участь у референдумі, є аналогічними. Більшість законів про референD
думи в країнах ЄС в частині повноважень органів адміністрування
референдумного процесу відсилають до положень виборчого законоD
давства і визначають лише ті повноваження органів адміністрування, які
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є характерними саме для референдумного процесу (перевірка
достовірності підписів у підписних листах, виготовлення бюлетенів для
голосування на референдумах, перевірка фінансування підготовки та
проведення референдумів тощо).

5. При визначенні початку проведення передреферендумної агітації у
більшості країн ЄС застосовується один з підходів: а) агітація може
розпочинатись з дня проголошення референдуму; б) агітація може
розпочинатись з дня реєстрації ініціативних груп для збору підписів за
проведення референдуму (у тих випадках, коли референдум ініціюD
ється виборцями). Агітація майже завжди заборонена у переддень та в
день голосування. Для більшості країн ЄС встановлення дати
офіційного початку передреферендумної агітації не має особливого
значення, оскільки на практиці агітація розпочинається задовго до
ініціювання або проголошення референдуму. В багатьох країнах ЄС
законом визначено строки передреферендумної кампанії.

6. У переважній більшості державDчленів ЄС голосування на референD
думах відбувається протягом одного дня (до винятків з цього правила
належать Польща, Чехія та Фінляндія). Також практично в усіх країнах
Євросоюзу участь у голосуванні є правом, а не обов’язком учасника
референдуму (крім Бельгії, Греції, Італії, Люксембургу, Португалії). 
В усіх країнах ЄС встановлено кворум прийняття рішень на рефеD
рендумах (питання вважається схваленим, якщо на його підтримку
проголосувало більше половини тих, хто взяв участь у голосуванні), у
той же час встановлення кворуму участі (референдум вважається
таким, що відбувся, за умови участі у ньому визначеної кількості
учасників референдуму) практикується лише в деяких країнах, й лише
щодо обмеженого кола питань.

7. Законодавство більшості державDчленів Євросоюзу передбачає можD
ливість перегляду рішень референдумів, проте встановлює ряд
обмежень, пов’язаних з таким переглядом, – парламент може змінити
суть прийнятого на референдумі рішення лише після закінчення визнаD
ченого законом строку.

8. Дослідження положень законів про референдуми країн ЄС дозволяє
дійти висновку, що процедура оскарження рішень, дій та бездіяльності,
пов’язаних з організацією та проведенням референдумів, регламенD
тується поDрізному. В одних країнах суб’єктами звернення зі скаргами
можуть бути лише ті органи і особи, права і законні інтереси яких
порушено, в інших – досить широке коло суб’єктів, у тому числі і тих,
права яких протиправними рішеннями, діями або бездіяльністю не
порушено. В тих країнах ЄС, де функціонують органи конституційної
юрисдикції (конституційні суди), розгляд питань про конституційність
ініціювання, призначення і проведення референдумів віднесено до
компетенції органів конституційної юстиції. До компетенції цих органів
часто відноситься і встановлення та офіційне оприлюднення резульD
татів референдумів.
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ФОРМУВАННЯ  ПИТАНЬ  ДЛЯ  РЕФЕРЕНДУМІВ

Формулювання питання референдуму є надзвичайно важливим
елементом організації народного голосування. Проведені досліC
дження дозволили зробити два основні висновки: поCперше,

словесні вирази, використані у питанні, можуть мати вирішальне значення
та вплив на остаточну позицію електорату, а отже, і на результати
референдуму; поCдруге, було встановлено, що якщо виборці мають сумніви
щодо самого питання, винесеного на референдум, вони займають консерC
вативні позиції та утримуються від висловлення власної позиції під час
народного голосування (фактично це призводить до нівелювання значення
референдуму в принципі).

Ініціатива проведення референдуму передбачає не лише наявність ідеї
щодо реформування законодавства або прийняття того чи іншого публічноC
владного рішення, а й певний варіант її текстуального оформлення, який
може стати об’єктом народного голосування. Аби забезпечити однозначне
розуміння сутності та наслідків висунутої пропозиції всіма суб’єктами
політичного життя, законодавчо передбачений ряд вимог, дотримання яких
повинно слугувати названій цілі. Ці вимоги стосуються як особливостей
викладення змісту пропозиції, так і специфіки її текстуального оформлення
у бюлетені для голосування. 

Основними вимогами до тексту, винесеного на референдум, є форC
мальна, змістовна та процедурна дійсність. Вимога формальної дійсності
(formal validity) визначає, у якій формі певна ініціатива виноситься на
референдум, тобто, яких зовнішніх ознак вона набуває як об’єкт народного
голосування. Відповідно, текст може бути поданий на референдум у таких
формах: а) як спеціально сформульований проект конституційних змін,
закону або іншого рішення; б) як скасування наявної процедури; 3) як
питання принципів (наприклад питання може стосуватися виявлення рівня
підтримки електоратом певної пропозиції та може формулюватися так:
«Підтримуєте Ви чи ні зміну Конституції з метою запровадження презиC
дентської форми правління?»); 4) як загально сформульована пропозиція –
конкретна пропозиція, не сформульована до вимог юридичної техніки
(наприклад «Чи підтримуєте Ви внесення змін до Конституції з метою
зменшення кількості місць у Парламенті з 300 до 200?»).

Оскільки ініціатива скасування певної передбаченої законом процедури
зазвичай оформлюється для референдуму як проект, питання принципів
або конкретна пропозиція, в процесі аналізу законодавства європейських
країн слід розглядати лише ці три можливі форми тексту, що пропонується
виборцям. Варто зазначити, що виділення різних видів текстуального
оформлення предмету референдуму є досить умовним, оскільки часто
законодавство держав не містить однозначних формулювань, класифікація
можлива на підставі аналізу загальної логіки відповідних норм. 
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Таблиця 5.1.

Текст, що подається виборцям разом з бюлетенем для голосування

В Данії, Франції, Ірландії та Нідерландах громадяни голосують за або
проти спеціально сформульованого проекту рішення – тобто додаткових
вимог щодо формулювання питань, які мають бути включені до бюлетенів,
немає. Протилежна ситуація має місце в Португалії: основним предметом
референдуму є питання принципів, а конкретно сформульована пропозиція
може бути винесена на народне голосування лише якщо вона стосується
конструювання та поглиблення інтеграції в межах Європейського Союзу.
Виключно питання принципів є предметом референдуму у Швеції. Цікаво,
що визначення того, що вважати питанням принципів, у різних державах не
є однаковим: наприклад, у Греції до них належать найбільш важливі питання
національного значення та важливі питання «соціального значення»; в
Іспанії – питання «виключного значення»; на Кіпрі – важливі питання, що
належать до сфери публічного інтересу.

Конкретний текст або сформульована пропозиція інколи не можуть бути
винесені на референдум через специфіку його природи. Зокрема це

КРАЇНА

Спеціально сформульована
редакція нормативноLправового

акту, якого стосується
референдум

Матеріали, 
що стосуються

питання
принципів

Загально
сформульовані

пропозиції

Австрія + + L

Греція + + L

Данія + L L

Ірландія + L L

Іспанія + + L

Італія + L L

Латвія + + L

Литва + + L

Мальта + + +

Нідерланди + L L

Португалія + + L

Угорщина + + +

Франція + L L

Швеція L + L

Відсутнє
регулювання:

Фінляндія, Люксембург, Мальта, Польща
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стосується Австрії, де на голосування можуть бути винесені два
альтернативні проекти правового акту; крім того, вибори або відставка
Президента також не передбачають чіткого формулювання пропозиції. 

Отже, враховуючи законодавчо закріплені формальні вимоги до тексту,
винесеного на референдум, європейські країни можна поділити на такі
групи: 1) країни, де на голосування виносяться виключно спеціально
сформульовані проекти рішень (Данія, Ірландія, Італія, Нідерланди,
Франція); 2) країни, в яких на голосування виносяться виключно питання
принципів (Швеція); 3) країни, в яких на голосування виносяться спеціально
сформульовані проекти рішень та питання принципів (Австрія, Португалія,
Греція, Латвія, Литва, Іспанія); 4) країни, в яких на голосування можуть
виноситись сформульовані проекти, питання принципів, а також конкретні
пропозиції (Мальта, Угорщина). 

На підставі аналізу законодавства європейських країн можна виділити
дві основні тенденції, що ілюструють особливості правового регулювання
питання формальної легітимності винесеного на референдум тексту. ПоC
перше, правове регулювання деяких країн щодо цього питання є досить
абстрактним (наприклад, в Болгарії єдиною вимогою до поставленого
виборцям питання є можливість відповісти на нього «так» чи «ні»). ПоCдруге,
конституції та закони більшості європейських держав не містять спеC
ціальних вимог до оформлення питання, винесеного на референдум
(наприклад Бельгія, Кіпр, Фінляндія, Латвія, Люксембург, Польща). Більше
того, у Бельгії, Фінляндії та Люксембурзі взагалі відсутні загальні правила
винесення пропозицій на референдум. Це свідчить про поширеність
практики визначення формальних ознак тексту, що є предметом рефеC
рендуму у підзаконних актах, зокрема – виданих урядом (законодавство
Кіпру, наприклад, покладає такий обов’язок на Раду Міністрів).

5.1. Вимоги до змісту

Питання змістовних меж має особливе значення в контексті консC
титуційного референдуму, оскільки стосується узгодження норм та актів
різної юридичної сили. Тим не менше, часто, коли референдум стосується
питань меншого значення, ніж перегляд конституції, проводиться спеC
ціальна перевірка висунутих ініціатив на відповідність конституційним
нормам (Естонія, Литва, Португалія, Швеція) або конституційним та
міжнародним нормам (Кіпр, Данія, Греція, Італія). Так, наприклад, в Польщі,
незважаючи на відсутність відповідних конституційних вимог, Сейм переC
віряє узгодженість винесеного на референдум питання із законодавством
вищої юридичної сили; в Ірландії передбачається перевірка на відповідність
нормам права Європейського Союзу, яке є обов’язковим у всіх державахC
членах ЄС.
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Таблиця 5.2.

Вимоги до змісту питань, винесених на референдум

5.2. Вимоги до форми

Вимоги до форми акумулюють ряд формальних (умовно кажучи,
«зовнішніх») критеріїв, яким має відповідати винесений на референдум
текст, аби бути зрозумілим електорату та вписуватися в конфігурацію
політичної системи. Відповідно, питання, винесені на референдум, повинні
відповідати таким вимогам:

а) єдність форми: текст не повинен об’єднувати конкретно сформуC
льовану пропозицію з узагальненою пропозицією або питанням принципу. 
З одного боку, нормативне визначення вимог до винесеного на рефеC
рендум тексту передбачає дотримання цього принципу за визначенням; з
іншого – держави, законодавство яких не містить вимог до такого тексту, не
зобов’язані дотримуватися принципу єдності форми. У тій чи іншій мірі цей
принцип дотримується в Австрії, Греції, Данії, Іспанії, Литві, Португалії,
Угорщині тощо;

б) єдність змісту: логічний зв’язок між частинами тексту є обов’язковим.
Метою цього принципу є гарантія вільного виборчого права громадян, а

Греція Відповідність законодавству вищої юридичної сили

Данія Відповідність Конституції та міжнародному праву

Естонія Конституційність пропозиції

Італія Відповідність міжнародним зобов’язанням

Кіпр Відповідність принципам:
C найвища юридична сила Конституції;
C примат міжнародного законодавства над національним

Литва Неконституційність пропозиції

Люксембург Відповідність принципу ієрархії норм

Польща Формальних вимог немає, однак Сейм перевіряє пропозиції на відповідність
законам вищої юридичної сили

Португалія Відповідність Конституції

Угорщина Пропозиція не повинна стосуватися зобов’язань за міжнародними
договорами

Чехія Референдум не повинен обмежувати основні права

Швеція Відповідність Конституції

Відсутність обмежень щодо кількості питань: Австрія, Ірландія, Нідерланди

Відсутнє регулювання: Болгарія, Фінляндія, Франція, Латвія,
Мальта, Іспанія
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схвалення або відхилення логічно неузгодженого тексту вважається таким
що йому суперечить. Законодавство цілого ряду держав не закріплює цей
принцип. Тим не менше, єдність змісту винесеного на референдум тексту,
закріплена в Австрії, Болгарії, Італії, Литві, Нідерландах, Португалії,
Угорщині (де практика неузгодженостей та суперечностей поданого у
бюлетенях тексту мала місце). 

в) ієрархічна єдність: текст не повинен одночасно реформувати
конституцію та закони іншої юридичної сили. В контексті конституційного
референдуму цей принцип закріплений законодавством Ірландії, Італії,
Литви, Угорщини. В Болгарії, Греції, Люксембурзі, Нідерландах, Португалії
він поширюється не лише на конституційний, а й на будьCякий обов’язковий
референдум.

г) можливість виконання рішення: підставою для відхилення народної
ініціативи провести референдум є неможливість імплементації його
рішення.

Таблиця 5.3. 

Вимоги до тексту, винесеного на референдум

Іншими вимогами до винесеного на референдум питання, що забезC
печують його легітимність за формальними ознаками, є:

а) зрозумілість змісту питань: питання, винесені на референдум, не
повинні бути незрозумілими або неоднозначними, вводити в оману або
передбачати розгорнуту відповідь. Чимало національних законодавчих сисC
тем передбачають це правило, особливо в частині вимоги зрозумілості: в

ПРИНЦИП КРАЇНИ
Немає відповідного

регулювання

Єдність форми Австрія, Данія, Франція, Греція,
Угорщина, Ірландія, Італія,
Литва, Нідерланди, Португалія

Болгарія, Чехія, Естонія,
Фінляндія, Латвія,
Люксембург, Мальта, Польща,
Іспанія, Швеція

Єдність змісту Австрія, Болгарія, Угорщина,
Італія, Литва, Нідерланди,
Португалія

Кіпр, Чехія, Данія, Естонія,
Фінляндія, Франція, Греція,
Ірландія, Латвія, Люксембург,
Мальта, Польща, Іспанія,
Швеція

Ієрархічна єдність Австрія, Болгарія, Греція,
Угорщина, Ірландія, Литва,
Італія, Люксембург.
Нідерланди, Португалія

Кіпр, Чехія, Данія, Естонія,
Фінляндія, Латвія, Мальта,
Польща, Іспанія, Швеція

Зрозумілість питань Австрія, Болгарія, Греція,
Угорщина, Ірландія, Литва,
Італія, Мальта, Нідерланди,
Польща, Португалія

Кіпр, Чехія, Данія, Естонія,
Фінляндія, Латвія,
Люксембург, Іспанія, Швеція
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Угорщині заборонена їх двозначність; в Португалії питання повинні
формулюватися «об’єктивним, зрозумілим та точним чином», а також не
повинні «стимулювати упереджене ставлення»; у Франції необхідними
вимогами є законність, зрозумілість та відсутність двозначності; вимога
щодо зрозумілості питань передбачена також законодавством Болгарії,
Італії, Польщі, Португалії. Часто законодавство містить вказівку на те, що
питання повинні формулюватися так, щоб виборці мали змогу відповісти на
них «так» або «ні». Наприклад, в Австрії питання передбачають альтерC
нативні відповіді при можливому виборі лише однієї альтернативи; в Естонії,
Словаччині та Іспанії питання формулюються у вигляді: «Чи погоджуєтеся
Ви…?», відповіді на них мають тільки дві альтернативи – «так» або «ні».

б) обмеження кількості питань, що одночасно можуть бути винесені на
референдум. Взагалі, кількість питань, що можуть бути включені до одного
бюлетеня, має бути обмеженою. Тим не менше, рішення щодо закріплення
цього принципу у національному законодавстві різних держав, а також
особливості такого закріплення приймає законодавець. 

Таблиця 5.4. 

Кількість питань, що може включатись до одного бюлетеня

Незважаючи на незначну законодавчу регламентацію, питання суб’єкта
формулювання питань, що виносяться на референдум, привертає увагу як
політиків, так і вчених. Законодавство європейських країн покладає цю
функцію або на уряд (наприклад Іспанія, Кіпр), або на органи адміністC
рування (наприклад, у Великобританії Виборча комісія висловлює побаC
жання щодо чіткості та зрозумілості питань; в Естонії формат питань

Австрія C Кожне питання має ставитись на голосування окремо;
C можливий лише один вибір серед запропонованих альтернатив

Ірландія Може бути кілька питань

Італія Кожне питання має пропонуватися для голосування окремо 

Литва Кожне питання має пропонуватися для голосування окремо

Нідерланди Питання має бути одне та стосуватися закону в цілому 

Польща Можливим є винесення на референдум кількох питань

Португалія Не більше трьох питань 

Словаччина
Можливим є винесення на референдум кількох питань, однак
питання не можуть обумовлювати одне одне

Угорщина Можливим є винесення на референдум кількох питань

Відсутність обмежень Греція, Данія, Естонія, Кіпр, Люксембург, Чехія, Швеція

Відсутність регулювання Болгарія, Фінляндія, Франція, Латвія, Мальта, Іспанія
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встановлюється Національним виборчим комітетом). Тим не менше,
виникає ряд питань, що ставлять під сумнів наявні процедури. ПоCперше, чи
може уряд, який ініціював проведення референдуму та зацікавлений у
певних результатах, формулювати питання, адже цю функцію можна
використати для збільшення шансів отримати бажане рішення? ПоCдруге,
чи повинен орган адміністрування мати право коригувати винесені на
референдум запитання? Чи має формулювання питань належати виключно
до компетенції органу адміністрування? Неоднозначність відповідей на ці та
інші питання породжує численні дискусії на національному рівні. А їхні
результати опосередковано визначають модель балансу сил у системі
функціонування інституту референдуму, а отже, впливають на рівень його
демократичності. 

Важливість належного формулювання винесених на народне голосуC
вання питань доводить практика референдумів, пов’язаних з оформленням
та функціонуванням Європейського Союзу. Приклади таких формулювань, а
також причини та наслідки винесених на голосування варіантів тексту
подано у таблиці нижче. 

Таблиця 5.5.

Приклади формулювань винесеного на народне голосування тексту:
практика референдумів щодо членства в ЄС та запровадження Євро

Практика референдумів щодо ЄС та запровадження євро свідчить про важливість
чітких та однозначних формулювань винесених на народне голосування питань. Питання
має бути поставлене так, щоб ознайомити виборця з ідеєю стосовно якої він буде
голосувати. Наприклад, питання «Чи прихильні ви до приєднання до ЄС?» має більше
можливості отримати різні варіанти відповіді, ніж, наприклад, питання «Чи погоджуєтеся
ви з приєднанням до ЄС та дозволом законодавству ЄС превалювати над національним у
випадку конфлікту?» Питання на референдумі не повинно плутати виборця (На другому
референдумі у Ірландії стосовно Ніццького договору в 2002 році виборців запитали «Ви
кажете так стосовно пропозиції А чи пропозиції Б?», дві пропозиції, стосовно яких лише
одна відповідь була можливою. Таке формулювання плутало виборців, що призвело до
викривлення результатів народного голосування).

Країна
Формулювання
винесеного на

референдум тексту

Голоси
«за», %

Голоси
«проти»,

%
Особливості

Естонія “Чи підтримуєте ви
приєднання до ЄС та
внесення відповідних
змін до конституції?”

66.83 33.17 Питання складається з двох питань:
перше – щодо приєднання до ЄС,
друге – щодо змін до конституції.
Таке формулювання заслуговує на
критику, адже конституція має бути
змінена перед вступом до ЄС, чого
не було формально зроблено. Крім
того, формулювання також плутає,
адже можна підтримувати членство
в ЄС, але виступати проти змін
Конституції, або навпаки.
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Країна
Формулювання
винесеного на

референдум тексту

Голоси
«за», %

Голоси
«проти»,

%
Особливості

Латвія «Чи підтримуєте ви
членство Латвії в ЄС?»

67 33 C

Литва «Я підтримую членство
Литви в ЄС».

89.9 8.9 Формулювання мало характер не
питання, а ствердження, яке пеC
редбачало відповіді «Правда» чи
«Неправда», а не «так» чи «ні». 

Мальта «Чи погоджуєтеся ви 
з тим, що Мальта має
стати членом ЄС у
зв’язку з розширенням
1 травня 2004 року?»

53.6 46.4 Референдум був консультативний,
тому результати не були зобов’яC
зуючими для уряду. Проблема
Мальти полягає у відсутності чітC
ких правил для інтерпретації
результатів.

Словаччина «Чи прихильні ви до
приєднання до ЄС?»

92.4 7.6 C

Словенія «Чи погоджуєтеся ви 
з тим, щоб республіка
Словенія стала членом
ЄС?»

89.6 10.4 C

Польща «Чи ви за приєднання
Польщі до ЄС?»

77.5 22.5 У питанні були спроби вплинути на
громадську думку. Референдум
був ініційований парламентом,
який міг анулювати результати.

Угорщина «Чи прихильні ви до
того, щоб Угорщина
стала членом ЄС?»

83.7 16.3 Референдум був проведений за
рішенням парламенту, що передC
бачало внесення змін до консC
титуції 1949 року.

Чехія «Чи погоджуєтеся ви з
членством Чехії в ЄС
за умовами, що
прописані в Угоді про
приєднання Чехії до
ЄС?»

77.3 22.7 C

Швеція «Чи запроваджувати
євро у Швеції?»

55.9 82.6 Питання, що було сформульоване
прихильниками, справляє враженC
ня, що членство в Економічному та
монетарному союзі передбачає
лише зміну однієї валюти на іншу.
Нічого не говориться про контроль
над монетарною політикою.

У більшості описаних випадків питання були сформульовані чітко, в нейтральний
спосіб та стосувалися вузької сфери. Винятком є референдум у Литві, де питання звучало
більше як ствердження. Формулювання питань показує брак підготовки до референдумів:
на Мальті, наприклад, було незрозуміло, як результати референдуму мають інтерC
претуватися стосовно тих, хто відповів «ні». В Естонії законодавчі приготування до змін
Конституції не були зроблені. Зацікавленість органів влади у прийнятті того чи іншого
рішення може вплинути на формулювання питання референдуму (прикладом тут є
Польща).
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Законодавство деяких європейських країн містить вимоги до
оформлення бюлетенів для голосування. В основному, така практика
поширена в державах, що є новими членами ЄС. З одного боку,
регламентація оформлення бюлетенів є способом бюрократизації процесу.
Однак з іншого боку, вона покликана обмежити можливі фальсифікації
результатів референдуму. Це особливо актуально в країнах перехідної
демократії. Тим не менше, за наявності відповідної законодавчої реглаC
ментації стандартизований формат бюлетенів є обов’язковим, а недоC
тримання відповідних вимог є підставою для визнання бюлетеня недійсним.

