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Тема: Парламент в зарубіжних країнах 

План 

1. Класифікація парламентів 

2. Структура парламенту. 

3. Повноваження парламентів. 

Самостійна робота 
1. Правовий статус депутата парламенту в зарубіжних країнах  

2. Законодавчий процес у парламентах зарубіжних країн, його стадії. 

3. Порядок скликання сесій парламентів у зарубіжних країнах. 

Шановні студенти, рекомендую переглянути відео за цією темою за 

наступними посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=kvGZHllkr9s 

1. Класифікація парламентів 

Сучасні парламенти – це загальнонаціональні колегіальні представницькі 

органи державної влади, які повністю або частково обираються народом (виборчим 

корпусом), діють на постійній основі, і які здійснюють у механізмі державного 

владування насамперед функції законотворчості, установчу, контролю за виконавчою 

владою, бюджетно-фінансову, зовнішньополітичну тощо.  

Важливе значення для характеристики парламенту як конституційного інституту 

має закріплення його правового становища у системі органів державної влади. При 

цьому зазначимо, що світова конституційна теорія і практика виходять із того, що 

правовий статус парламента зумовлений багатьма факторами, і в першу чергу 

особливостями історії політичних інститутів відповідної держави, її державного й 

суспільного ладу, проголошеними в основних законах принципами, існуючими 

партійними системами і соціально-економічними і політичними умовами і т.ін. 

І все ж конституційний статус парламенту залежить насамперед від закріплених 

у конституціях основоположних принципів організації державної влади у тій чи іншій 

країні. У Великобританії, наприклад, в якості одного із фундаментальних 

проголошується принцип парламентського верховенства, і, відповідно до цього, орган 

народного представництва юридично виступає як джерело всієї законодавчої влади. 

Водночас принцип народного (національного) суверенітету зумовлює, що у кінцевому 

рахунку джерело влади, у тому числі законодавчої, - народ, а парламент – один із 

органів держави, через котрий народ здійснює свій суверенітет у формі законодавчої 

функції. 

Є різні класифікації парламенту, але найчастіше починають класифікувати 

парламенти за структурою.  

I. Говорячи про структуру парламенту насамперед мають на увазі структуру 

парламенту: 

- однопалатний - називаються  монокамеральними,  

- двопалатний парламент - бікамеральними 
Сучасні парламенти складаються з однієї або двох палат, хоч історії відомі випадки більшого 

числа палат. За Конституцією Югославії 1963 р. (у редакції 1968 р.) число палат дорівнювало шести. 

У ПАР, що ґрунтувалася на принципі "апартеїду", тобто на принципі роздільного існування рас, був 

три-палатний парламент, палати якого формувалися за расовим принципом. 

Спочатку (історично) парламент був однопалатним. Британський парламент — 

родоначальник усіх сучасних парламентів — став двопалатним лише у середині XIV ст. Палата 

https://www.youtube.com/watch?v=kvGZHllkr9s
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лордів представляла аристократію, а палата громад — буржуазію. Двопалатна структура в Англії та 

інших країнах старої парламентської системи гарантувала від поспішних рішень нижньої палати, 

убезпечувала аристократію від несподіванок. Традиційно верхня палата була більш консервативною, 

захищаючи традиції, нижня — більш демократичною і прогресивною. Вони становили певний 

баланс. 

У Західній Європі в період буржуазних революцій створювалися однопалатні парламенти, які 

були більш мобільними і краще пристосованими для реалізації революційних ідей. Однак ці 

однопалатні парламенти в деяких країнах перевищували свої повноваження й перетворювалися на 

знаряддя деспотії. У Франції в 1795 р. після гострих революційних потрясінь також був створений 

двопалатний парламент. 

У СПІА в 1787 р. однопалатний конгрес конфедерації був замінений, відповідно до 

Конституції, двопалатним Конгресом. Перевага двопалатності в той час вбачалася в тому, що верхня 

палата утримувала нижню від непродуманих і надто популістських рішень. 