Таблиця 5.6. 

Приклади вимог до оформлення бюлетенів для голосування 
в країнах ЄС

Країна Особливості складання бюлетенів
Підстави визнання бюлетенів

недійсними

Болгарія 1) Бюлетені повинні бути білого кольору; їхній
розмір має встановлюватися Президентом
Республіки;
2) Кожен бюлетень повинен містити:
C заголовок «Національний референдум»;
C питання, винесене на розгляд електорату;
C слово «ТАК» на стверджувальному бюлетені,
слово «НІ» на негативному бюлетені;
C слова «так» і «ні» мають друкуватися
однаковим шрифтом однакового розміру.

Недійсними мають бути визнані:
C бюлетені, що були у скриньці
для голосування без конверта;
C бюлетені нестандартної форми;
C два або більше бюлетені з різC
ними відповідями, що були поC
кладені в один конверт;
C порожні бюлетені.
Не є підставами для визнання
бюлетеня недійсним забрудненC
ня або інші фізичні пошкодження. 
Якщо кілька бюлетенів з однаC
ковими відповідями було знайC
дено в одному конверті, необC
хідно залишити та зарахувати
лише один, а решту – знищити. 

Естонія Якщо об’єктом голосування є певний акт,
бюлетень повинен містити його проект, запиC
тання «Чи підтримуєте ви проект акту…?», а
також місце для можливих відповідей «так» чи
«ні». 
Якщо об’єктом голосування є інше важливе
питання, бюлетень повинен містити формуC
лювання відповідного питання та місце для
можливих відповідей «так» чи «ні».

Н. д. 

Латвія Бюлетень для голосування містить пропоC
зицію, винесену на народне голосування, а
також слова «за» та «проти».

Недійсними вважаються бюлеC
тені:
1) порвані;
2) без печатки відповідної дільC
ничної виборчої комісії;
3) в яких одночасно відмічені
відповіді «за» і «проти»;
4) в яких не відмічено жодної
відповіді.
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Гарантією демократичності голосування є надання виборцям під час
голосування можливості ознайомитись із пояснювальною запискою або
іншим пояснювальним матеріалом, яка видається на виборчій дільниці
кожному разом з бюлетенем для голосування. На жаль, така практика не є
достатньо поширеною, однак законодавство Ірландії, Нідерландів, Чехії
розширює право громадян на отримання інформації, зазвичай додаючи до
бюлетеня текст редакції винесеного на голосування правового акту, а під
час референдумів у Словаччині, якщо питання є досить складним і потребує
пояснення, до нього має додаватись додаток. 

5.3. Вимоги до питань, винесених на національний конституL
ційний референдум

З метою забезпечення належної організації та проведення констиC
туційних референдумів у 2001Cму році Венеціанською комісією були
розроблені Рекомендації щодо належного проведення конституційного
референдуму на національному рівні. На підставі аналізу законодавства та
узагальнення практики європейських країн було виділено та закріплено ряд
демократичних стандартів, дотримання яких дозволить організувати та
провести конституційний референдум належним чином. У частині визнаC
чення особливостей винесеного на народне голосування тексту цей
документ адаптував загальні вимоги до специфіки конституційного рефеC
рендуму. Розглянемо коротко ці вимоги.

1) Формальна дійсність. Особливості конституційного референдуму не
впливають на формальні ознаки винесеного на нього тексту. Тому об’єктом
голосування можуть бути спеціально сформульований проект конституC
ційних змін, питання принципів або конкретна пропозиція;

Країна Особливості складання бюлетенів
Підстави визнання бюлетенів

недійсними

Литва Бюлетень має містити:
C текст звернення до виборців;
питання та варіанти відповідей «так» чи «ні»,
«за» чи «проти». 
У випадку проведення декількох референC
думів одночасно бюлетені для них мають бути
різного кольору.

Недійсними вважаються: 
C нестандартні бюлетені;
C бюлетені з обома альтернаC
тивними відповідями;
C бюлетені без відповідей взаC
галі.

Словаччина Бюлетень має включати:
C дату і день проведення референдуму;
C питання, якщо їх багато, повинні мати звиC
чайну нумерацію;
C поряд з питаннями мають бути квадратики з
відповідями «так» чи «ні»;
C має бути інструкція для голосування.

Н. д. 

Покладання обов’язку затверджувати зразки виборчих
бюлетенів на вищі органи адміністрування
референдумів 

Естонія, Литва, Словенія,
Угорщина, Фінляндія, Швеція
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2) Процедурна дійсність. Передбачає відповідність тим самим вимогам,
що поширюються на інші типи референдумів, а саме: єдність форми,
єдність змісту (крім випадків повного перегляду конституції), ієрархічна
єдність (текст не може одночасно реформувати конституцію та закони іншої
юридичної сили), виконуваність;

3) Змістовна дійсність. Контекст конституційного референдуму надає
цій вимозі особливої ваги. Незважаючи на те, що конституціями більшості
європейських країн обмеження щодо змісту не передбачені (Австрія,
Фінляндія, Латвія, Мальта, Франція), фактичне врахування ряду вимог, які за
своєю сутністю можуть бути зовнішніми (наприклад норми міжнародного
права) або внутрішньо притаманними, характерне для процедури консC
титуційного реформування у багатьох країнах. Зазвичай ці вимоги передC
бачають такі обмеження: а) текст, винесений на конституційний рефеC
рендум, має перебувати у межах змісту конституційної реформи; б) зміни
не повинні суперечити міжнародному праву або принципам демократії,
верховенства права та прав людини. Невідповідність цим принципам є
підставою для відхилення народної ініціативи щодо проведення констиC
туційного референдуму (наприклад, в Угорщині заборонено проводити
референдум щодо зобов’язань, які випливають з міжнародних договорів та
законів, що їх імплементують).

5.4. Вимоги до питань, винесених на місцевий референдум

Законодавство європейських країн часто не містить вимог щодо
формальної дійсності винесених на місцевий або регіональний референдум
актів. Відсутність спеціальних норм обумовлює можливість винесення на
референдум поCрізному оформленого тексту (наприклад Угорщина) або
відмінності у законодавчому регулюванні в різних адміністративноC
територіальних одиницях (наприклад Австрія). Можливим є встановлення
мінімальних вимог до винесеного на народне голосування тексту:
наприклад, в Болгарії, Мальті, Чехії та Фінляндії обов’язковою є можливість
відповісти на поставлене питання «так» чи «ні». 

Незважаючи на обмеженість нормативного закріплення вимог щодо
формальної дійсності винесеного на референдум тексту, в ряді країн діють
відповідні законодавчі положення. З одного боку, у Франції та Італії на
голосування виносяться лише спеціально сформульовані проекти; на
Мальті, де лише муніципальні акти можуть бути винесені на референдум,
пропозиція повинна бути оформлена у вигляді проекту. З іншого боку, у Чехії
та Португалії об’єктом референдуму можуть бути виключно питання
принципів або загальні текстові пропозиції; у Бельгії – лише питання
принципів; в Ірландії, де предметом місцевих референдумів є виключно
фінансова політика, – лише текстова пропозиція.

Змістовні обмеження поширюються на регіональні та муніципальні
референдуми за визначенням, оскільки нормативні акти центральних
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органів влади (як у федеративних, так і в унітарних державах) мають вищу
юридичну силу в порівнянні з актами адміністративноCтериторіальних
одиниць. Тому законодавство майже усіх європейських держав наголошує
на необхідній відповідності текстів, що подаються на референдум,
законодавству вищого рівня, особливо національному (федеральному). Ця
вимога може бути явною або неявною (так, наприклад, у Фінляндії та
Угорщині питання не повинне виходити за рамки компетенції місцевих
органів).

Регулювання суто консультативних референдумів може бути більш
гнучким. Оскільки вони не передбачають прийняття рішень імперативного
характеру, неузгодженості з законодавством вищого рівня не виникають.
Тим не менш, законодавство Бельгії передбачає, що предмет народної
консультації має перебувати в рамках компетенції органу місцевого чи
регіонального управління. Подібне правило діє у Литві, де муніципалітети
проводять опитування щодо питань, які не можуть виходити за рамки
компетенції муніципалітету. 

Зазвичай в контексті місцевих референдумів вимога процедурної
дійсності зводиться до дотримання принципів єдності форми та змісту.
Обов’язковість першого принципу може бути передбачена в країнах, де на
голосування виноситься спеціально сформульований проект (наприклад
Франція, Італія), питання принципів чи загальна текстова пропозиція
(наприклад Бельгія, Чехія, Португалія). Принцип єдності змісту закріплений
у законодавстві деяких земель Австрії.

Вимога щодо чіткості та однозначності питань, винесених на рефеC
рендум, вважається безумовною, навіть якщо законодавство і не містить
відповідної вказівки, оскільки її нехтування фактично унеможливлює
отримання дійсних результатів. Тим не менше, правова база ряду країн
включає норми, спрямовані на регулювання цього питання: в Угорщині
забороняється двозначність питання, їх суперечливість, а вимагається
логічність викладення; у Франції закріплені вимоги щодо справедливості,
чіткості та однозначності питань. Вимога чіткості, яка передбачає можC
ливість виборців дати відповідь «так» чи «ні» на поставлене питання,
передбачена законодавством Бельгії, Болгарії, Італії, Польщі, Чехії, ФінD
ляндії, Мальти. 

Законодавство деяких європейських країн містить вимоги щодо
кількості питань, які одночасно можуть бути винесені на місцевий
референдум (наприклад Болгарія, Італія, Польща, Португалія, Угорщина).
Однак практика нормативного регулювання цього питання не є досить
поширеною. 

Зведену інформацію про формальну, змістовну та процедурну дійсність
тексту, винесеного на місцевий референдум, подано в таблиці нижче. 
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Таблиця 5.7. 

Формальна, змістовна та процедурна дійсність винесеного 
на місцевий референдум тексту
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ДІЙСНІСТЬ
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Австрія Залежить від законоC
давства різних земель

Узгодженість із федеC
ральним законодавством

Залежить від законодавства
різних земель

Бельгія C + C Проводиться з питань, що
стосуються інтересів муніC
ципалітетів та провінцій

+ C C +

Болгарія Відповідність нормаC
тивноCправовому акту
вищої юридичної сили

C + + +

Ірландія L L +

Іспанія Відповідність нормаC
тивноCправовому акту
вищої юридичної сили

Італія + C C Відповідність національC
ному законодавству

+ + + (кожне пиC
тання має
бути предC
ставлене
виборцю
окремо) 

+

Латвія У межах компетенцій
місцевих органів

ЛюксемL
бург

У межах компетенції
муніципалітету

Мальта Вирішують органи
муніципальної влади

Відповідність національC
ному законодавству

C C C +

НідерL
ланди 

БудьCякий
затверджений текст

Відповідність національC
ному законодавству

Польща Відповідність нормаC
тивноCправовому акту
вищої юридичної сили

C C + +

Португалія C + + Відповідність нормаC
тивноCправовому акту
вищої юридичної сили

+ + + (не більше
3Cх питань) 

+

Угорщина + + C У межах компетенцій
місцевих органів

+ + + (більше
ніж одне)

+

Фінляндія Вирішує місцева
рада

Відповідність сфері комC
петенцій органів управC
ління муніципалітету

C C C +

Франція + C C Відповідність національC
ному законодавству

C C L +
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Невідповідність винесеного на референдум питання вимогам формальC
ної, змістовної та процедурної дійсності не є умовою, що тягне за собою
автоматичну відмову від проведення референдуму. У деяких країнах
законодавчо передбачені право та можливість компетентних органів
коригувати текст з метою приведення його у відповідність до встановлених
вимог. Приклади такого регулювання подано в таблиці. 

Таблиця 5.8.

Корекція неточностей змісту питань, винесених на референдум:
приклади законодавчого регулювання

Отже, формально вимоги, що висуваються до винесеного на місцевий
референдум тексту, є подібними до особливостей регулювання цього
питання на національному рівні. Загальною тенденцією, на яку варто
звернути увагу, є менш жорстке у порівнянні з національним референдумом
законодавче регулювання. Це обумовлене тим, що вибір моделей місцевих
та регіональних референдумів, які практикуються у різних європейських
державах, залежать від особливостей політичних систем та місця народC
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С
ф

о
р

м
ул

ьо
в

а
н

и
й

п
р

о
е

кт

П
и

та
н

н
я

п
р

и
н

ц
и

п
ів

С
ф

о
р

м
ул

ьо
в

а
н

а
п

р
о

п
о

з
и

ц
ія

Є
д

н
іс

ть
 ф

о
р

м
и

Є
д

н
іс

ть
 з

м
іс

ту

К
іл

ьк
іс

ть
м

о
ж

л
и

в
и

х 
п

и
та

н
ь

Ч
іт

кі
с

ть
 т

а
з

р
о

з
ум

іл
іс

ть
п

и
та

н
ь 

Чехія C + + Відповідність нормативC
ноCправовому акту вищої
юридичної сили

C C + +

Швеція Відповідність нормативC
ноCправовому акту вищої
юридичної сили

Відсутнє
регулюL
вання:

Болгарія, Греція,
Данія, Естонія,
Іспанія, Кіпр,
Латвія, Литва,
Люксембург,
Польща, Швеція

Греція, Данія, Ірландія,
Кіпр, Естонія, Литва 

Кіпр, Греція, Данія, Естонія,
Ірландія, Латвія, Литва,
Люксембург, Нідерланди,
Іспанія, Швеція

Австрія Зміст винесеного на референдум тексту залежить від законодавства землі
та має бути узгодженим із федеральним законодавством 

Естонія Муніципальна рада перевіряє змістовну валідність винесеного на
референдум тексту та може змінювати формулювання питань

Фінляндія Муніципальна рада перевіряє питання, винесені на референдум

Чехія Органи місцевого управління здійснюють перевірку зібраних підписів, а
також чіткість питань та пропозицій, винесених на голосування 

Відсутнє
регулювання:

Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Кіпр, Франція, Ірландія, Латвія,
Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Іспанія, Швеція

Немає даних: Італія, Угорщина, Польща, Португалія
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ного голосування у загальному механізмі прийняття публічноCвладних
рішень.

5.5. Висновки

1. У більшості випадків в країнах ЄС на референдуми виносяться питання
принципів (які визначають певний напрям регулювання, але не
конкретизують його зміст) або чітко сформульовані проекти рішень. 

2. У тих випадках, коли на референдум виносяться проекти нормативноD
правових актів або чинні законодавчі акти, законодавець покладає на
органи публічної влади обов’язок надання відповідних документів
виборцям. Також законодавство більшості державDчленів покладає на
органи, що забезпечують проведення референдумів, обов’язок
надання виборцям матеріалів, що стосуються принципів – у тих
випадках, коли на референдуми виносяться питання принципів, а не
чітко сформульовані пропозиції.

3. Як правило, в законодавстві країн ЄС відсутні чіткі вимоги до
формулювання питань, що виносяться на референдум. В окремих
державах законодавець вимагає лише, щоб питання були сфорD
мульовані таким чином, щоб лише одна з відповідей (стверджувальна
або заперечна) була можливою, в інших державах законодавець взагалі
не встановлює будьDяких вимог до формулювання питань, що
виносяться на референдум. В той же час вирішення спорів стосовно
допустимості винесення тих чи інших питань на референдум, як
правило, здійснюється відповідними правозастосовчими органами.
При цьому в більшості випадків такі органи мають керуватись
положеннями конституції (в частині, наприклад, предмету референD
думу, процедури його ініціювання і призначення), або (хоча така
практика і є малопоширеною) зобов’язаннями держави, які випливають
з міжнародних договорів (Ірландія, Кіпр, Данія, Греція). 

4. Дослідження способів винесення питань на референдуми дозволяє
зробити наступні висновки: а) у більшості країн конкретні пропозиції не
об’єднуються в одному питанні з питанням принципів (напрямів
врегулювання проблеми); б) частини питання не повинні бути логічно
суперечливими або такими, що взаємовиключають одне одне; в) на
референдуми не виносяться питання, пов’язані з переглядом актів
різної юридичної сили; г) питання має передбачати можливість
реалізації рішення референдуму в разі схвалення відповідного питання;
д) якщо на референдум виноситься декілька питань, кожне з них
передбачає окрему відповідь, при цьому з відповіді на одне питання не
повинна випливати відповідь на інше. В окремих країнах ЄС (наприклад
в Португалії) кількість питань, які можуть виноситись на референдум,
взагалі обмежується.

5. На питання, що виносяться на місцеві референдуми, загалом пошиD
рюються ті ж самі вимоги, що і на питання, які виносяться на загальD
нонаціональний референдум. Відмінності зумовлюються лише прироD
дою місцевих референдумів.
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ПЕРЕДРЕФЕРЕНДУМНА  АГІТАЦІЯ

Як одна з форм безпосередньої демократії референдум передбачає
активну комунікацію між органами, наділеними владними повноваC
женнями, та громадянами, які під час народного голосування

набувають ознак суб’єкта влади. Доступність інформації щодо пропозиції,
винесеної на народне голосування, є необхідною умовою вільного форC
мування виборцями їхньої позиції. При цьому, йдеться не лише про зміст
пропозиції, а й про роз’яснення та тлумачення, які мають бути надані
громадянам у достатньому обсязі. Оскільки зазвичай предметом рефеC
рендуму є питання, важливість яких для політичної системи держави
незаперечна, організація та проведення народного голосування повинні
відбуватися з дотриманням спеціально встановлених вимог. Отже, нормаC
тивна регламентація порядку поширення інформації в ході кампанії з
організації та проведення народного голосування є необхідною умовою
проведення належного процесу.

6.1. Загальні стандарти інформаційної діяльності під час підгоL
товки та проведення референдумів

Демократичні стандарти, закріплені у законодавстві європейських
країн, визначають необхідність належного інформаційного забезпечення
громадян на всіх етапах кампанії. Тому, оскільки інформаційна компонента є
складним та багатовимірним явищем, законодавчій регламентації підлягає
не лише надання достатньої інформації під час безпосереднього прийняття
громадянином рішення, а й інформування електорату протягом всієї
кампанії. Крім того, інститут референдуму за народною ініціативою передC
бачений законодавством значної кількості європейських країн. Тобто
механізми, що регулюють інформаційне забезпечення, включають завчасне
поширення серед виборців пов’язаної з референдумами інформації.

Коло суб’єктів, залучених до інформаційної діяльності в рамках процесу
організації та проведення народного голосування, є досить широким:
органи адміністрування (виборчі комісії або комітети, органи місцевого
самоврядування тощо); державні органи та політичні сили (партії, рухи,
організації, об’єднання), які виступають у процесі організації референдуму
в якості прихильників або опонентів певної пропозиції, винесеної на
народне голосування; засоби масової інформації (друковані ЗМІ, телеC та
радіокомпанії); окремі громадяни (наприклад під час організації збору
підписів в підтримку референдуму за народною ініціативою або під час
публічних заходів). В таблиці нижче викладений узагальнений перелік прав,
обов’язків та обмежень діяльності учасників процесу організації рефеC
рендуму. 



126

Р О З Д І Л  VІ

Таблиця 6.1.

Права та обов’язки учасників процесу з організації 
та проведення референдуму

Учасники
референдумного

процесу
Права Обов’язки та обмеження

Органи адміністрування
(або органи, на які
покладено обов’язок
здійснення
адміністрування
референдуму)

Право вільного доступу та
використання відповідно до
вимог законодавства інфорC
мації, необхідної для належC
ного адміністрування кампанії
з організації та проведення
референдуму. 

1) Обов’язок поширювати об’єкC
тивну інформацію про хід кампанії
з організації та проведення рефеC
рендуму; 
2) Можливість обмеження викоC
ристання публічних фондів оргаC
нами адміністрування під час камC
панії з організації та проведення
референдуму;
3) Заборона впливати на резульC
тати референдуму шляхом прямо
орієнтованого на досягнення
конкретного результату способу
ведення кампанії;
4) Наявність законодавчо закріпC
лених санкцій за порушення вимог
законодавства.

Політичні партії,
Громадські організації,
Органи державної 
влади

1) Право виступати у якості
прихильників або опонентів
винесеної на референдум проC
позиції;
2) Право на рівні фінансові та
інші вимоги щодо інформаC
ційного висвітлення власних
позицій;
3) Право на проведення деC
монстрацій відповідно до встаC
новлених законодавством вимог;
4) Право популяризації власC
ної позиції за допомогою
механізму реклами;
5) Відсутність необхідності
встановлення повної заборони
втручання органів влади в
процес перебігу кампанії як
прихильників або опонентів
винесеної пропозиції.

1) Обов’язок забезпечити прозоC
рість діяльності;
2) Можливість за певних умов
встановлення обмежень на витC
рати політичних партій або інших
сил, залучених до організації та
проведення кампанії;
3) Заборона чинити тиск на гроC
мадян або органи адміністрування
з метою досягнення певного реC
зультату народного голосування;
4) Наявність законодавчо закріпC
лених санкцій за порушення вимог
законодавства. 

Медіа 1) Право приватних та
державних ЗМІ бути
долученими до процесу
висвітлення ходу кампанії з
організації та проведення
референдуму;
2) Право на фінансування
діяльності з висвітлення
кампанії.

1) Обов’язок забезпечити рівність
можливостей прихильників та опоC
нентів винесеної на референдум
пропозиції щодо висвітлення та
оприлюднення їхніх позицій;
2) Заборона на публікації даних
соціологічних опитувань електоC
рату протягом останнього тижня
перед днем голосування;
3) Наявність законодавчо закріпC
лених санкцій за порушення вимог
нейтральності. 
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На підставі аналізу підготовлених Венеціанською комісією рекоC
мендаційних документів, що стосуються забезпечення належної організації
та проведення референдуму, можна виділити центральний принцип, якому
має відповідати кампанія з референдуму, а саме – рівність можливостей.
Зважаючи на широке коло учасників кампанії з організації та проведення
референдуму, рівність можливостей повинна гарантуватися як прихильC
никам висунутої пропозиції, так і її опонентам. На підставі аналізу прав та
обов’язків учасників, а також обмежень, що повинні бути ними враховані,
можна виділити ряд механізмів забезпечення рівності можливостей, які
конституюють референдум як процес демократичного прийняття рішень.
Такими механізмами є: 
• згідно з принципом свободи висловлювань, кампанія з референдуму

має бути організована так, аби забезпечити мінімально гарантований
доступ до приватних медіа для усіх суб’єктів референдумного процесу;

• діяльність політичних партій та кампанія в цілому повинні бути проC
зорими;

• принцип рівності можливостей у певних випадках може обумовлювати
встановлення обмежень на витрати політичних партій або інших сил,
залучених до організації та проведення кампанії; 

• винесений на референдум текст, а також пояснювальна інформація та
матеріали кампанії прихильників й опонентів пропозиції повинні бути
доступними електорату завчасно. Це передбачає необхідність публікаC
ції тексту в офіційній газеті завчасно до голосування; необхідність
розсилання тексту безпосередньо виборцям завчасно до голосування;
збалансований виклад позицій представників законодавчої та викоC

Учасники
референдумного

процесу
Права Обов’язки та обмеження

Громадяни – суб’єкти
права голосу на
референдумах

1) Право на отримання об’єкC
тивної та всебічної інформації,
що стосується референдуму;
можливість отримання такої
інформації завчасно;
2) Право на проведення деC
монстрацій відповідно до
встановлених законодавством
вимог;
3) Право збирати підписи у
підтримку референдуму в
порядку народної ініціативи
відповідно до встановлених
законодавством вимог;
4) Право на отримання інфорC
мації про референдум усіма
офіційними мовами, а також
мовами національних меншин.

1) Заборона агітації у день голоC
сування;
2) Заборона отримувати інфорC
мацію опитувань громадської
думки протягом останнього тижня
перед днем голосування;
3) Наявність законодавчо закріпC
лених санкцій за порушення вимог
законодавства.
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навчої влади або осіб, що поділяють їхні позиції, а також опозиційні
погляди в інформаційному висвітленні кампанії;

• інформація про референдум повинна бути доступною усіма офіційними
мовами, а також мовами національних меншин;

• учасники референдуму повинні бути поінформовані про різні можливі
наслідки проведення референдуму;

• за порушення вимог нейтральності та законодавчих приписів усіма
учасниками процесу організації та проведення референдуму повинні
передбачатися накладення санкцій.

6.2. Права і обов’язки учасників передреферендумної агітації

Адаптація принципів та змістовних вимог до специфіки діяльності
кожного учасника кампанії з організації та проведення референдуму має
свої особливості, обумовлені їх роллю. Оскільки коло суб’єктів, залучених
до процесу та відповідальних за поширення інформації, є досить широким,
варто розглянути специфіку діяльності основних учасників з точки зору
законодавчо закріплених вимог. 

Позиція органів адміністрування під час кампанії з референдуму
визначає право громадян на вільне формування та озвучення власної
позиції. Належне адміністрування референдуму передбачає такі вимоги до
органів, які його здійснюють:

а) Органи адміністрування повинні дотримуватися нейтралітету, що є
умовою вільного формування позиції виборців. Питаннями, в контексті яких
нейтралітет має особливе значення, є: залучення засобів масової інфорC
мації (зокрема, державних); використання публічних фондів як джерела
фінансування кампанії; реклама (зокрема, друкована); право організоC
вувати демонстрації в публічних місцях.

б) На відміну від звичайних виборів, у випадку референдуму немає
потреби у повній забороні втручання органів влади як прихильників або
опонентів винесеної пропозиції. Тим не менше, публічні органи адміністC
рування (національні, регіональні, місцеві) не повинні впливати на резульC
тати голосування шляхом прямо орієнтованого на досягнення конкретного
результату способу ведення кампанії. Використання публічних фондів
органами адміністрування під час кампаній з референдуму може бути
заборонене.

в) Органи адміністрування повинні надавати об’єктивну інформацію. 
е) У разі порушення вимог нейтральності органами адміністрування

законодавством повинні бути передбачені санкції. 
Відповідно до демократичних стандартів, пояснювальна інформація,

що стосується референдуму, необхідна для формування зваженої позиції
виборцями, а тому повинна поширюватися завчасно. Отже, право на завC
часне отримання інформації, що стосується референдуму, логічно вписуC
ється в право громадян (з яким кореспондується відповідний обов’язок
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органів адміністрування) отримувати об’єктивну інформацію про зміст
референдуму та перебіг кампанії з його організації та проведення.

Забезпечення цього права можливе шляхом розсилання тексту самого
правового акту (якщо народне голосування стосується законодавства) або
шляхом підготовки та розповсюдження додаткових пояснювальних
матеріалів. При цьому необхідним визнано дотримання таких вимог: текст,
винесений на референдум, та пояснювальна інформація повинні бути
доступні виборцям заздалегідь, що передбачає необхідність їх опубліC
кування в офіційному виданні принаймні за місяць до дня голосування;
документи, що стосуються референдуму, повинні бути розіслані громаC
дянам та отримані ними не пізніше ніж за два тижні до отримання бюлетеня
для голосування; пояснювальна інформація повинна містити збалансоване
висвітлення не лише провладної позиції (законодавчих та виконавчих
органів), а й включати опозиційні оцінки.

Таблиця 6.2.

Завчасне поширення інформації про референдум серед виборців:
приклади законодавчого регулювання

Ірландія Спеціальний пояснювальний матеріал до референдуму, який завчасно
розсилається виборцям, готують спільно обидві палати парламенту.
Матеріал повинен бути нейтральним та не передбачати тиск на виборців. 

Іспанія Законодавство дозволяє урядові перед референдумом інформувати
жителів виключно про дату проведення та специфіку процедури
голосування.

Латвія Обов’язок поширювати серед громадян нейтральну об’єктивну інфорC
мацію (особливо про винесений на голосування проект рішення)
покладений на Центральну виборчу комісію. 

Литва Одразу після набуття юридичної сили рішення парламенту про проведення
референдуму Центральна виборча комісія повинна повідомити про це
шляхом публікації у ЗМІ та на власному вебCсайті.

Нідерланди Розсилається коротке викладення змісту законопроекту. 

Польща Обов’язок забезпечувати виборців об’єктивною інформацією покладений
на Державну виборчу комісію. 

Португалія Обов’язок контролювати інформацію, що поширюється серед виборців, на
предмет неупередженості покладений на всі органи влади. Обов’язок
забезпечувати виборців об’єктивною інформацією покладений на
Національну виборчу комісію.

Фінляндія Спеціальний пояснювальний матеріал був розісланий виборцям перед
національним референдумом щодо приєднання країни до Європейського
Союзу (1994 рік). Стосовно решти референдумів – усі правила його
проведення визначають спеціально прийняті закони. 

Франція Незважаючи на те, що відповідне законодавче регулювання даного
питання відсутнє, на практиці органи адміністрування розсилають
виборцям винесений на референдум текст, а також пояснювальну записку.
Проект пояснювальної записки попередньо перевіряє Конституційна Рада
на предмет відповідності Конституції.
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Місця отримання інформації про референдум у різних країнах різні: в
Литві винесений на референдум текст поширюється публічними медіа,
зокрема – на їхніх ІнтернетCсайтах; в Ірландії текст має бути доступним на
пошті; в Нідерландах – в приміщеннях муніципальної влади. Публікація в
офіційному виданні – це мінімальна форма публічності, однак поширена
таким чином інформація не досягає достатньої кількості виборців.

Таблиця 6.3. 

Вимога об’єктивності до поширюваної інформації: 
приклади законодавчого закріплення

Країна Вимоги щодо об’єктивності
Форми залучення органів влади

до кампанії

Австрія 1) Влада не повинна поширювати необ’єкC
тивну інформацію, а лише нейтральну;
2) Контроль дотримання заборони щодо
поширення необ’єктивної інформації, а також
відповідність принципу пропорційності поклаC
дено на Конституційний Суд.

Участь органів влади в кампанії з
організації та проведення рефеC
рендуму не є повністю забоC
роненою.

Іспанія Урядові органи інформують громадян про дату
проведення референдуму та особливості проC
цедури голосування. 

Уряд не може підтримувати або
опонувати винесеній на рефеC
рендум пропозиції. 
Влітку 2004 року провладні партії
хотіли внести поправки до закону з
метою дати дозвіл уряду висловC
лювати підтримку того, чи іншого
варіанту відповіді на питання рефеC
рендуму. Поправки не були внесені
на підставі визнання їх такими, що
суперечать принципам вільного та
справедливого референдуму.

Латвія ЦВК повинна писати нейтральні інформаційні
тексти.

Н. д. 

Литва ЦВК повинна забезпечити висвітлення у ЗМІ
всіх точок зору щодо референдуму, які виниC
кають під час кампанії з організації та провеC
дення народного голосування, а також забезC
печити рівні умови для прихильників та опоC
нентів винесеної на референдум пропозиції.
За допомогою національного радіо та телеC
бачення ЦВК має схвалити програму пошиC
рення інформації про референдум. 

Н. д. 

Польща ЦВК має владу надавати достовірну (об’єкC
тивну) інформацію.

Н. д. 

ПортугаL
лія

Державні органи повинні демонструвати
повну нейтральність та неупередженість.

Заборона органів влади виступати
у якості прихильників або опонентів
винесеної на референдум пропоC
зиції під час перебігу кампанії. 

СловачL
чина

БудьCякі суперечності, що виникають з приC
воду розподілу ефірного часу у ЗМІ, мають
вирішуватись Центральною комісією.

Н. д. 

Угорщина Влада не повинна поширювати необ’єктивну
інформацію, а лише нейтральну.

Участь органів влади в кампанії з
організації та проведення рефеC
рендуму не є повністю забоC
роненою.
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Важливим питанням є роль органів публічної влади у процесі підготовки
референдуму. На відміну від звичайних виборів, у випадку референдуму
немає потреби у повній забороні втручання органів влади як прихильників
або опонентів винесеної пропозиції. Тим не менше, питання їхніх прав
агітувати за вигідне для них рішення та випускати власні пропагандистські
матеріали залишаються відкритими для дискусії. Загальним підходом є
визнання того, що публічні органи адміністрування (національні, регіоC
нальні, місцеві) не повинні впливати на результати голосування шляхом
прямо орієнтованого на досягнення конкретного результату способу веC
дення кампанії. В той же час законодавче регулювання діяльності органів
влади в ході підготовки та проведення референдумів в різних країнах не є
однаковим. З одного боку, в Австрії в ході кампанії з організації та
проведення референдуму органи влади повинні поширювати нейтральну
інформацію, тобто їхня участь у кампанії не є повністю забороненою; при
цьому контроль за дотриманням заборони щодо поширення необ’єктивної
інформації, а також за дотриманням принципу пропорційності покладено на
Конституційний Суд. Подібна практика має місце і в Угорщині. З іншого
боку, в Португалії покладання на державні органи обов’язку демонструвати
повну нейтральність та неупередженість обумовлює те, що їм заборонено
брати участь безпосередньо у кампанії з організації та проведення рефеC
рендуму у якості прихильників або опонентів винесеної пропозиції. 

Законодавство може закріплювати переваги для певних категорій
учасників кампанії (зокрема, чиновників, представників органів державної
влади та політичних партій) щодо висвітлення їхніх позицій. Так, наприклад,
в Литві пріоритет щодо виступів на радіо та телебаченні має бути наданий:
Президентові, депутатам, Прем’єрCміністрові, міністрам, представникам
партій, чиї депутати були обрані у багатомандатних виборчих округах,
представникам партій, чиї депутати були обрані в одномандатних округах,
представникам партій, чиї депутати не були обрані до парламенту або ж не
брали участі у виборах, представникам НУО, громадянам.

Функціонування медіаDпростору під час кампанії з організації рефеC
рендуму повинне відповідати таким вимогам: а) під час телеC та радіоC
трансляцій (особливо на державних ЗМІ) прихильники та опоненти винеC
сеної на референдум пропозиції повинні мати рівні можливості виступити та
висвітлити свої позиції; б) різні позиції повинні бути однаково висвітлені під
час телеC та радіотрансляцій (особливо – в новинах); інформація у вигляді
коментарів та оцінок для такого висвітлення може бути надана політичними
партіями, що виступають за той чи інший результат; в) повинна діяти
заборона на публікації даних соціологічних опитувань учасників референC
думів протягом останнього тижня перед днем голосування; г) фінансові та
інші вимоги щодо радіоC та телереклами повинні бути однаковими для
прихильників та опонентів винесеної на референдум пропозиції; д) до проC
цесу висвітлення кампанії з організації референдуму можуть бути залучені
як державні, так і приватні ЗМІ.
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В контексті медійного забезпечення кампанії з організації та провеC
дення референдуму принцип рівності можливостей конституюється як
принцип пропорційності. Він передбачає: використання різних способів
поширення інформації серед електорату (аудіо та відео реклама; участь у
телеC та радіотрансляціях; поширення друкованої інформації; організація
публічних демонстрацій тощо); рівний розподіл медійних ресурсів між
учасниками кампанії (політичними партіями, їх об’єднаннями, групами,
державними органами; прихильниками та опонентами винесеної на рефеC
рендум пропозиції); рівні умови для різних учасників кампанії в питаннях
поширення інформації, фінансування тощо. 

Втілення названих вимог щодо належного функціонування медіа
простору та механізмів забезпечення принципу пропорційності у законоC
давстві європейських країн передбачає різні модифікації. Зокрема йдеться
про різні підходи до регулювання діяльності державних та приватних ЗМІ як
одних з ключових агентів донесення інформації до електорату.

Практика висвітлення перебігу кампанії з організації та проведення
референдуму державними (публічними) ЗМІ є поширеною та закріплена
законодавством багатьох європейських держав (наприклад в Австрії,
Болгарії, Італії, Кіпрі, Литві тощо). Забезпечення принципу рівності в
контексті розподілу медійних ресурсів можливе шляхом рівного розподілу
ефірного часу між прихильниками та опонентами винесеної на референдум
пропозиції (що є класичним способом, передбаченим у Рекомендаціях
Венеціанської комісії) або між різними групами учасників. Перший варіант
закріплений у Болгарії, Литві, Кіпрі, Швеції, другий – в Італії, Мальті, Польщі,
Португалії. Законодавче закріплення змістовного балансу інформаційних
потоків, поширюваних під час перебігу кампанії з організації та проведення
референдуму, спрямоване на забезпечення об’єктивності, неупереджеC
ності та нейтральності. Тим не менше, правові системи деяких держав
закріплюють певні привілеї для парламентських партій: у Нідерландах та
Іспанії розподіл ефіру між представленими у парламенті партіями, які
можуть використати виділений їм для виступів на радіо та телебаченні час
на потреби кампанії з організації та проведення референдуму, здійснюC
ється з урахуванням кількості місць партії в парламенті; у Франції ефірний
час, виділений на озвучення позицій щодо винесених на референдум
питань, розподіляється виключно між парламентськими партіями.

На відміну від державних медіа, залучення приватних ЗМІ у процес
висвітлення кампанії з організації та проведення референдуму, є менш
поширеним. Тим не менше, у деяких країнах участь державних та приватних
медіа є збалансованою. У таблиці нижче подана інформація, яка демонстC
рує специфіку співвідношення участі державних та приватних ЗМІ у кампанії
з організації та проведення референдуму.
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Таблиця 6.4.

Законодавче регулювання діяльності державних і приватних ЗМІ 
під час кампанії з організації та проведення референдуму

Країна Діяльність приватних ЗМІ Діяльність державних (суспільних) ЗМІ

Австрія Організації мовлення заохоC
чуються до дотримання принC
ципів об’єктивності і різноC
манітності поглядів.

Забезпечення поширення правдивої інформації,
а також висвітлення різних позицій.

Болгарія ЗМІ повинні забезпечити однаC
кову кількість часу для приC
хильників та опонентів.

Обов’язок надавати однаковий час для прихильC
ників та опонентів винесеної на референдум
пропозиції.

Ірландія Висвітлення має бути збаланC
сованим.

Вимога неупередженості до позицій усіх учасC
ників процесу організації та проведення рефеC
рендуму.
Можливість висвітлювати власну позицію мають
лише представлені  у парламенту партії за умови,
що необхідність їх участі обумовлена сутністю
винесеного на референдум питання.

Італія ЗМІ повинні забезпечити рівні
умови.

Обов’язок надавати однаковий обсяг ефірного
часу різним політичним силам.

Іспанія Партії не можуть витратити
більше, ніж 20% бюджету на
приватні ЗМІ. ЗМІ мають
забезпечити рівність умов.

Вільний доступ різних учасників до ЗМІ (не
залежно від впливовості політичної сили).
Постулюється, що представлені у парламенту
партії можуть використати виділений їм для
виступів на радіо та телебаченні час на потреби
кампанії з організації та проведення референC
думу. Розподіл часу здійснюється відповідно до
сили партій.

Кіпр ЗМІ повинні забезпечити однаC
кову кількість часу для приC
хильників та опонентів.

Обов’язок надавати однаковий час для прихильC
ників та опонентів винесеної на референдум
пропозиції.

Литва C Обов’язок надавати однаковий час на націоC
нальному радіо та для телевізійних дебатів для
прихильників та опонентів винесеної на рефеC
рендум пропозиції (не менше 7 годин ефіру для
кожних).

Мальта C Обов’язок надавати однаковий обсяг ефірного
часу різним політичним силам.

Нідерланди C Немає правила, але час для політичних партій
може бути використаний для кампанії референC
думу. Постулюється, що представлені у парC
ламенті партії можуть використати виділений їм
для виступів на радіо та телебаченні час на
потреби кампанії з організації та проведення
референдуму. 

Польща C Обов’язок надавати однаковий обсяг ефірного
часу різним політичним силам.

Португалія Збалансована інформація та
збалансований розподіл ефірC
ного часу.

Обов’язок надавати однаковий обсяг ефірного
часу різним політичним силам на рівних умовах.
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Одним із основних механізмів забезпечення рівної залученості ЗМІ
різних форм власності до кампанії з організації та проведення референдуму
є надання прихильникам та опонентам винесеної на референдум
пропозиції рівних прав при висвітленні власної позиції в ефірі як державних,
так і приватних засобів масової інформації (така практика поширена в
Болгарії та на Кіпрі). В Австрії вимоги об’єктивності та неупередженості
поширюються на суспільні (державні) ЗМІ, а у Франції та Ірландії необC
хідність забезпечення збалансованого висвітлення позицій як прихильників,
так і опонентів пропозиції поширюється на діяльність не лише суспільних
(державних) ЗМІ, але і на приватні медіа. Підхід, подібний до французького
та ірландського, мав місце у Фінляндії під час референдуму щодо
приєднання до Європейського Союзу. Розширений варіант регулювання
даного питання закріплює законодавство Португалії.

Законодавче регулювання діяльності державних та приватних ЗМІ: 
досвід Португалії 

Країна Діяльність приватних ЗМІ Діяльність державних (суспільних) ЗМІ

Австрія Організації мовлення заохоC
чуються до дотримання принC
ципів об’єктивності і різноC
манітності поглядів.

Забезпечення поширення правдивої інформації,
а також висвітлення різних позицій.

Словаччина C Національне радіо та телебачення повинні
виділити по 10 годин ефіру для агітації кожній
політичній партії, задіяній у кампанії.

Угорщина C Повинні бути рівні умови для тих, хто бере участь
у кампанії.

Фінляндія C Позиція суспільного мовлення має бути нейтC
ральною.

Франція ЗМІ повинні забезпечувати
рівні умови.

Рівні можливості для прихильників та опонентів.
Однак можливість висвітлювати власну позицію
мають лише представлені у парламенті партії за
умови, що необхідність їх участі обумовлена
сутністю винесеного на референдум питання. 

Швеція Приватні ЗМІ мають право не
брати участь в кампанії.

Обов’язок надавати однаковий час для прихильC
ників та опонентів винесеної на референдум
пропозиції; необхідність поширення збалансоC
ваної інформації. 

Немає
правил

Данія, Естонія, Чехія, Греція, Люксембург, Латвія

1) Вимоги забезпечення збалансованого висвітлення позицій учасників кампанії з оргаC
нізації та проведення референдуму щодо розподілу телеC та радіо ефіру поширюються як
на державні, так і на приватні ЗМІ;
2) Ті самі правила поширюються на діяльність друкованих приватних ЗМІ, однак лише у
випадку їхнього бажання публікувати матеріали, пов’язані з кампанією з організації та
проведення референдуму;
3) Використання послуг ЗМІ партіями та групами є безкоштовним; держава повинна
компенсувати вартість публікацій та ефірного часу на радіо та телебаченні.
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Законодавство не повинне передбачати нерівні фінансові умови для
учасників кампанії з організації та проведення референдуму. Наприклад, в
Італії та Іспанії ставки за рекламу, пов’язану з перебігом кампанії, не можуть
перевищувати ставки за комерційну рекламу. Крім того, обмеження щодо
сум, які можна витратити на фінансування інформаційної складової кампанії
з організації та проведення референдуму, поширюються на всіх учасників
процесу (наприклад, в Іспанії політичні партії не мають права витрачати на
агітацію перед проведенням референдуму більше ніж 8 млн. євро; ліміт
приватного внеску особи складає 6000 євро; внески приватних осіб (які
зобов’язані себе ідентифікувати) повинні надсилатись на спеціальний
банківський рахунок).