Незважаючи на те, що парламент поділявся й поділяється на дві палати і кожна з 

них має своє коло повноважень, свої керівні органи, парламент повинен бути єдиним 

органом, а прийняті ним акти повинні відповідати потребам громадян і втілювати 

погоджену волю обох палат. 

У двопалатних парламентах є дві моделі відносин. Є двопалатні парламенти 

з рівним правовим статусом палат і така система, коли у палат статус не 

однаковий. У США обидві палати Конгресу — палата представників і сенат — мають однакові 

права в законодавчій сфері. Законопроект спочатку може бути внесений будь-якою палатою. Хоча в 

США кожна з палат має певну специфіку у сфері повноважень. 

Тривалий час принцип рівності палат уважався ознакою демократії, він став особливо 

пропагуватися після Другої світової війни. У ряді країн він закріплений у конституціях. Наприклад, у 

Конституції Італії (1947) йдеться про рівність палат у законодавчій сфері. Однак практика показала, 

що рівність прав палат не завжди дає позитивні результати. Про це писали численні закордонні 

вчені, зокрема, Г. Кельзен, який вважав, що обидві палати мають формуватися відповідно до різних 

принципів, щоб одна не була даремним дублікатом іншої. 

Незважаючи на критику другої палати, є безперечні докази того, що її існування 

абсолютно виправдане. Там, де встановлена федеративна форма державного устрою, 

практично завжди існує спеціальна друга палата для представництва суб'єктів 

федерації. Такий порядок діє у США, Австралії, Австрії, Венесуелі, Індії, Мексиці та 

ін. У цих країнах друга палата неначе "страхує" суб'єкти федерації від рішень, які 

можуть бути прийняті нижньою палатою, утвореною за територіальним принципом. 

У ряді унітарних держав друга палата іноді також утворюється за принципом 

територіального представництва. Такий тип других палат в Італії, Франції, а також в 

Іспанії, де в Сенаті представлено й звичайні територіальні одиниці, і автономні 

одиниці, які входять до складу держави. Слід зазначити, що Італія й Іспанія 

представляють так звані складні унітарні держави. 

В останні роки ідею існування другої палати почали пов'язувати з концепцією 

органу, який збирає представників, що володіють особливим знанням, особливим 

політичним і професійним досвідом. Цей орган є більш нейтральним на відміну від 

нижньої, завжди політизованої палати, і з урахуванням цього — більш неупередженим 

органом, який може спокійно й заглиблено вивчати важливі питання державного 

життя. Ряд державознавців говорить про те, що двопалатна структура може дати 

більше можливостей для забезпечення ширшого представництва різних суспільних 

інтересів. Другі палати подібного типу представляються в літературі як корисне до-

повнення нижньої палати. Такої думки дотримуються не всі автори. Деякі доводять, 
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що в більшості випадків в унітарних державах другі палати — це "відстійник 

політиканів, які вийшли в тираж". 

Але за всього цього недоліки двопалатної системи залишаються, оскільки 

двопалатна система — це завжди ускладнення законодавчого процесу, це певне 

консервативне ставлення до новацій, це ускладнені процедури й найчастіше затримка 

прогресивних починань. Справді, друга палата може виправити помилку, загальмувати 

надто поспішне рішення, але питання це не однозначне, і суперечки із приводу 

необхідності другої палати будуть тривати довго. У будь-якому разі кожна країна 

повинна вирішувати це питання самостійно. 

II. За обсягом їхньої компетенції. Компетенція — найважливіший фактор, який 

визначає роль і значення парламенту в житті країни та відносини з іншими органами 

держави. У науці найчастіше зарубіжні парламенти за обсягом компетенції поділяють 

на три групи. 