Важливим елементом кампанії з референдуму є інформаційна діяльC
ність у громадських місцях, яка стосується фактично усіх учасників процесу
організації та підготовки референдуму. Така діяльність передбачає:

C Збір підписів: якщо народна ініціатива проведення референдуму
передбачає збір підписів у громадських місцях, можливості такого збору
можуть бути обмежені лише в особливих випадках з метою захисту
публічних інтересів та за умов дотримання принципу рівності;

C Рекламу: прихильникам та опонентам висунутої на референдум
пропозиції повинні бути забезпечені рівні можливості щодо обсягу коштів,
які можна використати для популяризації власної позиції; 

C Право на проведення демонстрацій: вуличні демонстрації у підтримку
винесеного на референдум тексту або проти нього повинні бути дозволені
на підставі визначених законодавством вимог; заборона їх проведення
можлива з метою захисту публічних інтересів відповідно до загальних
правил організації публічних демонстрацій.

Особливість названих видів діяльності полягає у тому, що вони
передбачають взаємодію між різними учасниками кампанії з організації та
проведення референдуму. Збір підписів громадян у підтримку ініціативи
провести народне голосування з певного питання у більшості країн
відбувається з урахуванням визначених законом вимог та під контролем
уповноважених органів (зокрема йдеться про перевірку зібраних підписів на
достовірність; така практика поширена в Італії, Латвії, Литві, Мальті,
Португалії, Польщі, Угорщині) (детальніше про законодавчу регламентацію
порядку збору підписів громадян див. розділ 4); реклама передбачає
взаємодію органів влади, політичних партій, громадських організацій або
інших сил, з одного боку, та засобів масової інформації, з іншого;
проведення демонстрацій сприяє контакту між громадянами та рештою
учасників кампанії. 

Обсяг і спосіб законодавчої регламентації інформаційної діяльності у
громадських місцях залежать від її виду. Якщо особливості збору підписів
громадян (зокрема, щодо референдумів за народною ініціативою, необC
хідної кількості підписів, суб’єктів і термінів їх збирання тощо) часто бувають
виписані в конституціях (Італія, Латвія, Португалія, Словаччина, Словенія
тощо), то статус та способи політичного рекламування, а також форми,
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способи та правила проведення публічних демонстрацій зазвичай реглаC
ментуються законами або підзаконними актами, що суттєво ускладнює
аналіз нормативної основи цих видів інформаційної діяльності. Тим не
менше, відповідна законодавча база існує, а тому говорити про неналежний
рівень регламентації не доводиться.

Отже, особливості правосуб’єктності учасників кампанії з організації та
проведення референдуму, залучених до інформаційної діяльності, ґрунC
туються на вимогах національного законодавства, а також на демокраC
тичних принципах і засадах, запропонованих міжнародною спільнотою та
визнаних нею.

6.3. Обмеження щодо здійснення передреферендумної агітації

Початок агітаційної кампанії зазвичай пов’язаний з офіційним прийнятC
тям рішення про проведення референдуму. Наслідком такого рішення є
набуття учасниками процесу прав та обов’язків, передбачених законоC
давством (наприклад, в Литві день реєстрації ініціаторів у Центральній
виборчій комісії або передачі на розгляд пропозиції до парламенту щодо
проведення референдуму прийнято вважати початком агітаційної кампанії;
з початку агітаційної кампанії депутати, Президент, Прем’єрCміністр,
міністри, політичні партії та політичні організації, зареєстровані відповідно
до належної процедури, громадські організації та громадяни отримують
право проводити агітацію, яка не повинна містити оцінок самої процедури
проведення референдуму). 

Таблиця 6.5.

Обмеження щодо агітації: приклади законодавчого регулювання 
в деяких країнах ЄС

Країна Обмеження щодо часу агітації
Обмеження щодо місця

агітації

Естонія В день проведення референдуму, активна агітація
за чи проти питання, що виноситься на голосування
або якимось чином пов’язане з участю або відC
мовою у прийнятті участі у референдумі, забоC
роняється.

Агітація забороняється на
виборчих дільницях і у приC
міщеннях, що безпосередC
ньо прилягають до виборC
чих дільниць.

Литва Агітація має бути заборонена, коли до початку
голосування залишились менше 30 годин.

Н. д. 

Словаччина C Передреферендумна агітація починається за 12
днів до референдуму і закінчується за 48 год. до
нього;
C За 48 годин до початку референдуму та безпоC
середньо в день голосування забороняється будьC
яка агітація у ЗМІ; 
C Результати опитувань, що стосуються питання
референдуму, мають бути оприлюдненими не пізC
ніше ніж за 3 дні до початку голосування;
C Під час голосування забороняється оприлюдC
нювати результати екзитCполів.

Під час безпосередньо гоC
лосування забороняється
будьCяка форма пропаC
ганди на виборчих дільниC
цях та прилеглих будівлях.
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З метою уникнення тиску на волевиявлення громадян законодавство
ряду країн передбачає певні обмеження щодо часу та місця поширення
інформації про референдум. Зокрема йдеться про заборону агітації
протягом певного часу безпосередньо перед голосуванням та на виборчих
дільницях.

Названі обмеження щодо часу та місця проведення агітації не можна
вважати формою дискримінації, оскільки за своєю природою вони є уніC
версальними, тобто однаковою мірою поширюються на всіх учасників
кампанії. Зважаючи на важливість обмежень для забезпечення вільного
волевиявлення громадян, вони були схвалені та включені до розроблених
Венеціанською комісією Рекомендацій щодо належної практики провеC
дення референдумів. 

6.4. Інформаційна складова кампанії з організації та проведення
референдумів щодо вступу в ЄС

У цьому пункті подано інформацію про особливості інформаційної
діяльності в рамках кампанії з організації та проведення референдуму щодо
вступу в ЄС у таких країнах як Великобританія, Естонія, Латвія, Литва,
Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Чехія та
Швеція. Така вибірка обумовлена прагненням продемонструвати загальні
тенденції, а також особливості ведення кампаній в окремих країнах, які
можна аналізувати в рамках вивчення належної практики та формування
демократичних стандартів.

Важливість інформаційної складової кампанії з організації та провеC
дення референдуму яскраво демонструє процес підготовки до народного
голосування щодо приєднання до ЄС у європейських країнах. В цьому
контексті прийнято говорити про інформаційні кампанії (information referenD
dum campaigns) та конкретні інформаційні заходи (information actions). Для
«єврореферендумів» таке теоретичне розмежування є більш важливим, ніж
для національних референдумів, оскільки демонструє ставлення держави
(зокрема – в особі її лідерів та політичних еліт) до процесів європейської
інтеграції. Інформаційні заходи відрізняються від інформаційних кампаній
тим, що можуть проводитися протягом необмеженого періоду часу та
передбачати надання інформації як про європейські країни, так і про
заходи, вжиті тією чи іншою країною на шляху до інтеграції; відповідно, такі
дії здійснюються урядом, який презентує договір про приєднання та
зобов’язаний інформувати про принципи та наслідки інтеграції. ІнфорC
маційну кампанію проводять усі учасники процесу референдуму, але
протягом визначеного законом періоду безпосередньо перед голосуC
ванням; основною складовою кампанії є агітація. 

У країнах, що приєдналися до ЄС, органами публічної адміністрації були
проведені широкомасштабні інформаційні заходи. Зазвичай їх розпочинали
приблизно за два роки до приєднання. І заходи, й агітація були профінанC
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совані з державного бюджету при рівному розподілі коштів між прихильC
никами та опонентами ідеї приєднання. Тому поширеними були вимоги
створення та реєстрації спеціального контрольного комітету по провеC
денню референдуму. Найбільш успішною виявилася інформаційна діяльC
ність у Великобританії, Мальті, Фінляндії, Швеції, про що свідчить таблиця.

Таблиця 6.6. 

Референдуми щодо приєднання до ЄС: приклади інформаційної
діяльності уряду в рамках кампаній з організації та проведення

народного голосування

У більшості країнCчленів ЄС початок кампанії з організації та проведення
референдуму про приєднання починався з моменту прийняття парлаC
ментом рішення про проведення референдуму. Відведення достатнього

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ

Великобританія Уряд постановив, що відповідальним за проведення інформаційних заходів є
Британський Європейський рух (організація, яку часто сприймали як
об’єднання «єврофанатів»; саме тому назву було змінено на «Британія у
Європі»). Коли розпочався процес підготовки до референдуму, 374 місцеві
групи для проведення агітації було сформовано по всій країні. Крім того, до
проведення агітаційної кампанії за власний кошт та без реєстрації були
залучені неурядові організації, які реалізовували своє право свободи слова.
Сумарно уряд виділив 250 тисяч фунтів на фінансування; крім того, він
фінансував випуск брошур, де прихильники та опоненти вступу могли
презентувати свої точки зору. Був дозволений збір приватних коштів, але
кожен, приватний донор, чий внесок був більше 1000 фунтів, мав подавати
офіційну інформацію про себе.
За 6 місяців (період, протягом яких була здійснена відповідна інформаційна
діяльність) було досягнуто значних змін у ставленні британців до євроC
інтеграційних процесів, яке традиційно було досить негативним. перед цим
негативних ставленнях британців до ЄС.

Мальта Кампанія була проведена Інформаційним центром, що спонсорувався уряC
дом. За два тижні до голосування тенденції до протистояння вступу стали
очевидними. Тим не менше, цього виявилося не досить для нейтралізації
впливу Інформаційного центру. 

Фінляндія Інформаційні заходи були проведені урядом за участю різних урядових
агенцій, діяльність яких тривала 2 роки. Загальна вартість кампанії склала
30.6 мільйонів фінських марок. У ході агітаційної кампанії були сформовані
два комітетиCопоненти та третій нейтральний які виступали у якості репреC
зентантів різних позицій щодо інтеграції. Перші два отримали 3.65 мільйонів
фінських марок, а третій – FIM 2.7. Особливістю референдуму стала закоC
нодавча невизначеність тривалості агітаційної кампанії.

Швеція Швеція виявилася найбільш упередженою щодо членства в ЄС країною. 
В основному, поширювалася нейтральна інформація під гаслом «Якщо ти
потребуєш інформації про референдум, дійди власного висновку та зробити
правильний вибір». 
Шведський уряд виділив 50 мільйонів шведських крон на фінансування
кампанії. Заходи були проведені Секретаріатом Європейської Інформації, що
діяв у структурі Міністерства закордонних справ. З метою впливу на виборців
були використані численні публікації у брошурах, які поширювали у публічних
та шкільних бібліотеках. Було створено два комітети – «За ЄС» та «Проти ЄС».
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періоду часу для організації повноцінного громадського обговорення пробC
леми євроінтеграції був і залишається необхідною передумовою референC
думу (у більшості країн на відповідні цілі було відведено приблизно 8 тижC
нів). Це обумовлене двома факторами: поCперше, прагненням забезпечити
інформування населення та організувати дебати, а поCдруге – створити
належні умови для фінансування підготовки і проведення референдумів. 

Зазвичай дебати щодо приєднання до ЄС на національних рівнях
розпочинаються задовго до референдумів, про що свідчать подана у
таблиці нижче інформація. У країнах, де було досить багато коштів, на
кампанію було виділено від двох до п’яти місяців (винятком є Литва, де
фактично урядом було виділено два тижні на інформування населення).

Таблиця 6.7.

Тривалість інформаційної кампанії: практика референдумів 
щодо вступу в ЄС

Можливості доступу до ЗМІ для інформаційних дій та агітаційних
кампаній у різних країнах не були однакові. Принципи такого доступу

Латвія Кампанія тривала 5 місяців.

Литва Офіційно кампанія тривала 2 тижні. Перед цим жодні дебати не проводились.
Участь у кампанії брали лише представники уряду та прихильники інтеграції.

Мальта Дата референдуму була оголошена за п’ять тижнів, однак неофіційні дебати щодо
можливої євроінтеграції почалися задовго до цього у зв’язку з тим, що головна
опозиційна партія Мальти не була прихильником євроінтеграції. Кампанія була
проведена Інформаційним центром, що фінансувався урядом. За два тижні до
голосування тенденції до протистояння вступу стали очевидними. Тим не менше,
цього виявилося не досить для нейтралізації впливу Інформаційного центру. 

Польща Дата проведення референдуму була відома за декілька місяців. Проблема
полягала у строках тривалості голосування – за один день чи за два. Збільшення
тривалості голосування було пов’язано із необхідністю забезпечення участі у
референдумі 50% виборців – саме такий кворум робить результати референдуму
легітимними. Після першого дня проголосувало лише 18%, тому Президент та
Прем’єрCміністр вирішили заохотити участь за допомогою спеціальних звернень,
що зазвичай не було дозволено. Дебати мали місце на всіх рівнях урядування.

Словаччина Офіційна кампанія з організації та проведення референдуму тривала лише 
12 днів.

Словенія Кампанія тривала 1 місяць. 

Угорщина Час між датою проголошення референдуму та його проведенням не був достатнім
для належної організації референдуму. Неофіційна версія 5000Cсторінкової Угоди
про Приєднання з’явилася за 3C5 днів до референдуму на ІнтернетCсторінці МЗС.
При цьому, відповідно до Копенгагенської Декларації, дебати мали тривати
принаймні півроку.

Чехія Не було достатньо часу для повноцінних дебатів, тому проблема низького рівня
обізнаності громадян щодо особливостей функціонування ЄС актуальна й досі.

Швеція Дата референдуму була оголошена в грудні 2002 року, тобто для проведення
кампанії було відведено приблизно 9 місяців. Активна кампанія проводилася лише
протягом 5 місяців, що було обумовлено неналежним фінансуванням.
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регулюються відповідними законами. В більшості випадків для інфорC
маційних заходів використання громадських ЗМІ для інформування
виборців про різні аспекти питання інтеграції було обмеженим. ПоCіншому
склалася ситуація з агітаційними кампаніями. В деяких країнах публічні
канали не мають права брати участі в оплаченій агітаційній кампанії; в решті
будьCякий учасник кампанії міг заплатити за ефірний час та використати
його для власних потреб, однак визначена частина ефірного часу на
публічних каналах була надана прихильникам та опонентам інтеграції на
рівних умовах безкоштовно. 

Аналіз кампаній з організації та проведення референдумів щодо вступу
в ЄС дозволяє зробити висновок про нерівноправність щодо використання
ЗМІ прихильників та опонентів євроінтеграції у країнахCпретендентах.
Основна причина цього полягає в тому, що найчастіше політичні еліти цих
країн були на боці ТАКCсторони, тому кампанія тих, хто виступав «за» була
краще організованою. В такому контексті, головним джерелом несправедC
ливості був монопольний контроль над приватними ЗМІ та ігнорування
принципу змагальності.

Можна зробити висновок про наявність глобальної тенденції, пов’язаної
з відсутністю узгоджених стандартів справедливості щодо друкованих ЗМІ.
Деякі країни мають сформовані кодекси етики для журналістів, однак на
загальну ситуацію щодо забезпечення рівноправності сторін це справляє
незначний вплив. Надмірний вплив іноземних інвесторів на національні ЗМІ
став глобальною проблемою для країнCпретендентів.

Таблиця 6.8.

Рівність доступу до ЗМІ та справедливі стандарти діяльності ЗМІ:
приклади референдумів щодо вступу в ЄС

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ 
ДО ЗМІ

ПОГОДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ
СПРАВЕДЛИВОСТІ ДЛЯ

ДРУКОВАНИХ ЗМІ 

Естонія В основному ЗМІ підтримували прихильників
інтеграції (зокрема – найбільша газета
«Postimees»).

Не було узгоджених стандартів
справедливості для друкованих ЗМІ.
Іноземці, що виступали за приєдC
нання до ЄС, привласнили більшість
друкованих видань у Естонії.

Латвія Рівність не було забезпечено. Усі державні
та приватні ЗМІ використовувались приC
хильниками інтеграції. Навіть якщо опоC
нентам відводили час для ведення дебатів
на телебаченні зазвичай виступало 10
прихильників і лише 4 опоненти. 

Не було узгоджених стандартів стоC
совно справедливості у друкованих
ЗМІ. Іноземці, що підтримували приC
єднання до ЄС, привласнили важC
ливі сектори друкованих видань.

Литва Не було рівності щодо трансляції. ТелебаC
чення, радіо, друковані ЗМІ підтримували
виключно ідею вступу до ЄС. Протилежна
позиція належно представлена не була. 

Немає стандартів справедливості,
однак ЗМІ мають право підтримуC
вати лише одну сторону. У Литві не
було проявів євроскептицизму.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ 
ДО ЗМІ

ПОГОДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ
СПРАВЕДЛИВОСТІ ДЛЯ

ДРУКОВАНИХ ЗМІ 

Мальта Медійний орган (The Broadcasting Authority)
існує для того, щоб забезпечувати рівність
висвітлення у громадських ЗМІ, на націоC
нальних телеканалах та радіо. В той же час,
спостерігається інформаційна перевага на
боці про європейських сил. Тим не менше,
головні партії Мальти мають свої власні
радіо та телестанції, тому можна говорити
про баланс.
Рівність у висвітленні позицій стосувалася
лише проведення офіційних дебатів, дисC
кусійних програм, шоу та новин. 
Незалежні приватні канали не були заC
лежними та діяли за законами ринку – хто
більше заплатить за ефірний час. Більшість
із 12 радіо станцій агітували за членство, але
після початку агітаційної кампанії та
оформлення ідеологічного протистояння
між двома головними політичними партіями
країни процес став більш збалансованим.

Преса на Мальті не цікавиться
питанням справедливості кампанії
під час референдуму. Хоча друC
ковані ЗМІ у цьому зацікавлені,
жоден владний орган не опікується
питанням агітаційної етики. АнглоC
мовні газети повністю підтримували
приєднання. Щотижневі газети
Мальтійської лейбористської партії
та Мальтійської національної профD
спілки були єдиними друкованими
ЗМІ, що виступали «проти» (ці газети
друкуються мальтійською мовою).

Польща Не було рівності щодо інформаційної камC
панія під час підготовки до референдуму.
Телебачення, особливо громадське (націоC
нальне), активно агітувало людей голоC
сувати за вступ до ЄС. Зірок польських ЗМІ
(акторів, співаків) просили казати «Так!»
перед польською громадськістю.

Не було спеціальних стандартів
справедливості, лише стандарт журC
налістської етики.

СловачL
чина 

Засоби радіо і телебачення не були однаC
ково доступними для прихильників та
опонентів євроінтеграції. Проєвропейська
пропаганда не викликала значного інтересу.
Більшість людей не була зацікавлена у
конституційному процесі ЄС. Однак не було
організації чи групи із достатніми можлиC
востями для розповсюдження критичних
поглядів щодо ЄС. Громадяни не могли
об’єктивно оцінювати надану інформацію. Є
лише одне пояснення їхньої підтримки участі
у ЄС: вони помилково сподівались на те, що
Європейська Комісія виявиться більш ефекC
тивною, ніж їхній національний уряд.

Стандарти відсутні. ЗМІ здебільшого
необ’єктивно висловлювались на
підтримку ТАКCсторони. Лише кілька
газет були опозиційними.

Словенія Противники вступу мали досить слабку
підтримку громадських ЗМІ. У приватних ЗМІ
позиція опонентів євроінтеграції не висвітC
лювалася взагалі. 

Немає стандартів справедливості. 
У Словенії не було ніяких проявів
опозиційних поглядів.

Угорщина Лише проєвропейським силам був наданий
ефірний час на телебаченні та радіо, за
винятком однієї телепрограми. Редактор
програми відомий своїми здібностями
створювати скандали навколо певних подій,
тому він запросив експертів зі сторони
опонентів членства. Це була єдина можC
ливість опозиційної сторони отримати
доступу до медіа.

Є закон про пресу, Асоціація журC
налістів має певний кодекс етики,
але вони не забезпечують спраC
ведливості під час агітаційної камC
панії на референдумі. Варто наголоC
сити на тому, що близько 90% угорC
ських газет мають Західних власC
ників, тому вони пропагували приC
єднання до ЄС. Лише 10% друкоC
ваних ЗМІ намагались висвітлити
критичні погляди на приєднання,
щоб хоч якось урівноважити баланс
між двома сторонами.
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Отже, аналіз інформаційних кампаній та заходів в рамках діяльності з
організації та проведення референдумів щодо вступу в ЄС демонструє
поширені випадки нехтування демократичними стандартами та принC
ципами. Причинами цього можна вважати, з одного боку, недостатнє
фінансування та залежність ЗМІ від приватного капіталу, а з іншого –
політичну волю лідерів розглянутих держав, переважна більшість яких
активно підтримували ідею євроінтеграції. Таким чином, інформаційна
складова кампанії з організації та проведення референдуму фактично
виступає у ролі лакмусового папірця, який дозволяє виявити особливості
політичної кон’юнктури та позиції впливових еліт у країні.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ 
ДО ЗМІ

ПОГОДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ
СПРАВЕДЛИВОСТІ ДЛЯ

ДРУКОВАНИХ ЗМІ 

Фінляндія Зацікавлені особи мали змогу заплатити за
ефірний час та використовувати його для
поширення власних поглядів.

Н. д. 

Чехія Ресурси радіоC і телемереж були лише
частково доступними для сторони, що
виступала «проти». Здебільшого, на це йшли
лише приватні телевізійні станції, а не
державні ЗМІ. В цілому, засоби масової
інформації не лишали простору для органіC
зацій, що виступали за неприєднання.

Не було узгоджених стандартів
справедливості у друкованих ЗМІ.
Іноземці, що виступали за приєдC
нання до ЄС, активно впливали на
друковані видання у Чехії.

Швеція Публічні канали не мають права брати
участі в оплаченій агітаційній кампанії.
Проведення кампаній за допомогою гроC
мадських медіа заборонено законом, тому
активно використовувалися інші канали
комунікацій з населенням.
Більшість шведських щоденних газет підC
тримували євроінтеграцію. Головні дерC
жавні газети належним чином інформували
громадян про наслідки вступу в ЄС. Проте,
говорячи про пріоритетність, заохочення
були на боці ТАКCсторони. Це також стоC
сується державного телебачення та радіо,
але в меншій мірі. Відповідно до їх функції
слугування громадськості, подана інфорC
мація має бути збалансованою та включати
опозиційні думки. На жаль, це завдання не
було виконане. Таким чином, референдум
був перетворений на «партійну справу», а
неурядові організації були витіснені з цього
процесу. Тісні зв’язки політичних еліт зі ЗМІ
є проблемою демократії.

Шведська Спілка журналістів має
кодекс етичної поведінки. Також у
Швеції існує інститут Омбудсмана
преси, який приймає скарги від
громадян стосовно діяльності преC
си, телебачення та радіо. ШведсьC
ке законодавство не покладає на
ЗМІ обов’язок рівного висвітлення
діяльності суб’єктів виборчого та
референдумного процесів.
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6.5. Висновки

1. У багатьох країнах ЄС на парламент, уряд або орган адміністрування
референдумів покладено обов’язок завчасного інформування учасниD
ків референдуму про зміст питань, винесених на референдум. При
цьому відповідні органи, здійснюючи таке інформування, зобов’язані
дотримуватись вимог неупередженості та нейтральності.

2. Основні обов’язки щодо інформування учасників референдумів про
позитивні або негативні наслідки прийняття рішень, зміст винесених на
референдум питань покладаються на організації суспільного мовленD
ня, а не на комерційні телеD або радіокомпанії. Діяльність останніх в ході
референдумного процесу загалом не є об’єктом законодавчого регуD
лювання, у тому числі обмежень і заборон (окрім загального деклараD
тивного зобов’язання чесно і об’єктивно висвітлювати позиції прихильD
ників та противників питань, винесених на референдум). На практиці
комерційні ЗМІ зазвичай керуються саморегулюючими стандартами,
які зобов’язують їх об’єктивно та неупереджено висвітлювати інфорD
мацію. В той же час суспільне мовлення зобов’язане забезпечити рівне
висвітлення позицій як прихильників, так і опонентів винесених на
референдум питань.

3. В ряді країн Євросоюзу передбачено додаткові гарантії рівності
учасників референдумного процесу, зокрема – обмеження граничної
суми витрат на передреферендумну агітацію, граничних розмірів
внесків пожертвувачів, заборону встановлювати підвищений розмір
плати за відповідну політичну рекламу тощо.

4. Практика багатьох країнDчленів ЄС показує, що питання дотримання
принципу рівності можливостей у здійсненні передреферендумної
агітації у відповідних державах залишається актуальним – досвід
проведення референдумів стосовно приєднання до ЄС засвідчив факти
порушення принципів збалансованого висвітлення позицій прихильD
ників та опонентів питань, винесених на референдуми, надання оргаD
нами публічної влади переваг окремим суб’єктам референдумного
процесу тощо.
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ФІНАНСУВАННЯ  КАМПАНІЇ  З  ОРГАНІЗАЦІЇ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ
РЕФЕРЕНДУМУ

Законодавство про референдум багатьох європейських держав не
містить норм, що регулюють правила та порядок фінансування
кампанії з організації та проведення референдумів. За таких умов,

особливої ваги набуває аналіз практики реальних кампаній та ролі фінансів
у процесі їх організації та проведення. Для дослідників інституту референC
думу це питання є одним із найбільш дискусійних.

7.1. Загальні засади фінансування кампанії з організації та
проведення референдуму

Рівність можливостей прихильників та опонентів певної пропозиції
повинна забезпечуватися через механізм державних субсидій та інших
форм підтримки. Однак така підтримка може бути обмежена залежно від
рівня підтримки населення тієї чи іншої політичної сили (наприклад,
встановлений мінімальний відсоток підтримки електорату, необхідний для
отримання державного фінансування). 

Фінансова підтримка різних політичних сил може бути сталою
(фіксованою) або пропорційною. Якщо вона фіксована – політичні сили
отримують допомогу незалежно від рівня представництва в парламенті або
підтримки електорату; якщо пропорційна – фінанси розподіляються
відповідно до кількості мандатів у парламенті.

Обмеження витрат на проведення референдуму є одним з основних
важелів, що дозволяють регулювати проведення референдуму. Тим не
менше, на сучасному етапі більшість країн не намагаються обмежити
витрати на проведення кампанії з організації та проведення народного
голосування. Отже, результати голосування часто залежать від масштабів
фінансової підтримки, а агітація «за» чи «проти» прийняття певного рішення
перетворюється у змагання фінансових груп. Небагато країн (наприклад
Великобританія) встановлюють певний ліміт витрат на проведення кампанії.
Такі заходи ставлять у рівне становище учасників процесу. 

Незважаючи на поширеність декларацій на рівні національних урядів та
міжнародної спільноти про необхідність забезпечити збалансоване дерC
жавне фінансування прихильників та опонентів винесеної на референдум
пропозиції, практика багатьох референдумів щодо вступу в ЄС демонструє,
що такі гасла часто залишаються виключно політичною риторикою.
Прагнення дотримуватися принципів справедливого процесу з організації
та проведення референдуму поступається логіці політичної доцільності. У
таблиці нижче подано інформацію про специфіку фінансування референC
думів щодо вступу в ЄС, яка яскраво ілюструє залежність фінансової
допомоги від політичних позицій впливових кіл у тій чи іншій державі.
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Таблиця 7.1.

Забезпечення рівності сторін відносно фінансування: 
практика референдумів щодо вступу в ЄС

Країна
Фінансування прихильників 

вступу в ЄС
Фінансування опонентів 

вступу в ЄС

Естонія Використовували кошти платників поC
датків та кошти іноземних інвесторів, що
в сумі у 60 разів перевищило фінансову
підтримку опонентів євроінтеграції. 

Отримали 32000 євро з приватних
фондів «Відкрита Естонська ФундаC
ція» для проведення рекламної
кампанії.

Латвія Отримали 1,6 мільйона Євро. Не отримали фінансування.

Литва Інформаційний центр ЄС мав приблизно
400000 Євро у своєму розпорядженні.

Опозиційна сторона наполягала на
тому, що вони не можуть отримати
доступу до громадськості. Уряд
погоджувався виділити кошти для
євроскептиків лише в тому випадку,
якщо вони запропонують певний
проект, але такого проекту не було
представлено, тому сторона «проти»
не фінансувалася.

Мальта Комісія виділила 700000 євро на
проведення інформаційної кампанії.
Урядовий орган Інформаційний центр був
головним прихильником позитивних
результатів. Він був профінансований
урядом на суму 2 мільйони мальтійських
лір (4.8 мільйонів євро). Крім того, він
отримав 200.000 мальтійських лір
(475.000 євро) від Комісії.

Противники членства отримали лише
7000 євро від уряду та нічого не
отримали від Комісії. Крім того всі
політичні партії проводили власні
кампанії, створюючи союзи. Всі клюC
чові партії були за членство, за
винятком Лейбористської партії та
Генерального союзу трудящих.

Польща Противники членства були в меншості, проте вони організували демонстрації та
роздавали листівки. Уряд не виділив коштів на проведення кампанії перед
референдумом, але він проводив свою власну кампанію на підтримку членства.

Словаччина Фінансова допомога надавалася як з
коштів державного бюджету, так і збоку
європейської спільноти. 

Опозиційна група противників
членства «Агора» намагалася отриC
мати кошти для проведення робочих
семінарів, присвячених питанню
прямої демократії та ЄС, але їм було
відмовлено у фінансуванні. Пізніше
вони отримали фінансування від
Делегації Єврокомісії у Словаччині,
але цього не було досить для
подолання дисбалансу.

Словенія Уряд фінансував прихильників, яких
активно підтримували медіа. 

Противники членства не фінансуC
валися та не мали власної матеC
ріальної бази. ЗМІ не помічали
наявність опонентів євроінтеграції
(Neutro, NOVA stranka та «Групу 23Cго
грудня».
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Таким чином, хоча питання оптимальної моделі фінансування рефеC
рендумів залишається відкритим, варто відмітити, що наведені дані
свідчать про поширену практику несправедливого розподілу фінансових
ресурсів на проведення референдумів. У більшості країн противники вступу
в ЄС не були профінансовані належним чином, адже всі кошти направC
лялися на кампанію підтримки.

Принципи демократії та справедливості ведення кампанії з організації
та проведення референдуму передбачають необхідність встановлення
певної граничної суми, яку може внести приватна особа, незалежно від
того, на користь кого такий внесок зроблено. Теоретично найбільш спраC
ведливою моделлю розподілу ресурсів є законодавче закріплення права
виключно на державне збалансоване (50% на 50%) фінансування при
наявних обмеженнях на приватне фінансування. Як відомо, нерівномірне
приватне фінансування найкраще долати шляхом розширення державного
фінансування на основі рівного забезпечення обох сторін. 

Що стосується іноземного фінансування референдумів, то з метою
чесного та демократичного ведення кампанії уряд має право його

Країна
Фінансування прихильників 

вступу в ЄС
Фінансування опонентів 

вступу в ЄС

Угорщина Уряд створив Комунікаційну громадську
фундацію для підготовки населення до
референдуму. Бюджет організації склав 8
млн. форинтів. Крім того, всі міністерства
та муніципалітети мали свої власні бюдC
жети для проведення референдуму.
(Наразі ЗМІ оцінюють витрати на проC
ведення референдуму приблизно в 30C40
мільйонів форинтів). 
Можна говорити також і про таємні витC
рати. Наприклад, було побудовано міст
через Дунай, який назвали «Міст до
Європи». Ходили чутки, що на його побуC
дову насправді не було втрачено нічого.
Витрати були приховані бюджетом армії.

Опоненти вступу до ЄС не були
профінансовані належним чином.
Загальний бюджет опозиційної стоC
рони був близько 15 000 євро.

Чехія Уряд витратив 200 мільйонів чеських крон
(близько 7 мільйонів Євро) на проведення
інформаційної кампанії. Позиції прихильC
ників інтеграції були добре висвітлені у
ЗМІ. 

Противники євроінтеграції не отриC
мали фінансування.

Швеція Опозиціонери до підписання угоди отримали 48 мільйонів шведських крон, а
прихильники – 42 мільйони шведських крон. Крім того, партії отримали
фінансування пропорційно до їх місць у парламентах. Фінансування коливалося
від 7,5 мільйонів шведських крон трьом партіям центристського спрямування, до
10,5 мільйонів, що були виділені СоціалCДемократам. Це справляє враження, що
державне фінансування обох сторін було справедливим. Однак головним
спонсором прихильників була Конфедерація Шведського бізнесу, тому в медіа
фігурували суми в 300 мільйонів SEK.
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заборонити через те, що зовнішні внески (які зазвичай є приватними, а тому
їх кількість обмежити важко) можуть суттєво вплинути конфігурацію
прихильників та опонентів винесеної на референдум пропозиції, що можна
оцінити як втручання у внутрішні справи держави. З іншого боку, іноземне
фінансування може мати позитивний вплив, якщо розподіл державних
коштів не є справедливим. 

Багато референдумів щодо вступу в ЄС яскраво демонструють
відірваність практики від визначених та формально визнаних принципів як
щодо обмеження приватних внесків, так і щодо заборони іноземного
фінансування. Як правило, будьCякі обмеження щодо обсягів такої фінанC
сової допомоги й щодо порядку її надання, не впливали на перебіг кампанії
з організації та проведення референдумів щодо вступу в ЄС.

Таблиця 7.2. 

Приватні внески та іноземне фінансування: 
практика референдумів щодо вступу в ЄС

Країна Обмеження приватних внесків Дозвіл іноземного фінансування

Естонія Максимальна сума платежу не
встановлена. 

Іноземне фінансування законодавчо
не передбачалось (проте офіційно
воно не було обмежене).

Латвія Немає обмежень. Іноземне фінансування не обмежуC
валось.

Литва Немає обмежень. Не було обмежене щодо іноземних
внесків (хоча, наскільки відомо,
таких внесків не було).

Мальта Максимальна сума платежу не встановC
лена. Не існувало механізмів контролю
будьCяких витрат. Єдиною вимогою було
дотримання правил бухгалтерського
обліку, які поширюються на урядові
установи, НУО та приватні компанії. Тобто
фінансування референдуму було вільним,
позбавленим контролю. 

Іноземні внески не обмежувались у
Мальті, не зважаючи на загальні
правила щодо партійного фінанC
сування. 

Польща Максимальна сума платежу не
встановлена.

Іноземне фінансування не
обмежувалось.

Словаччина Немає обмежень. Іноземне фінансування не обмежуC
валось. Зрештою, не було великих
зовнішніх внесків для обох сторін. Не
було необхідності для ТАКCсторони
залучати іноземні кошти, оскільки
очевидним є те, що НІCсторона взаC
галі не мала ніякого фінансування. 

Словенія Немає обмежень. Іноземні внески могли робитись
через громадські організації, але не
від політичних партій. Жодна велиC
чина доступних зовнішніх внесків не
могла бути порівняною з урядовим
фінансуванням.
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Наведені у таблиці дані доводять, що існування будьCякої моделі
фінансування референдуму обумовлює необхідність створення системи
громадського контролю над її функціонуванням. 

На підставі сказаного вище можна зробити висновок про опосеC
редковане порушення принципів справедливого та демократичного веденC
ня кампанії з організації та проведення референдуму щодо вступу в ЄС. Як
було зазначено у попередньому пункті, органи влади не можуть створювати
собі фінансові привілеї для лобіювання вигідних їм позицій (зокрема, в
частині державного фінансування). Однак логіка політичної доцільності
обумовила незбалансований розподіл ресурсів між прихильниками та
опонентами євроінтеграції. Крім того, очевидність позицій урядів у багатьох
країнах вплинули на зниження рівня приватної ініціативи щодо фінансуC
вання єврореферендумів. 

7.2. Використання коштів публічних та громадських фондів

Загальні правила фінансування кампанії з організації та проведення
референдуму, рекомендовані Венеціанською комісією, передбачають
використання як публічних, так і приватних коштів. 

Регулювання особливостей фінансування референдуму з публічних
фондів на рівні національного законодавства не є однозначним. Наприклад,
у Болгарії, Ірландії, Португалії, Польщі та Іспанії використання публічних
фондів і прихильниками, і опонентами винесеної на референдум пропозиції
заборонено, хоча це не виключає можливості державного фінансування
організації референдуму, що включає компенсацію, наприклад, поштових

Країна Обмеження приватних внесків Дозвіл іноземного фінансування

Угорщина Ніхто не надав питанню приватних внесків
великого значення. Цей вид ресурсів був
вагомим для опозиційної сторони, але
приватні донори не ризикнули надати
кошти НІCстороні.
Угорська торговоCпромислова палата
витратила близько 200 000 євро на
проєвропейську пропаганду із власного
бюджету. Хоча величина приватних внесків
була незначною порівняно з державним
забезпеченням, з них на підтримку
приєднання до ЄС було виділено в 10 разів
більше коштів, ніж на опозиційну сторону.

Іноземне фінансування не допусC
калося. Якщо й була така форма
фінансування, вона трималась у
таємниці, а ці кошти були викоC
ристані на користь ТАКCсторони. 

Чехія Не було обмежень щодо внесків приватних
осіб. Приватні внески були (наприклад від
автомобільної компанії «Шкода»).

Іноземні внески не виключаються.
Були значні внески від Делегації
Європейської Комісії та її інфорC
маційних центрів у Чехії.

Швеція Не має обмежень щодо фінансування. 
Організації, що отримують внески, не
зобов’язані звітувати громадськості, хто є
їхнім донором.

Немає обмежень стосовно
іноземного фінансування.
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витрат як прихильникам, так і опонентам пропозиції (наприклад Іспанія). В
Естонії фінансування референдуму можливе виключно з публічних фондів. 

Законодавство інших країн передбачає поєднання можливості викорисC
тання державних коштів із дотриманням принципу нейтральності. Ірландія
та Мальта дозволяють їх використання для ведення інформаційної діяльC
ності, однак не для політичного змагання. Інший варіант – рівний розподіл
коштів між прихильниками та опонентами винесеної на референдум
пропозиції (така практика мала місце у Фінляндії під час референдуму про
вступ до ЄС). 

Інше правило використання публічних коштів передбачає необхідність
заборони використання публічних коштів для цілей, пов’язаних із веденням
кампанії, органами влади.

У деяких країнах можливість органів влади використовувати кошти
приватних фондів не заборонена, але суттєво обмежена. В Австрії викоC
ристання державних коштів парламентом та урядом дозволено, однак не на
поширення необ’єктивної інформації та не на непропорційне висвітлення
позицій «за» чи «проти» винесеної на референдум пропозиції.

Таблиця 7.3.

Порядок фінансування кампанії з організації 
та проведення референдуму з державного бюджету: 

приклади законодавчого регулювання

Що стосується використання коштів громадських фондів, то практика
закріплення такої можливості законодавством країнCчленів є досить

Естонія

Витрати, пов’язані з референдумом, покриваються виключно з державного
бюджету. 
Національний виборчий комітет готує проект бюджету витрат, пов’язаних з
референдумом, який потім через Міністерство фінансів передає уряду. Статті
видатків з бюджету визначаються з урахуванням лімітів, передбачених
державним бюджетом або визначених урядом. 
Витрати, пов’язані з підрахунком голосів, повинні покриватися або з
державного бюджету, або зі спеціальних фондів, виділених із бюджету
Міністерства внутрішніх справ чи уряду. 

Литва

Витрати, пов’язані із підготовкою та проведенням референдуму, мають бути
компенсованими із державних та місцевих бюджетів.
Центральна виборча комісія покриває витрати своїх комітетів із власного
бюджету. 
Усі витрати, пов’язані з діяльністю в межах регіональних та виборчих округів
місцевих виборчих органів, компенсуються із місцевого бюджету. Якщо місцева
влада не спроможна надати належне фінансування, Центральна виборча
комісія може виділити для нього кошти із державних фондів.

Словаччина 

Витрати, пов’язані із підготовкою та проведення референдуму, підрахунком
голосів, а також  з оголошенням його результатів, компенсуються з державного
бюджету. До таких витрат не відносять кошти, витрачені на агітаційну кампанію
(крім оплати діяльності ЗМІ).
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обмеженою, що можна пояснити прагненням усунення можливостей
фінансового тиску на органи влади, громадян, медіа та інших учасників
кампанії. А у країнах, де така можливість передбачена, існують певні умови
використання громадських коштів, пов’язані з їх рівним або пропорційним
розподілом, а також необхідністю чесного ведення кампанії (зокрема –
агітації). 

Таблиця 7.4. 

Можливість використання громадських фондів: 
приклади законодавчого регулювання

Як видно із поданої вище інформації, уніфікований підхід до регуC
лювання питання фінансування референдуму на рівні національного
законодавства європейських країн відсутній. Обсяги регулювання варіюC
ються від визначення дозволених джерел фінансування (державних,
приватних чи обох) до регламентації порядку складання бюджету уповC
новаженими органами та граничними сумами, що можуть вноситись на
рахунки приватних фондів. 

Відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, оплата збору підC
писів на підтримку народної ініціативи щодо проведення референдуму
може здійснюватися з фінансових фондів, однак законодавство повинне
чітко визначати як максимальну суму, яку можна витратити на такі цілі, так 
і суму індивідуального платежу кожній особі, що збирає підписи. Однак

КРАЇНА ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ

Австрія Пропорційний розподіл громадських коштів можливий доти, доки інформація
є пропорційною та об’єктивною.

Великобританія Витрати на референдум не можуть покриватися учасником кампанії
(політичною партією, громадською організацію тощо) без письмового
дозволу особи, яка внесла кошти у приватний фонд.
Внески фізичних осіб не повинні перевищувати Ј200. Якщо фізична особа
робить внесок для референдуму, вона повинна одразу сповістити про це
учасника кампанії, на користь якого внесок було зроблено, надіславши йому
повідомлення та відповідний чек.

Італія Внески приватних осіб повинні надсилатись на спеціальний рахунок банку,
причому такі особи мають ідентифікувати себе. Ліміт приватного внеску
особи – 6000 євро.

Литва Усі кошти, не передбачені державним бюджетом, направляють на спеC
ціальний виборчий рахунок для референдумів.

Мальта Можливе для інформування, а не потреб кампанії (лобіювання інтересів).

Польща Організація та проведення референдуму покриваються з громадських
фондів.

Відсутнє
регулювання:

Бельгія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Греція, Угорщина, Італія,
Латвія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швеція
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особи, які підтримують ініціативу проведення референдуму, не можуть
отримувати за це фінансову винагороду. Незважаючи на наявність такої
рекомендації національне законодавство майже всіх європейських країн не
містить відповідного регулювання. Винятком є Італія, законодавством якої
передбачена можливість оплати роботи осіб, що займаються збором
підписів.

7.3. Висновки

1. В більшості країн Євросоюзу домінує ліберальний підхід до фінанD
сування передреферендумної агітації. В ряді країн ЄС (особливо в
нових державахDчленах) відсутні будьDякі обмеження граничних
розмірів приватних внесків, відсутня пряма заборона фінансування
передреферендумної кампанії фізичними та юридичними особамиD
нерезидентами. Практика проведення референдумів щодо членства в
ЄС також засвідчила непрозорість використання коштів на фінансуD
вання прихильників та опонентів винесених на референдум питань.

2. Країни ЄС поDрізному підходять до визначення переліку дозволених
джерел фінансування передреферендумної агітації: в одних країнах
використання бюджетних коштів на відповідні цілі заборонено або
жорстко обмежено (Болгарія, Ірландія, Польща, Португалія, Іспанія), в
інших (Естонія), – навпаки, бюджетні кошти є єдиним легальним
джерелом фінансування передреферендумної агітації. 
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МІСЦЕВИЙ  РЕФЕРЕНДУМ

Особливості місцевого референдуму як політичного інституту обуC
мовлені масштабом питань, що становлять його предмет, а, отже, і
наслідків прийнятих рішень. Важливо, що підходи до законодавчого

регулювання його функціонування у різних країнах не є однаковими як за
обсягами, так і за змістом. Тим не менше, загальна схема аналізу місцевого
та загальнонаціонального референдумів є подібною. 

8.1. Правова основа місцевих референдумів

Подібність положень, що визначають порядок організації та проведення
місцевих референдумів у різних країнах, є менш очевидною у порівнянні з
регулюванням національного референдуму. Наприклад, Кіпр, Латвія, Литва
не дозволяють проведення місцевих референдумів; в Данії консультаC
тивний місцевий референдум може бути проведений лише на основі
спеціального закону; в Литві на рівні муніципалітетів можуть проводитись
народні опитування.

Концепція способів законодавчого регулювання місцевого референC
думу є трирівневою та передбачає наявність: конституційних положень;
національних законів про місцеві референдуми та включення відповідного
регулювання до інших нормативноCправових актів загальнонаціонального
значення; спеціального регулювання на місцевому рівні. Зазвичай порядок
організації та проведення місцевих референдумів визначаються нормаC
тивними актами центральних органів виконавчої влади або органами
місцевого (регіонального) самоврядування. Тим не менше, конституційне
закріплення має місце у Бельгії, Болгарії, Франції, Угорщини, Італії,
Люксембурзі, Польщі, Португалії. Конституційне регулювання може
зводитись до визначення загальних принципів, спільних для референдумів
усіх рівнів (наприклад Греція, Латвія, Литва), або містити конкретні полоC
ження, що стосуються виключно місцевого голосування (наприклад в Італії
Конституція регулює питання регіонального референдуму). Поширення
набуло законодавче закріплення можливості проведення референдуму на
місцевому рівні (Естонія, Ірландія, Мальта, Швеція; у Бельгії положення
Конституції стосуються виключно місцевого референдуму; в Іспанії
положення стосовно референдуму містяться в Статутах автономії, також
існує спеціальний закон, що передбачає проведення місцевих референC
думів; в Нідерландах до 2004Cго року існував Тимчасовий закон про
референдум). Можливим є непряме закріплення можливості проведення
місцевого референдуму в основному законі (наприклад у Чехії глава
Конституції «Про основні права та свободи» містить непрямі вказівки на
наявність інституту народного голосування на місцевому рівні). Враховуючи
комплексний характер інституту референдуму, положення, що стосуються
місцевого народного голосування, можуть міститися у різних національних
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законах: про місцеві адміністрації (наприклад Ірландія), про місцеві ради
(наприклад Мальта), про муніципалітети (наприклад Фінляндія) тощо. Крім
того, можливим є прийняття окремого закону, предметом регулювання
якого є місцевий референдум (Польща). Що стосується прийняття місцевих
актів, то така практика, в основному, поширена у державах зі федеративним
устроєм та виходить із принципу врахування місцевої специфіки певної
адміністративноCтериторіальної одиниці.

Таблиця 8.1. 

Законодавче закріплення місцевого референдуму

КРАЇНИ КОНСТИТУЦІЯ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
СПЕЦІАЛЬНІ

ЗАКОНИ

Австрія C Звичайне законодавство + (Земельні
закони)

Бельгія + C C

Болгарія + C

Греція C C C

Кіпр C C C

Данія C Консультативні референдуми проводять на основі спеціальних
законів або рішень місцевих рад)

Естонія + Закон про органи місцевої влади + (кожний муніциC
палітет встановC
лює свої правила)

Ірландія + Закон про місцеві державні адміністрації C

Іспанія + Статути автономій та поправки до них
(приймаються центральними органами
влади)

+ (Імплементуюче
законодавство)

Італія + C + (Статут регіону)

Латвія C C C

Литва C Муніципалітети мають право ініціювати розгляд відповідних
законодавчих положень

Люксембург + C + (Муніципальне
законодавство)

Мальта + Закон про місцеві ради C

Нідерланди C Тимчасовий закон з 2002 по 2004 роки був
прийнятий для регулювання провінційних
та муніципальних референдумів

+

Польща + Закон про місцеві референдуми C

Португалія + C C

Угорщина + C +

Фінляндія + Закон про муніципалітети C

Франція + Імплементаційне законодавство C

Чехія + Хартія основоположних прав та свобод (застосовується у
якості конституційного закону), а також національне закоC
нодавство

C

Швеція + C C
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Поширеною практикою (навіть у країнах, де проведення референдуму
регулюється на конституційному рівні) є прийняття так званого «імплеC
ментаційного» законодавства, що регулює порядок оприлюднення рішень
місцевих референдумів та надання їм юридичної сили. Таке законодавче
регулювання має місце в Болгарії, Чехії, Франції, Угорщині, Люксембурзі,
Польщі, Португалії; в Іспанії існують регіональні положення імплементації
рішень референдумів. 

У державах з федеративним устроєм, правила регулювання місцевих та
регіональних референдумів досить часто покладаються на суб’єктів
федерації (за умови, що національне законодавство дозволяє проведення
таких референдумів). Так, наприклад, в Австрії такий порядок закріплений в
Конституції; в Італії Конституція передбачає прийняття регіональних
статутів, які визначають, що положення про референдуми мають міститися
в регіональних законодавчих актах та адміністративних рішеннях, а також
містять положення про проведення місцевих референдумів.

Спеціальні положення щодо організації та проведення місцевих
референдумів можуть прийматися на місцевому рівні в унітарних державах:
наприклад, в Угорщині законодавство окреслює загальні принципи, а деталі
розкриваються в актах місцевого самоврядування; місцеві, провінційні та
регіональні органи влади в Естонії та Нідерландах приймають положення
про референдуми.

Якщо положення, що регулюють порядок проведення місцевого рефеC
рендуму, виносяться на народне голосування, дискусійною може виявитися
їх конституційна природа, а не зміст. Тим не менше, більшість конституцій,
до яких включені положення щодо порядку проведення місцевих та регіоC
нальних референдумів, не місять норм щодо зміни такого порядку.
Винятком є Італія, де питання про перегляд норм регулювання рефеC
рендумів може бути винесене на референдум як національного, так 
і регіонального рівня.

Отже, законодавче закріплення місцевого референдуму можливе на
трьох рівнях: конституційному, національного законодавства та місцевих
актів. Вибір способу регулювання залежить від розподілу повноважень між
національним, регіональним та місцевим рівнями управління в державі, а
також від об’єктивних вимог політичного процесу. 

8.2. Типи місцевих референдумів

Узагальнений теоретичний підхід про можливість проведення народC
ного голосування на місцевому рівні не дає точної відповіді про конкретні
моделі такого референдуму. Законодавство європейських країн передC
бачає можливість проведення регіонального, локального або обох типів
референдуму. Положення стосовно референдумів як на місцевому, так і на
національному рівнях, містить законодавство Болгарії, Угорщині та Швеції.
Для порівняння, лише муніципальні референдуми можуть бути проведені в
Чехії, Естонії, Ірландії, Люксембурзі, Мальті, Португалії (доки органічний
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закон стосовно регіональних референдумів не буде прийнятий). В Литві на
рівні муніципалітетів можуть проводитись народні опитування. 

Зазвичай проведення локальних референдумів пов’язане із життям муC
ніципалітетів. Вибір моделі залежить від варіанту територіальної організації
влади. Наприклад, регіональні провінційні референдуми можуть провоC
дитись виключно в державах, де є провінції (зокрема це стосується Бельгії).
У більшості федеративних держав існують положення про референдуми у
суб’єктах федерації, автономних округах та на локальному рівні (наприклад
в Іспанії референдуми можуть бути проведені на рівні автономних спільнот,
провінцій та муніципалітетів; подібна практика поширена в Австрії та Італії).
Крім того, особливості законодавчого регулювання інколи обумовлені наявC
ністю територій зі спеціальним статусом: так, наприклад, у Франції закоC
нодавчо передбачений особливий порядок проведення референдуму на
Корсиці, якщо його предмет пов’язаний із особливим статусом території; в
Португалії Конституцією передбачені регіональні референдуми на АзорсьC
ких островах та на Мадейрі, а також міститься вказівка на необхідність
прийняття органічних законів щодо проведенням таких референдумів.

Таблиця 8.2. 

Рівні проведення місцевого референдуму: 
приклади законодавчого регулювання

КРАЇНА
РЕГІОНАЛЬНИЙ АБО

ФЕДЕРАЛЬНИЙ РІВЕНЬ
ПРОМІЖНИЙ

РІВЕНЬ
БАЗОВИЙ РІВЕНЬ (РІВЕНЬ

МУНІЦИПАЛІТЕТІВ)

Австрія + (Федеральні землі) C C

Бельгія + (Провінції) C + (Муніципалітети)

Болгарія + (Регіони) C + (Муніципалітети, міста)

Естонія C C + (Муніципалітети)

Ірландія C C + (Муніципалітети)

Іспанія + (Автономні спільноти) + (Провінції) + (Муніципалітети)

Італія + (Регіони) C + (Муніципалітети)

Литва C C + (Муніципалітети)

Люксембург C C + (Муніципалітети)

Мальта C C + (Муніципалітети)

Нідерланди + (Провінції) C + (Муніципалітети)

Польща + (Регіони) + (Округи) + (Муніципалітети)

Португалія + (Автономні території) C + (Муніципалітети та їхні складові)

Угорщина C + (Округи) + (Муніципалітети)

Фінляндія C C + (Муніципалітети)

Франція + (Регіони) + (Округи) + (Муніципалітети)

Чехія C C + (Муніципалітети)

Швеція + (Регіони) C + (Муніципалітети)

C

Відсутнє регулювання: Кіпр, Данія, Греція, Латвія



156

Р О З Д І Л  VІІI

Референдуми, що проводяться на місцевому рівні, можуть мати
обов’язковий та факультативний характер. Предмет обов’язкових місцевих
референдумів зазвичай законодавчо визначений, а факультативні рефеC
рендуми проводяться щодо решти питань життя громади тієї чи іншої
територіальної одиниці. 

У федеративних державах перегляд конституцій суб’єктів федерації
може бути висунутий на обов’язковий референдум (наприклад в Австрії
такий порядок передбачений у двох землях; в Іспанії зміни до статутів
автономій, прийняті у відповідності до спеціальної процедури, в перші роки
після вступу конституції в силу мають бути винесені на обов’язковий
референдум). 

Питання зміни територіальних меж практично завжди є предметом
обов’язкового місцевого референдуму. Наприклад, в Іспанії це стосується
змін меж регіонів та утворення нових регіонів; в Угорщині – питання поділу
або злиття муніципалітетів; в Чехії – виключно поділу муніципалітетів. 

Факультативні референдуми можуть проводитись на вимогу органів
влади або за народною ініціативою.

Підстави надання місцевим органам влади (зокрема органам місцевого
самоврядування або їх посадовим особам) права ініціювати проведення
місцевого референдуму пов’язані з призначенням цих органів вирішувати
проблеми місцевого значення. Таким чином, місцеві референдуми можуть
проводитись на регіональному та муніципальному рівні та бути ініційоC
ваними відповідними органами місцевого управління певних адміністC
ративноCтериторіальних одиниць. Метою їх проведення є вирішення питань
місцевого значення, які зазвичай прямо пов’язані зі сферою компетенції
місцевих органів.

Законодавство більшості країн, де дозволені місцеві та регіональні
референдуми, передбачає факультативні референдуми на вимогу певної
частини виборців електорату.

За критерієм обов’язковості рішень референдумів виділяють імпераC
тивні та консультативні місцеві референдуми. Відповідний вибір залежить
від місця інституту народного голосування у системі прийняття публічноC
владних рішень на місцях. Аналіз норм законодавства європейських країн
свідчить, що прагнення органів місцевого управління лише консультуватися
з населенням є більш поширеним (Бельгія, Данія, Естонія, Ірландія, Литва,
Люксембург, Нідерланди, Швеція), ніж практика автоматичного визнання
юридичної сили прийнятих на місцевих референдумах рішень (Болгарія,
Франція, Іспанія). Тим не менше, навіть у Бельгії (незважаючи на те, що там
передбачена практика виключно консультативних референдумів) органи
місцевого самоврядування досить серйозно ставляться до належної оргаC
нізації їх проведення: місцева чи провінційна рада повинні дати роз’яснення
громадськості своїх рішень, що стосуються питань, котрі були предметом
референдуму. Країни ж, в яких існує інститут імперативного місцевого
референдуму, можуть окреслити досить широке коло питань, що можуть
бути його предметом (наприклад Закон про місцеве самоврядування в
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Угорщині 1999Cго року передбачає обов’язковість проведення місцевого
референдуму щодо: об’єднання та роз’єднання громад, створення нової
громади, створення місцевого представницького органу або його поділу,
питань, визначених самоврядними постановами; водночас на місцевий
референдум не можуть виноситися питання бюджету, місцевих податків,
кадрового забезпечення). 

У таких країнах як Австрія, Італія, Мальта та Португалія законодавство
передбачає можливість проведення як імперативних, так і консультативних
референдумів на місцевому рівні. Так, наприклад, в Австрії проведення
імперативних земельних референдумів вважається загальним правилом, а
можливість проведення народної консультації передбачається законоC
давством деяких земель; в Італії імперативні референдуми проводять щодо
зміни територіальних кордонів регіонів, а консультативні – щодо створення
нового регіону чи його злиття з іншим регіоном (варто зазначити, що
можливість проведення консультативного референдуму закріплена в
італійському національному законі – «Bassanini» Law, однак муніципалітети
та провінції не зобов’язані вводити відповідну норму до місцевого статуту;
тим не менше, практика народної консультації є досить поширеною); у
Португалії – якщо питання потребує прийняття закону. 

Таблиця 8.3. 

Типи референдумів: приклади законодавчого регулювання

Типи референдумів Країни

Обов’язковість юридичних наслідків

Виключно імперативні Болгарія, Франція, Іспанія.

Виключно консультативні Бельгія, Данія, Естонія, Ірландія, Литва, Люксембург, Нідерланди,
Швеція.

Імперативні та
консультативні 

Австрія (загальна тенденція – імперативний характер місцевих
референдумів, однак законодавство земель може встановити власні
правила щодо проведення консультативних народних голосувань); 
Італія (утворення нових районів або зміна їх конфігурацій є
предметом консультативного референдуму; рішення щодо решти
питань, які можуть бути предметом місцевого референдуму, мають
імперативний порядок);
Мальта;
Португалія (імперативний, якщо участь у голосуванні взяли більше
50% виборців; в іншому випадку C консультативний).
Поширеною є практика законодавчого закріплення імперативного
характеру місцевих референдумів, які вимагають прийняття законів
на національному рівні. 

Зміст юридичних наслідків

Відкладальні (поширені
на локальному рівні)

Австрія (залежно від законодавства земель), Іспанія, Нідерланди.

Відхиляючі (мало пошиC
рені на місцевому рівні)

Мальта (законодавчо закріплений, але реально жодного не було
проведено), Італія та Австрія (положення про відхиляючий рефеC
рендум містяться у нормативних актах деяких федеральних земель).

Відсутнє регулювання: Кіпр, Греція, Латвія.
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Що стосується відкладальних та відхиляючих референдумів, то пракC
тика їх законодавчого закріплення не є дуже поширеною (наприклад в Італії
можливе проведення передбаченого спеціальним законодавством відхиC
ляючого референдуму щодо місцевого управління або місцевого статуту).

8.3. Предмет місцевого референдуму

Законодавче визначення предмету місцевого референдуму у євроC
пейських країнах відбувається двома способами: поCперше, шляхом
визначення питань, що можуть бути винесені на референдум; поCдруге,
шляхом визначення питань, що не можуть бути винесені на референдум. 

Законодавство багатьох країн не передбачає обмежень щодо питань,
які можуть бути винесені на референдум (Чехія, Естонія, Фінляндія,
Франція, Литва, Мальта, Польща). Тим не менше, є ряд країн, законоC
давство яких закріплює перелік питань, що не можуть бути предметом
референдуму. Сферами, виключеними з предмета місцевого референдуму,
можуть бути: а) призначення та зміна місцевих чиновників (Бельгія); 
б) питання бюджету, фінансової та фіскальної політики (Бельгія, Італія,
Португалія, Іспанія); однак з цього правила є винятки: в Ірландії місцеві
референдуми можуть проводитись виключно з питань різних фінансових
проектів (проте жодного такого референдуму ще не було проведено); 
у Болгарії місцеві референдуми проводяться щодо цілого ряду фінансових
питань (позики в банках чи інших фінансових установах; продажі, знижки,
орендні договори чи рентні доходи; взагалі, муніципальні активи, що мають
значну важливість та вартість; інвестиції, будівництво приміщень, розC
будова робітничої інфраструктури та інші засоби для задоволення потреб
муніципалітету); в) вибори (Чехія, Угорщина; у Польщі та у деяких землях
Австрії допускається звільнення обраного службовця на вимогу виборців
шляхом проведення референдуму).

Спеціальне регулювання діяло в Нідерландах: Тимчасовий закон про
референдуми, що діяв до 2005Cго року, закріплював чіткий перелік питань,
що можуть розглядатись на місцевому та регіональному референдумах.
Крім того, передбачалося, що провінційні та муніципальні органи влади
можуть додати до визначеного переліку інші питання, окрім тих, які були
виключені з предметного поля референдуму. 

Найбільш поширеним предметом місцевих та регіональних референC
думів є зміна кордонів адміністративноCтериторіальних одиниць, навіть
якщо остаточне прийняття рішення щодо цих питань регулюється націоC
нальним законодавством (Естонія, Угорщина, Нідерланди, Австрія). Деякі
країни мають специфічне законодавче регулювання референдумів щодо
адміністративних кордонів: в Італії питання змін регіональних кордонів та
створення нових регіонів виносяться на обов’язковий національний рефеC
рендум; у Португалії місцевий референдум проводиться з питань змін
територіальних меж муніципалітетів лише як доповнення до консультування
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із місцевими органами влади; у Франції референдуми, що стосуються спеC
ціальних територій (морські території, Корсика) проводяться у відповідності
до статусу території. На відміну від названих держав, у Бельгії проводити
референдуми з питань зміни територіальних кордонів заборонено. 

Часто питання зміни кордонів муніципалітетів є предметом обов’язC
кового місцевого референдуму (Італія, Угорщина, Чехія). Інша проблема,
яку виносять на обов’язкове місцеве голосування – прийняття або зміна
основного нормативноCправового акту території (зокрема – конституції або
статуту). 

Таблиця 8.4. 

Предмет обов’язкових місцевих референдумів: 
приклади законодавчого регулювання

Деякі країни встановлюють обмеження стосовно законодавчої природи
актів, що можуть бути представлені на референдумі: у Чехії не можна
подавати на референдум питання, що належать до виключної компетенції
муніципалітету; у Мальті – навпаки, саме ці акти є єдиним можливим
предметом референдуму; в Ірландії місцеві референдуми можуть проC
водитись лише щодо питань фінансової політики. В Австрії федеральний
закон визначає, які акти можуть бути винесені на національний референдум
(зазвичай йдеться про законопроекти, прийняті регіональним парламентом
(Ландтагом), а які C на місцевий референдум (рішення муніципальних рад).

У поданій нижче таблиці наведені приклади законодавчого закріплення
питань, що можуть бути винесені на регіональні та муніципальні рефеC
рендуми. Варто звернути увагу, що законодавство деяких країн, розC
різняючи регіональний та муніципальний рівні проведення народного
голосування, окремо не визначає предметне поле кожного з цих типів,
закріплюючи загальний перелік питань, що можуть бути винесені на місC
цевий референдум. 

Референдуми щодо змін кордонів адміністративноLтериторіальних одиниць

Італія Зміна регіональних кордонів або створення нової адміністративноCтериторіальної
одиниці.

Угорщина C Злиття чи об’єднання муніципалітетів; 
C Перехід муніципалітету з одного округу в інший; 
C Інші умови, що вказані у місцевому законодавстві.

Чехія Відокремлення частини або муніципалітету.

Референдуми щодо нормативноLправових актів територій

Австрія Внесення змін до конституцій земель.

Іспанія Прийняття статуту автономії, а також внесення поправок до нього.
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Таблиця 8.5. 

Предметне поле регіональних та муніципальних референдумів:
приклади законодавчого регулювання

Країна Регіональний референдум Муніципальний референдум

Австрія Законопроекти, прийняті
парламентами земель.

Основні питання місцевого значення або
рішення місцевої ради (наприклад відкликання
мера або зміна місцевих кордонів).

Бельгія Питання комунального або провінційного характеру можуть бути предметом
народної консультації у відповідній комуні або провінції (крім фінансових та
кадрових питань; питань щодо зміни кордонів територіальних одиниць, оскільки
вони мають регулюватися законом).

Болгарія L Акти, спрямовані на регулювання питань
місцевого значення, що належать до
компетенції органів місцевого самоврядування.
Найчастіше предметом референдуму є:
C Контракти з позик, продажів, оренди та інші
питання, що мають вагоме значення;
C Будівництво, інвестування та інші проблеми,
що не можуть бути фінансовані з державного
бюджету.

Естонія L БудьCяке питання місцевого значення (в тому
числі – поділ чи об’єднання муніципалітетів).

Ірландія L Проекти фінансових програм.

Іспанія Створення автономного співC
товариства. Законодавством
передбачено, що референC
дум у певній провінції необC
хідний в якості однієї зі стадій
процесу вироблення та заC
твердження статуту про автоC
номію, що буде об’єднувати ці
провінції регіональної спільC
ноти.

Питання найбільшого значення (крім питань
фіскальної та бюджетної політики).

Італія C Правові акти регіональних
органів влади (зокрема –
внесення змін до статутів
областей);
C Територіальні референдуми
щодо регіональних кордонів. 

Консультативний референдум закріплений у
національному законі («Bassanini» Law). Однак
муніципалітети та провінції не зобов’язані
вводити відповідну норму до місцевого статуту. 

Латвія C Питання, що належать до компетенції
муніципалітетів.

Мальта C Сфера компетенцій муніципальних органів
влади.

Нідерланди БудьCякий текст, затверджений провінційним чи муніципальним парламентом
(включаючи питання місцевих кордонів).
Тимчасовий закон мав чіткий перелік можливих предметів референдуму. Органи
муніципальної чи провінційної влади могли додати свої пункти до цього переліку,
але лише у випадку, що вони не суперечили Тимчасовому закону.

Польща Питання, що стосуються життя самоврядної спільноти (в тому числі про відC
кликання органів територіального самоуправління, вибраних прямими
виборами).
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Специфіка функціонування інституту місцевого референдуму у деяких
державах, взагалі, та особливості його предметного поля, зокрема,
залежить від особливостей політичної системи, зокрема – від форми

Країна Регіональний референдум Муніципальний референдум

Португалія Питання особливого
обласного значення.

Питання місцевого значення, що не виходять за
межі компетенції відповідних місцевих органів.
Заборонено виносити на референдум: питання
місцевого значення (крім питань, що вже розC
глядались місцевими органами влади, та питань,
пов’язаних з бюджетом); дозволено проводити
референдуми з питань зміни кордонів адміністC
ративних одиниць.

Словенія L Питання, що підпадають під муніципальну юрисC
дикцію та вважаються питаннями особливої
важливості.

Угорщина Предметом обов’язкового референдуму є: об’єднання та роз’єднання громад,
створення нової громади, створення місцевого представницького органу або
його поділ, питання, визначені самоврядними постановами.
На місцевий референдум не можуть виноситися питання бюджету, місцевих
податків, кадрового забезпечення.

Фінляндія L БудьCяке питання, що належить до компетенції
муніципалітету.

Франція Зміна регіональних кордонів
(об’єднання або поділ) є
недійсною без схвалення
народним голосуванням.

БудьCякі питання, що належать до компетенції
відповідної місцевої влади.

ФРН C Конституційний (крім БерC
ліну, Гессен та Саарланда);
C Законодавчий;
C Зміна кордонів федеральних
територій;
C Інші політичні рішення (БранC
денбург, Гамбург, ШлезвігC
Гольштейн).

Питання, віднесені до відома муніципалітетів.

Чехія C C Акти, що належать до виключної компетенції
муніципалітетів, міст (відповідно до закону про
муніципалітети). Розпорядження органів влади
муніципалітетів не можуть розглядатись на
референдумі;
C Питання, що відносяться до компетенції муніC
ципалітету чи міста (винятки – бюджет, податки,
вибори, звільнення з посади чиновників або
розпуск виборного органу).

Швеція БудьCяке питання, що не виходить за межі компетенції місцевих органів;
дозволяються референдуми з питань зміни місцевих кордонів.

Відсутнє
регулюL
вання:

Кіпр, Данія, Греція, Латвія, Мальта, Польща, Люксембург
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правління. Яскравим прикладом в цьому контексті є Великобританія, яка є
складною державою, що об’єднує кілька територій зі специфічним стаC
тусом. Розгляд історичного досвіду британських референдумів має феноC
менологічну цінність, оскільки дозволяє відстежити еволюцію інституту, а
також його роль у процесах державного будівництва. 

Таблиця 8.6. 

Історія місцевого референдуму: досвід Великобританії

Функціонування інституту референдуму у Великобританії обумовлене особлиC
востями форми правління цієї держави. Наразі єдиною формою референдуму є народна
консультація. Тим не менше, ряд важливих референдумів, наслідки яких мали
імперативний характер, були проведені у складових частинах держави – Шотландії,
Північній Ірландії, Уельсі. Їхні предмети зокрема стосувалися конституційного ладу та
інституційної організації влади на місцях. Такі референдуми важко однозначно визначити
як місцеві. Однак винесені на них питання стосувалися окремих територій. Приклади таких
референдумів подано нижче.

ПРЕДМЕТ РІК ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ

Шотландський
референдум 
щодо існування
шотландського
парламенту
(референдум 
щодо делегування
повноважень), 
а також щодо
наділення його
повноваженнями 
у сфері
оподаткування

1979 Цей референдум був післязаконоC
давчим. Метою проведення було
виявлення рівня підтримки ШотC
ландського акту 1978 року, згідно з
яким створювалася Асамблея ШотC
ландії. Спеціальною умовою для
легітимації акту була підтримка
принаймні 40% виборців. Питання
підтримки акту було пов’язано з
питанням оподаткування, оскільки
створена Асамблея не мала незаC
лежності у питаннях податків, тому
певні опозиційні настрої існували в
суспільстві проти нового фінансово
залежного бюрократичного органу.

Більшість виборців прогоC
лосувала на підтримку АсамC
блеї. Проте через низьку
явку виборців, відсоток тих,
хто висловився «за» був
менше 40%, тому умови
проведення референдуму
не були виконані. Асамблею
Шотландії створено не було. 

1997 Питання було винесене на рефеC
рендум повторно.

Стосовно першого питання
про можливість і снування
Шотландського парламенту
– 74,3% відповіли ствердно;
стосовно другого – «так»
сказали 63,5% виборців. 
Явка виборців складала
60,4%. У відповідь на стверC
дний референдум ПарлаC
мент Королівства схвалив
Шотландський акт, створивC
ши Шотландський парлаC
мент та виконавчий орган.
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Інший цікавий приклад практики референдуму на місцевому рівні –
приклад ФРН. 

Практика референдумів, які однозначно можуть бути визначені як місцеві, є досить
поширеною. Так, наприклад, 35 місцевих референдумів було проведено стосовно прямих
виборів мера у місцевостях. 12 з них отримали підтримку, а 23 пропозиції були відхилені.
Найвища явка, що була зареєстрована, – 64%, а найнижча – 10%. Більшість місцевих
референдумів було проведено в період з червня 2001 року по травень 2002, решта – після
2002 року.

«Транспортний» референдум Единбурга. 

Місто Единбург проводило референдум у лютому 2005 року стосовно того, чи
погоджуються виборці з транспортною політикою Ради Единбурга. Референдум проходив
у формі поштового голосування. Політика Ради передбачала плату, що буде вимагатися з
мотоциклістів при в’їзді до міста в певні години дня. 74% проголосували проти, при явці
виборців 62%.

ПРЕДМЕТ РІК ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ

Уельський
референдум 
щодо існування
Уельської Асамблеї
(референдум 
щодо делегування
повноважень) 

1979 Населення Уельсу мало вислоC
витися та оцінити спроби ВелиC
кобританії створити Уельську
Асамблею.

Лише 35,2% електорату
проголосувало на підтримку
Асамблеї. Оскільки за умоC
вами проведення референC
думу 40% електорату має
підтримати пропозицію, аби
результати референдуму
були зобов’язуючими, ріC
шення не було прийняте.

1997 Питання було винесене на рефеC
рендум повторно. На відміну від
референдуму у Шотландії, не надхоC
дило пропозицій для надання повC
новажень стосовно податків УельсьC
кій асамблеї. Питання стояло так:
«Чи погоджуєтеся ви з існуванням
Уельської асамблеї?».

«Так» відповіли 50,3% виC
борців, тоді як проти проC
голосувало 49,7%. Явка виC
борців складала 50,1%. В
результаті уряд прийняв
Урядовий Акт Уельсу, що
передбачав створення УельC
ської Асамблеї.

Референдум
Лондона стосовно
делегування повноL
важень щодо існуL
вання посади Мера
Лондона та Великої
Лондонської
асамблеї

1998 Питання поставало в тому, чи потC
рібно створювати Велику ЛонC
донську «владу»: обирати Мера та
окремо Лондонську асамблею. На
відміну від референдуму у ШотC
ландії питання про повноваження
стосовно податків та законодавчі
повноваження не поставало.

Явка виборців складала
34,1%. «За» проголосувало
72%, а «проти» – 28%. В
результаті у 1999Cму році
уряд прийняв Акт про велику
Лондонську Владу. Вибори
мера та асамблеї були проC
ведені в травні 2000 року.

Референдум у
північній Ірландії
щодо делегування
повноважень

2004 Питання стосувалося виборів регіоC
нальних асамблей для різних частин
Ірландії, Йоркширу та Хамберу.

Використовуючи голосуванC
ня поштою, при досить низьC
кій явці виборців, пропоC
зиція стосовно створення
регіональних асамблей була
відхилена. «Так» відповіли
лише 22,1% виборців.
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Досвід ФРН: історія становлення інституту місцевого референдуму

8.4. Вимоги до питань, що виносяться на місцеві референдуми

Законодавство європейських країн часто не містить вимог щодо
формальної дійсності винесених на місцевий або регіональний референдум
актів. Відсутність спеціальних норм обумовлює можливість винесення на
референдум поCрізному оформленого тексту (наприклад Угорщина) або
відмінності у законодавчому регулюванні у різних адміністративноC
територіальних одиницях (наприклад Австрія). Можливим є встановлення
мінімальних вимог до винесеного на народне голосування тексту:
наприклад, в Болгарії, Мальті, Чехії та Фінляндії обов’язковою є можливість
відповісти на поставлене питання «так» чи «ні». 

Незважаючи на обмеженість нормативного закріплення вимог щодо
формальної дійсності винесеного на референдум тексту, в ряді країн діють
відповідні законодавчі положення. З одного боку, у Франції та Італії на
голосування виносяться лише спеціально сформульовані проекти; на
Мальті, де лише муніципальні акти можуть бути винесені на референдум,
пропозиція повинна бути текстово оформлена у вигляді проекту. З іншого
боку, у Чехії та Португалії об’єктом референдуму можуть бути виключно
питання принципів або загальні текстові пропозиції; у Бельгії – лише
питання принципів; в Ірландії, де предметом місцевих референдумів є
виключно фінансова політика, – лише текстова пропозиція. 

Змістовні обмеження поширюються на регіональні та муніципальні
референдуми за визначенням, оскільки нормативні акти центральних
органів влади (як у федеративних, так і в унітарних державах) мають вищу
юридичну силу в порівнянні з актами адміністративноCтериторіальних
одиниць. Тому законодавство майже усіх європейських держав наголошує
на необхідній відповідності текстів, що подаються на референдум,

Законодавство земель передбачає, що спектр питань, що за ініціативою громадян можуть
бути винесені на референдум, є досить широким. У вересні 2001Cго року була розпочата
громадська кампанія під слоганом «Народ за референдум за народною ініціативою»,
підтримана альянсом з 80Cти різних правозахисних, екологічних, робітничих, релігійних,
соціальних та торгівельних громадських організацій. В результаті хвилі реформ, що
розпочалася на початку 90Cх років, кількість народних ініціатив з приводу референдуму на
національному та місцевому рівнях помітно зросла. Після підтримки цієї ініціативи в
Баварії та Гамбурзі місцеві уряди та конституційні суди блокували народні ініціативи щодо
розширення меж прямої демократії на підставі того, що надмірна залученість громадян до
процесу прийняття публічноCвладних рішень може порушити базис форми правління
Німеччини. Опоненти прямої демократії наголосили, що актуальний незадовільний стан
даного інституту є гранично допустимим в державі, оскільки рівень недовіри громадян до
органів влади є досить високим. Незважаючи на такий опір, парламенти Бремену,
Гамбургу та інших земель частково зняли обмеження щодо проведення референдумів на
місцевому рівні.
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законодавству вищого рівня, особливо національному або федеральному.
Ця вимога може бути явною або неявною (наприклад у Фінляндії та
Угорщині питання не повинне виходити за рамки компетенції місцевих
органів).

Регулювання суто консультативних референдумів може бути більш
гнучким. Оскільки вони не передбачають прийняття рішень імперативного
характеру, неузгодженості із законодавством вищого рівня не виникають.
Тим не менш, законодавство Бельгії передбачає, що предмет народної
консультації має перебувати в рамках компетенції органу місцевого чи
регіонального управління. Подібне правило діє у Литві, де муніципалітети
проводять опитування щодо питань, які не можуть виходити за рамки
компетенції муніципалітету. 

Зазвичай в контексті місцевих референдумів вимога процедурної
дійсності зводиться до дотримання принципів єдності форми та змісту.
Обов’язковість першого принципу може бути передбачена в країнах, де на
голосування виноситься спеціально сформульований проект (наприклад
Франція, Італія), питання принципів чи загальна текстова пропозиція
(наприклад Бельгія, Чехія, Португалія). Принцип єдності змісту закріплений
у законодавстві деяких земель Австрії.

Вимога щодо чіткості та однозначності питань, винесених на рефеC
рендум, вважається безумовною, навіть якщо законодавство і не містить
відповідної вказівки, оскільки її нехтування фактично унеможливлює
отримання дійсних результатів. Тим не менше, правова база ряду країн
включає норми, спрямовані на регулювання цього питання: в Угорщині
забороняється двозначність питання, їх суперечливість, а вимагається
логічність викладення; у Франції закріплені вимоги щодо справедливості,
чіткості та однозначності питань. Вимога чіткості, яка передбачає
можливість виборців дати відповідь «так» чи «ні» на поставлене питання,
передбачена законодавством Бельгії, Болгарії, Італії, Польщі, Чехії,
Фінляндії, Мальти. 

Законодавство деяких європейських країн містить вимоги щодо
кількості питань, які одночасно можуть бути винесені на місцевий рефеC
рендум (наприклад Болгарія, Італія, Польща, Португалія, Угорщина). Однак
практика нормативного регулювання цього питання не є досить пошиC
реною. 

Зведену інформацію про формальну, змістовну та процедурну дійсність
тексту, винесеного на місцевий референдум, подано в таблиці нижче. 
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Таблиця 8.7. 

Формальна, змістовна та процедурна дійсність винесеного 
на місцевий референдум тексту
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Австрія Залежить від законоC
давства різних земель

Узгодженість із федеC
ральним законодавством

Залежить від законодавства
різних земель

Бельгія C + C Проводиться з питань, що
стосуються інтересів муніC
ципалітетів та провінцій

+ C C +

Болгарія Відповідність нормаC
тивноCправовим актам
вищої юридичної сили

C + + +

Ірландія L L + C C C C C

Іспанія Відповідність нормаC
тивноCправовим актам
вищої юридичної сили

Італія + C C Відповідність національC
ному законодавству

+ + + (кожне пиC
тання має
бути предC
ставлено
виборцю
окремо) 

+

Латвія У межах компетенцій
місцевих органів

ЛюксемL
бург

У межах компетенції
муніципалітету

Мальта Вирішують органи
муніципальної влади

Відповідність національC
ному законодавству

C C C +

НідерL
ланди 

БудьCякий
затверджений текст

Відповідність національC
ному законодавству

Польща Відповідність нормаC
тивноCправовим актам
вищої юридичної сили

C C + +

Португалія C + + Відповідність нормаC
тивноCправовим актам
вищої юридичної сили

+ + + (не більше
3Cх питань) 

+

Угорщина + + C У межах компетенцій
місцевих органів

+ + + (більше
ніж одне)

+

Фінляндія Вирішує місцева
рада

Відповідність сфері комC
петенцій органів управC
ління муніципалітету

C C C +

Франція + C C Відповідність національC
ному законодавству

C C L +
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Невідповідність винесеного на референдум тексту вимогам формальC
ної, змістовної та процедурної дійсності не є умовою, що тягне за собою
автоматичну відмову від проведення референдуму. У деяких країнах
законодавчо передбачені право та можливість компетентних органів
коригувати текст з метою приведення його у відповідність до встановлених
вимог. Приклади такого регулювання подано в таблиці. 

Таблиця 8.8. 

Виправлення неточностей у змісті питань, винесених 
на референдум: приклади законодавчого регулювання

КРАЇНА

ФОРМАЛЬНА
ДІЙСНІСТЬ

ЗМІСТОВНА  ДІЙСНІСТЬ

ПРОЦЕДУРНА  ДІЙСНІСТЬ
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Чехія C + + Відповідність нормативC
ноCправовим актам вищої
юридичної сили

C C + +

Швеція Відповідність нормативC
ноCправовим актам вищої
юридичної сили

Відсутнє
регулюL
вання:

Болгарія, Греція,
Данія, Естонія,
Іспанія, Кіпр,
Латвія, Литва,
Люксембург,
Польща, Швеція

Греція, Данія, Ірландія,
Кіпр, Естонія, Литва 

Кіпр, Греція, Данія, Естонія,
Ірландія, Латвія, Литва,
Люксембург, Нідерланди,
Іспанія, Швеція

Австрія Зміст винесеного на референдум тексту залежить від законодавства
землі та має бути узгодженим із федеральним законодавством. 

Естонія Муніципальна рада перевіряє змістовну валідність винесеного на
референдум тексту та може змінювати формулювання питань.

Фінляндія Муніципальна рада перевіряє питання, винесені на референдум.

Чехія Органи місцевого управління здійснюють перевірку зібраних підписів, а
також чіткість питань та пропозицій, винесених на голосування. 

Немає регулювання: Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Кіпр, Франція, Ірландія, Латвія,
Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Іспанія, Швеція

Немає даних: Італія, Угорщина, Польща, Португалія
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8.5. Інформаційна кампанія з організації та проведення місцевого
референдуму

Правила проведення інформаційної кампанії з організації та провеC
дення референдуму на місцевому та регіональному рівнях є досить
жорсткими, оскільки таких голосувань проводиться небагато. При цьому в
таких країнах як Австрія, Угорщина, Італія, Нідерланди, Португалія, Іспанія
порядок організації та проведення місцевого референдуму подібні до
відповідного порядку на національному рівні.

Таблиця 8.9. 

Правила функціонування інформаційної складової кампанії 
з організації та проведення референдуму на місцевому 

та регіональному рівнях

Приклади законодавчого регулювання

Законодавчо встановлені правила Приклади країн

Обов’язок органів влади поширювати
об’єктивну інформацію

Австрія, Польща, Франція.

Заборона участі органів влади в кампанії 
з організації та проведення місцевого

референдуму

Португалія, Угорщина.

Обмежене регулювання діяльності ЗМІ
(обумовлене обмеженим державним

фінансуванням)

Франція (Положення, що регулюють діяльність
телебачення та радіо, існують лише на випадок
проведення референдуму, що має вплив на
інституційну складову місцевого управління);

Португалія (Гарантується безкоштовний доступ
до ЗМІ);

Мальта (Забезпечення збалансованого висвітC
лення позицій прихильників та опонентів
винесеної на референдум пропозиції).

Бельгія

Владні органи розповсюджують серед населення брошури, в яких об’єктивно
пояснюється предмет та проблема референдуму, або заяву виборців, що
висунули вимогу проведення референдуму (ініціювали його), а також
висвітлення позицій прихильників та опонентів винесеної на голосування
пропозиції. 

Болгарія
Одразу після визначення питання референдуму зацікавлені організації та
політичні партії мають право проводити агітацію, використовуючи будьCякі
засоби, дозволені законодавством. Основний інструмент – ЗМІ.

Іспанія
Проведення агітації дозволене лише партіям, коаліціям та об’єднанням, що
представляють відповідний регіон/муніципалітет. Парламент має право
проводити агітацію через ЗМІ.

Мальта Забезпечення рівноправності учасників у питанні висвітлення позицій у ЗМІ.

Нідерланди Спільні правила для національних і місцевих референдумів.
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8.6. Порядок організації та проведення місцевого референдуму

Загальні демократичні засади організації та проведення референдуму є
універсальними для народного голосування як на національному, так і на
місцевому рівнях. Тому в цьому розділі варто зосередитись на аналізі етапів
кампанії, які загалом збігаються з етапами проведення національних
референдумів, однак, зважаючи на рівні їх проведення, мають ряд спеC
цифічних ознак. 

Національне законодавство може передбачати можливість проведення
місцевого референдуму на регіональному та муніципальному рівнях.
Зазвичай факультативні регіональні референдуми проводять на вимогу
регіональної влади. Крім того, регіональні референдуми можуть бути
скликані місцевими радами нижчого рівня (наприклад в Австрії, залежно від
землі, референдум може скликатися місцевим ландтагом або певною
кількістю його членів; в кількох австрійських землях референдум може бути
проведений на вимогу певного числа муніципалітетів).

Референдуми, що скликаються муніципальними органами влади,
практикуються в Бельгії, Чехії, Естонії, Фінляндії, Ірландії, Люксембурзі. При
цьому рішення про скликання локального референдуму може прийматися
муніципальною радою як колегіальним органом або за ініціативою певної
кількості його членів (наприклад в Угорщині референдум може бути
призначений місцевою радою самостійно, чвертю її членів чи одним із
комітетів; у Швеції – муніципалітетом чи регіональною асамблеєю; у
Франції та Польщі – дорадчою асамблеєю кожної місцевості чи регіону).
Крім того, суб’єктом висування ініціативи можуть виступати виконавчий
орган місцевої ради або інший чиновник: в Болгарії на муніципальному рівні
ініціатива може походити від четвертої частини муніципальних депутатів,
мера муніципалітету чи регіонального урядовця; в Португалії – від членів
асамблеї чи місцевого уряду; в обох державах асамблея приймає остаточне
рішення стосовно того, проводити референдум чи ні.

Польща
Державна виборча комісія уповноважена проводити об’єктивне інфорC
мування населення. Немає обмежень щодо осіб, які можуть проводити
агітацію.

Португалія

C Національна виборча комісія може збирати та поширювати всю необхідну
об’єктивну інформацію щодо референдуму;
C Представникам владних структур заборонено проводити агітацію;
C Використання ЗМІ безкоштовне;
C Приватні видавництва за власною ініціативою можуть долучитися до
діяльності з інформування. 

Чехія
Поширюється інформація стосовно дати та місця проведення референдуму.
Питання використання ЗМІ законодавчо не врегульоване. 

Немає
регулювання:

Кіпр, Данія, Естонія, Фінляндія, Греція, Ірландія, Литва, Латвія, Швеція,
Люксембург, Франція

Немає даних: Угорщина, Італія
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В деяких країнах проведення місцевого референдуму передбачає
погодження між законодавчим та виконавчим органом (наприклад в Іспанії
мери можуть проголосити референдум за умови погодження з більшістю
депутатів та національним урядом).

Таблиця 8.10. 

Ініціатива органу влади та народна ініціатива щодо проведення
місцевого референдуму

Країна
Суб’єкт ініціативи та

проголошення
Народна ініціатива

Австрія C Певна кількість членів Земельної
ради;
C Певна кількість місцевих чиновників
(залежно від закону землі).

Залежить вед законодавства землі. 

Бельгія Муніципальна рада. Відсоток населення, який має підC
тримати ініціативу проведення рефеC
рендуму, залежить від розміру адміC
ністративної одиниці/провінції.

Болгарія Муніципалітет: чверть депутатів місC
цевої ради, мер муніципалітету;

Чверть зареєстрованих виборців 
(на всіх рівнях: муніципалітет, регіон,
місто).Регіон: мер регіону; 

Місцева рада чи місто: чверть депуC
татів місцевої ради, голова місцевої
ради, голова муніципалітету. 

Рішення місцевої ради є хронолоC
гічно останнім і остаточним. 

Данія Підстава проведення – рішення
місцевої ради.

Естонія Місцева рада приймає рішення про
затвердження тексту, винесеного на
референдум.

1% населення, але щонайменше 
5 підписів для подання проекту (проC
позиції щодо референдуму) місцевій
раді.

Ірландія Місцева рада. C

Іспанія Мер (за згодою більшості депутатів
місцевої ради та підтвердження
урядом).

Італія У більшості муніципалітетів мер, кваC
ліфікована або проста більшість муніC
ципальної ради, а також її кваліC
фікована меншість можуть ініціювати
проведення референдуму. 

1/5 частина виборців регіону.

Литва Органи місцевої влади. C

Люксембург Місцева рада. 1) 1/5 частина виборців муніципаC
літетів населенням понад 3000
чоловік;

2) чверть виборців решти муніципаC
літетів.

Мальта C 10% виборців муніципалітету.
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Варто зазначити, що у деяких країнах роль місцевих органів влади в
процесі організації місцевих референдумів не зводиться до ініціювання
його проведення. Наприклад, в Естонії місцева рада затверджує текст
бюлетеня для референдуму. Крім того, часто наявність народної ініціативи
щодо проведення місцевого референдуму є прямою підставою для
проголошення початку кампанії місцевою радою (така практика має місце у
Бельгії, Болгарії, Польщі, Чехії). 

Країна
Суб’єкт ініціативи та

проголошення
Народна ініціатива

Нідерланди Місцева рада. +

Польща Консультативні збори при місцевих
чи регіональних органах влади.

1) 10% електорату округів та муніциC
палітетів;
2) 5% електорату регіону.
(Протягом 30 днів з моменту отриC
мання петиції щодо проведення реC
ферендуму, місцева адміністрація
має вирішити, приймати її чи ні. Якщо
петиція не була розглянута або не
набула схвалення, то її ініціатор може
звернутися зі скаргою до адміністC
ративного суду протягом 14 днів).

Португалія Збори місцевої громади. Відповідна кількість виборців
(залежно від розміру
адміністративноCтериторіальної
одиниці) має право просити місцеву
раду про проведення референдуму,
проте остаточне рішення приймає
рада, а не громада.

Угорщина Місцева рада; чверть її депутатів;
один із її комітетів.

10C25% виборців (залежить від
місцевого законодавства).

Фінляндія Місцева рада. 5% виборців можуть ініціювати
проведення референдуму,
передавши відповідну заяву місцевій
раді, проте остання не зобов’язана
підтримати ініціативу. 

Франція Консультативні збори при місцевому
чи регіональному органі влади.

Чехія Місцева рада (наприклад щодо
питання об’єднання
муніципалітетів).

Ініціатива визначеної кількості
виборців (30% виборців в
адміністративних одиницях з
населенням до 3000 жителів).

Швеція Місцеві та регіональні збори
(консультативні референдуми).

C

Відсутнє
регулювання: 

Греція, Італія, Кіпр, Латвія, Мальта Греція, Данія, Ірландія, Іспанія,
Кіпр, Латвія, Литва, Франція,
Швеція
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Таблиця 8.11. 

Залучення представницьких органів до процесу прийняття 
рішення про проведення місцевого референдуму: 

приклади законодавчого регулювання

В країнах, де рішення про проведення референдуму на вимогу жителів
приймають муніципальні органи, число підписів, які необхідно зібрати,
зазвичай дуже мале (наприклад, в Естонії необхідною є підтримка 1%
населення, тобто принаймні 5 підписів). Для порівняння, там, де наявність
вимоги мешканців про проведення референдуму є єдиною умовою, яка
тягне за собою проведення народного голосування на місцевому рівні,
кількість підписів є набагато вищою: в Чехії – 30% виборців на 3000
мешканців; на Мальті – 10% виборців; в Італії – 20% виборців. Можливим є
законодавче закріплення особливого порядку скликання місцевого рефеC
рендуму за народною ініціативою: в Болгарії вимога про референдум має
бути підтримана принаймні четвертою частиною зареєстрованих виборців,
але місцева рада зобов’язана проводити голосування лише за умови
підтримки ініціативи половиною зареєстрованих виборців. У федеральних
державах законодавство федеральних складових може передбачати
проведення референдумів на вимогу частини електорату (наприклад
Австрія). Варто зазначити, що надання фінансової винагороди за збір
підписів забороняється. 

Через нерівномірність співвідношення кількості мешканців у різних
територіальних одиницях, відсоток виборців, чия підтримка є необхідною
для скликання референдуму у малих одиницях, є вищим, ніж у невеликих
муніципалітетах. Так, наприклад, у Люксембурзі необхідною є підтримка 
1/5 частини виборців муніципалітету з населенням понад 3000 жителів, і 
1/4 частини в інших районах; подібні правила діють у Чехії. У Бельгії та
Португалії на рівні провінцій та муніципалітетів необхідний відсоток
підтримки вираховується з урахуванням кількості населення, а в Угорщині
рішення про рівень підтримки виборцями приймають регіональні та місцеві
органи влади з у межах від 10 до 25%.

КРАЇНА ПРОЦЕДУРА ЗАЛУЧЕННЯ

Бельгія Вимога від визначеної законодавством частини населення є обов’язковою
підставою для оголошення референдуму місцевою або провінційною радою. 

Болгарія Місцева рада приймає остаточно рішення щодо проведення референдуму, якщо
тільки він був ініційований не менше ніж половиною зареєстрованих виборців.

Естонія Місцева рада приймає рішення про затвердження тексту референдуму.

Польща Якщо референдум ініціюється частиною електорату, місцева рада має прийняти
рішення щодо його проведення протягом 30 днів.

Чехія Місцева рада приймає рішення про проведення референдуму на вимогу населення.
За умови погодження з комітетами місцева рада може вирішити питання без
проведення народного голосування.
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У якості прикладу законодавчої регламентації порядку ініціювання
місцевого референдуму за народною ініціативою можна розглядати
регулювання, яке передбачав Тимчасовий закон про референдум 2002Cго
року Нідерландів.

Досвід Нідерландів: порядок скликання референдуму за народною
ініціативою (Тимчасовий закон про референдум 2002Lго року)

У певних державах місцеві органи влади можуть вирішити питання, що
стосуються референдумів на відповідному рівні, з органами влади вищого
рівня (наприклад у Чехії місцева рада, отримавши вимогу від жителів про
проведення референдуму, може вирішити порушене виборцями питання
без проведення референдуму, але за попереднім узгодженням з комітетом
по референдуму; подібна процедура діє в Польщі). 

Законодавство більшості країнCчленів ЄС не регулює питання плати за
збір підписів у підтримку референдуму за народною ініціативою (це
стосується Бельгії, Болгарії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Греції, Угорщини,
Фінляндії, Франції, Ірландії. Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Португалії,
Іспанії, Швеції). Така плата дозволена в Італії; у Нідерландах немає проC
цедури збору підписів, а у Люксембурзі правила регулювання приймаються
щодо кожного референдуму окремо.

У переважній більшості країнCчленів ЄС адміністрування місцевого
референдуму здійснює система виборчих комісій, створена відповідно до
особливостей територіальної організації місцевих виборів. Така система
може включати виборчі системи провінцій, комун, міст, районів, а також
окружні та дільничні виборчі комісії. 

Ускладнена система адміністрування, яка передбачає збереження
базового рівня виборчих комісій (дільничних) та залучення до цього процесу
органів місцевого самоврядування, діє в Італії (вона включає управління з
питань виборів при виконавчих органах місцевого самоврядування та
адміністраціях префектур), ФРН (включає уповноважених у землях, виборC

Предметом локального референдуму може бути зміна кордонів муніципалітету, якщо
на це погодяться усі причетні муніципалітети. Муніципальні ради можуть закріпити
правовим актом неможливість проведення референдумів щодо податків та зарплатні
чиновників. 

Кількість підписів, які необхідно подати в підтримку ініціативи та вимоги проведення
референдуму, залежать від муніципалітету:

C менше 20.001 виборців – 10% (мінімум з 200, максимум з 1250);
C 20.001C40.000 виборців – 7% (максимум з 2250);
C 40.001C100.000 виборців – 5%. 
Головне бюро виборців було відповідальне за перевірку поданих підписів.
У період з 1991Dго по 2001 рік з 537Dми муніципалітетів юридично закріпили інститут

локального референдуму.
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чих округах та на дільницях) та Чехії (включає органи місцевого самоC
врядування та місцеві органи виконавчої влади).

У Великобританії, Ірландії та Франції оформленої системи органів
адміністрування місцевого референдуму не існує. Відповідні функції
покладаються на уповноважених осіб органів місцевого самоврядування. 

Органи, що адмініструють місцеві референдуми, істотно залежать від
центральних органів адміністрування. Останні можуть мати право не лише
контролювати діяльність місцевих виборчих комісій та органів місцевого
самоврядування щодо відповідного кола питань, а й відміняти видані ними
акти.

Загальною практикою є покладання обов’язку ведення реєстру виборC
ців на місцях на органи місцевого самоврядування. 

Законодавча регламентація порядку проведення місцевого референC
думу може не зводитися лише до визначення особливостей ініціювання
його проведення та функцій органів адміністрування, а бути досить
детальною. 

Таблиця 8.11.
Досвід ФРН: порядок проведення регіонального 

та муніципального референдумів

РІВЕНЬ ЕТАПИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
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Процедура проведення регіонального законодавчого референдуму включає три
основні стадії:

1) Петиція («Народна ініціатива», подання щодо ініціювання процесу
референдуму):
• Внесення петиції супроводжується перевіркою її законності;
• Найменша кількість підписів громадян, яка має бути подана на підтримку петиції,

коливається від 3.000 у Північному РейніCВестфалії до 120.000 у Гессені. Обрахунок
мінімальної кількості відбувається у процентному відношенні до кількості
електорату;

• Ініціативи, що стосуються економіки (оподаткування, заробітна платня чиновників)
з предметної сфери референдуму виключені.
2) Ініціатива («Народна вимога»):

• Зазвичай підтримка населення коливається від 8 до 20% електорату. Лише у
Гамбурзі та землі ШлезвігCГольштейн рівень підтримки нижчий – 4C5%;

• Процес реєстрації підписів залежить від землі: у 9Cти дозволений вільний збір
протягом періоду від 3Cх до 12Cти місяців, ще у 7Cми – реєстрація підписів
відбувається у офіційно визначених місцях протягом періоду від 2Cх тижнів до 2Cх
місяців;

• Ініціатива, яка зібрала необхідну кількість підписів, обговорюється у місцевому
парламенті (Ландтазі). Якщо її приймають – референдум не проводиться, якщо ні
– референдум проводиться, а парламент може запропонувати на розгляд народу
власну альтернативну пропозицію з відповідного питання.
3) Прийняття рішення («Народне голосування»).
Для прийняття рішень щодо важливих законів вимагається мінімальне

схвалення громадян на рівні 20%, 25% або 33%. Крім того, у Північному РейніCВестфалії
вимогою є участь 15% електорату, у землі РейнландCПфальц – 30%; лише закоC
нодавство Баварії, Гессена, Саксонії та Північного РейнуCВестфалії не містить вимог
щодо кворуму участі громадян. Під час конституційних референдумів кворум
становить 50% (крім Баварії, де 25%), а рішення приймається 2/3 населення (така
вимога значно знижує можливість прийняття такого рішення).
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Голосування протягом одного дня є правилом при проведенні місцевих
та регіональних референдумів (Австрія, Бельгія, Болгарія, Фінляндія,
Франція, Угорщина, Ірландія, Італія, Мальта, Нідерланди, Португалія,
Іспанія). Однак є винятки: у Чехії практикується голосування протягом 2Cх
днів, якщо проведення референдумів співпадає на місцевому, регіоC
нальному та національному рівнях; на Мальті спеціальний закон, прийнятий
у контексті конкретного референдуму, може змінити загальне правило
голосування протягом одного дня; в Люксембурзі правила у випадку
кожного референдуму визначаються окремо. У таких країнах як Кіпр, Данія,
Греція, Естонія, Латвія, Литва, Польща, регулювання щодо періоду
голосування відсутнє. Як і у випадку національного референдуму, голосуC
вання поштою, здійснене заздалегідь, може бути дозволене (наприклад у
Швеції за 30 днів до дня загального голосування). 

Обов’язкове голосування на місцевих референдумах законодавчо не
передбачене; виняток – Люксембург, де може бути встановлене таке
правило щодо конкретного референдуму. Законодавство деяких країн
взагалі не містить норм, які б регулювали це питання (Кіпр, Данія, Естонія,
Греція, Латвія).

РІВЕНЬ ЕТАПИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
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Хвиля реформ, що розпочалася у 1989Cму році, мала суттєвий вплив на інститут
прямої демократії на місцевому рівні. До цього можливість громадян долучатися до
процесу прийняття публічноCвладних рішень була закріплена лише законодавством
землі БаденCВюртемберг, однак сьогодні 15 з 16Cти федеративних земель (крім
Берліну) запровадили інститут муніципального референдуму. 

Специфічним є приклад Баварії та Гамбургу, де запровадження народного
голосування відбулося під час референдуму, незважаючи на опір властей. 

Процес муніципального референдуму включає дві стадії:
1) Народна ініціатива:

• У більшості земель питання особливо місцевого значення не можуть бути
предметом референдуму (винятками є Баварія, Гамбург, Гессен та Саксонія, де
такі обмеження зазвичай не враховуються);

• У більшості земель діють диференційовані квоти збору підписів залежно від
розміру громади: в Гамбурзі – 2C3%,у  Верхній Саксонії – 6C15%, в решті – 
10C20%;

• Часові обмеження щодо збору підписів діють лише у випадках, коли ініціатива
стосується рішення, прийнятого місцевою владою, та становлять від 4Cх тижнів до
3Cх місяців;

• Зазвичай рішення про проведення референдуму приймає місцева влада; її
негативне рішення може бути оскаржене;

• Якщо місцева рада підтримає рішення, що є змістом ініціативи, референдум не
проводиться.
2) Народне голосування:

• Кворум участі коливається від 20% до 30%. Законодавство Баварії кворум не
передбачає, однак земельний уряд (Ландтаг) запровадив диференційований
кворум, що коливається від 10% до 20%. Лише у Гамбурзі діє система прийняття
рішень простою більшістю без вимог щодо кворуму; 

• Прийняте на референдумі рішення протягом 3Cх років не може бути відмінене
органами влади, виключно іншим референдумом.
В середньому, щороку в ФРН проводиться 200 муніципальних

референдумів, найбільше – у Баварії.
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Вимоги щодо кворуму на місцевих та регіональних референдумах не є
досить поширеними. Тим не менше, законодавство ряду країн передбачає
вимоги щодо кворуму участі та кворуму схвалення. Варто відмітити, що
визначені нормативно відсотки підтримки винесеної на референдум
пропозиції або явки виборців у різних країн істотно відрізняються. Це
пояснюється як неоднаковими розмірами адміністративноCтериторіальних
одиниць, так і різною роллю референдумів у житті місцевих спільнот. 

Таблиця 8.12. 
Вимоги щодо кворуму: приклади законодавчого регулювання

Загальним правилом є покладання обов’язку підрахунку голосів та
проголошення результатів місцевих референдумів на органи адміністC
рування, що відповідають за організацію та проведення вибрів у тій чи іншій
державі. 

Дії, які необхідно вчинити місцевим органам влади після проведення
референдуму, залежать від законодавчо визначеної юридичної сили
наслідків народного голосування. Регулювання, що передбачає заходи, які
необхідно вжити для імплементації рішень місцевих референдумів,
визначається національною владою (наприклад у Португалії позитивне
рішення референдуму має бути імплементоване протягом 60Cти днів). 

У державах, законодавство яких передбачає лише консультативний
референдум, провінційні та муніципальні органи влади після проведення
голосування мають відповідно до законодавчо визначених процедурних
вимог оприлюднити свою позицію щодо рішення: у Бельгії провінційна та
муніципальна влада має оприлюднити та обґрунтувати свою позицію щодо
прийнятого на референдумі рішення; у Нідерландах, якщо результат
голосування був негативним, має бути прийняте будьCяке рішення щодо
винесеного на референдум питання, а якщо позитивним – воно автоC
матично вступає в силу.

За загальним правилом рішення, прийняті на референдумі, можуть бути
змінені лише шляхом іншого референдуму. Також можуть бути встановлені
часові обмеження, протягом яких результати народного голосування не
можуть бути переглянуті. Наприклад, в Чехії рішення, прийняте на рефеC
рендумі, може бути змінене лише іншим референдумом після того, як
минуло 2 роки з моменту його прийняття; в Угорщині, якщо четверть
виборців або підтримали, або відхилили рішення, питання може бути
висунуте на референдум через рік.

Кворум участі Болгарія (50%), Мальта (50%), Чехія (50%), Польща (30%),
Португалія (50%), Бельгія (10% на рівні муніципалітетів, 10=20%
на рівні провінцій), Угорщина (25%)

Кворум схвалення Ірландія (30% на відхиляючому референдумі), Чехія (50% при
поділі або об’єднанні муніципалітетів), Угорщина (1/4 заре=
єстрованих виборців мають дати однакові відповіді)

Вимоги відсутні: Італія, Іспанія, Фінляндія, Франція, Швеція

Відсутнє регулювання: Кіпр, Данія, Естонія, Греція, Латвія, Литва, Люксембург
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Проведення місцевих референдумів може передбачати існування
наглядового органу (наприклад Бельгія); крім того, попередній автомаC
тичний юридичний перегляд питань, що виносяться на референдум, може
здійснювати юридичний орган (наприклад в Італії спеціальний офіс
Касаційного Суду дає рішення стосовно референдуму щодо зміни регіоC
нальних кордонів та створення нових територіальних одиниць; в Португалії
питання конституційності та відповідності щодо форми та змісту законам
питань, винесених на референдум, вирішує Конституційний Суд). У порівC
нянні з національним рівнем юридичний перегляд результатів має менш
централізований характер (винятком є Мальта, де Конституційний суд має
кілька відділень). Зазвичай питання перегляду є предметом розгляду у
адміністративних (Бельгія, Польща, Франція) або звичайних судах (БолD
гарія, Чехія, Угорщина); в Італії питання змісту та форми є предметом
розгляду Конституційного суду, а адміністративні суди мають справу зі
скаргами стосовно результатів. Крім того, проведення референдуму може
випадати зCпід судової юрисдикції (Ірландія) або визначатися місцевими
органами влади (в Австрії відповідальні за розгляд скарг ограни визнаC
чаються на рівні земель і кантонів). 

Право оскаржувати результати місцевого референдуму може належати
будьCякому виборцю (Чехія, Угорщина, Мальта) або групі виборців чи
органу, що ініціювали проведення референдуму (Болгарія). Особливе
регулювання передбачене в Португалії: право подавати скарги належить
Президенту муніципальної асамблеї, кожному виборцю, а також партіям та
іншим силам, що брали участь у кампанії.

Що ж стосується фінансування місцевих референдумів, то лише у
кількох країнах ці питання на місцевому рівні регламентуються законодавчо.
В деяких країнах передбачене фінансування референдумів за рахунок
громадських фондів, в інших державах воно, навпаки, заборонене. Так,
наприклад, заборона на використання громадських коштів в ході кампанії
діє в Португалії; помірне використання громадських фондів дозволяється в
Австрії; на Мальті вони можуть використовуватися лише для забезпечення
функціонування інформаційної складової кампанії. В багатьох випадках
адміністративні витрати компенсуються не центральною, а місцевою
владою (наприклад Польща). 

Таблиця 8.13. 
Використання громадських фондів під час організації та проведення

місцевих референдумів

КРАЇНА ПРИКЛАДИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Австрія Помірне використання дозволяється; обмеження починають діяти, якщо
поширюється необ’єктивна інформація. 

Мальта Дозволено для інформаційних потреб, але не для решти складових кампанії.

Чехія Витрати на референдум та обладнання місць для голосування здійснюються
муніципальною владою з власного бюджету. Витрати ініціативного комітету
з муніципального бюджету не покриваються.

Законодавча
заборона

Бельгія, Нідерланди, Польща, Португалія, Іспанія (доступ до ЗМІ
безкоштовний). 

Відсутнє
регулювання:

Болгарія, Кіпр, Данія, Естонія, Греція, Фінляндія. 
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Наведена інформація свідчить про незначну поширеність практики
регламентації джерел та порядку фінансування місцевих референдумів у
країнахCчленах ЄС на рівні національного законодавства.

8.7. Висновки

1. Інститут місцевих референдумів закріплений законодавством більD
шості країн ЄС. При цьому порядок проведення таких референдумів
визначається далеко не завжди спеціальними законами – у ряді держав
організація та проведення референдумів на місцях регламентується
законодавством про місцеве самоврядування або про місцеві органи
виконавчої влади. В деяких державах Євросоюзу можливість провеD
дення місцевих референдумів передбачена також на конституційному
рівні.

2. В багатьох країнах ЄС (Бельгія, Данія, Естонія, Ірландія, Литва,
Люксембург, Нідерланди, Швеція) результати місцевих референдумів
мають виключно консультативне значення; виключно імперативне
значення місцеві референдуми мають лише в окремих країнах
(Болгарія, Франція, Іспанія). 

3. У переважній більшості країн ЄС на місцеві референдуми можуть
виноситись питання, віднесені до компетенції місцевого самовряD
дування і питання, пов’язані з переглядом меж адміністративноD
територіальних одиниць. У федеративних державах на референдуми
виносяться конституції (статути) суб’єктів федерації. Як і на загальноD
національних референдумах, предметом місцевого референдуму у
більшості випадків не можуть бути фіскальні питання (крім Ірландії). 
В усіх країнах на місцеві референдуми не виносяться питання, віднесені
до загальнодержавної компетенції. Що стосується дострокового приD
пинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самовряD
дування шляхом проведення референдумів, то відповідне питання в
різних державах врегульовується поDрізному – в одних (Чехія,
Угорщина, Польща, Австрія) закон передбачає таку можливість, в інших
(Бельгія) – ні.

4. В більшості країн ЄС підходи до регулювання передреферендумної
агітації, формулювання питань, фінансування, організації референдумD
ного процесу є однаковими як для загальнонаціональних, так і для
місцевих референдумів.
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