Перша група — парламенти з абсолютно обмеженою компетенцією (більш м'яко 

вона називається "абсолютно визначеною компетенцією"). Це тип парламентів, для 

яких конституції й закони встановлюють точний перелік повноважень, тобто точне 

коло питань, з яких вони можуть приймати рішення, і ці парламенти не можуть 

перевищувати своїх повноважень — приймати закони з того кола питань, які не 

названі у конституції. Класичним прикладом такого парламенту є Конгрес США, оскільки розділ 

8 ст. 1 американської Конституції включає перелік з 18 пунктів, які дозволяють Конгресу здій-

снювати певні дії. Розділ 9 цієї самої статті визначає те, чого Конгрес не може робити. Таким чином, 

діяльність Конгресу обмежена рамками вищого законодавчого акта. Це пояснюється тим, що США 

— федеративна держава, і створюючи конституцію, "батьки-засновники" подбали про те, щоб 

достатній Комплекс повноважень зберігся у окремих штатів і їхніх законодавчих органів. Тому те, 

що названо, стосується федеральної влади, а те, що Конгресу забороняється — діяльності окремих 

штатів. У принципі, такий самий метод застосований у Франції. Стаття 34 французької Конституції 

дає вичерпний перелік повноважень парламенту, додаючи, що ці повноваження можуть бути 

доповнені органічними законами. 

Другу групу становлять парламенти з абсолютно необмеженою компетенцією. їх 

називають ще парламентами з "абсолютно невизначеною компетенцією". До таких 

відносять парламенти, для яких юридично не визначається перелік повноважень. Вони 

мають право видавати закони, що стосуються будь-яких сторін життя. Це 

найменування — "абсолютна необмежена компетенція" — досить умовне, тому що 

завжди складається коло реальних повноважень, але "де-юре" ця компетенція не 

обмежена. Такою компетенцією пишаються члени парламентів Великобританії, Нової 

Зеландії. У принципі, можна віднести до цієї групи парламенти Італії й Ірландії, 

оскільки конституції цих держав також не встановлюють переліків повноважень 

парламентів. 

Третю групу становлять парламенти, компетенція яких називається "щодо 

обмеженої". Це парламенти, у яких є непостійна (рухлива) компетенція. У більшості 

випадків така компетенція властива парламентам федеративних держав (Індія, 

Малайзія, ФРН). Наприклад, Конституція Індії встановлює три сфери повноважень. 

Перша — це питання, що належать до виключної компетенції всієї федерації і рішення 

з яких може приймати лише федеральний парламент. Друга група — питання, 

віднесені до компетенції окремих штатів Індії. Третя — питання, що входять до 

загальної компетенції. Така загальна компетенція — питання, які можуть вирішувати і 
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федеральний парламент, і законодавчі органи штатів — це і є відносно визначена 

(обмежена) компетенція. 

III. Називається в літературі й інша важлива підстава класифікації парламентів: 

поділ на чотири групи, або чотири моделі, парламентів. Ці чотири групи пов'язані 

із устроєм вищої державної влади. 

Перша модель характерна для парламентських форм правління. Ці парламенти 

називаються парламентами, які працюють на основі принципу парламентського 

відповідального правління. Головна ознака цього парламенту — інститут політичної 

відповідальності уряду. Це група парламентів, яким надане право винесення вотуму 

недовіри уряду, право відправляти уряд у відставку. Тут класичним прикладом є 

Великобританія, іноді цю модель називають Вестмінстерською моделлю за місцем 

розташування парламенту — у Вестмінстерському палаці. Ця модель є в тих країнах, 

де існує парламентська республіка (або парламентська монархія): Нідерланди, Італія, 

Німеччина, Австрія, Болгарія, Угорщина та ін. 

Друга модель парламенту властива країнам із президентською формою 

правління. Це парламенти й країни, де діє жорсткий принцип поділу влади. Такі 

парламенти не мають права вотуму недовіри, а уряд не має права розпускати 

парламент. Класична модель такого парламенту — СПІА. У цих країнах, крім 

принципу поділу влади, діє жорсткий принцип "стримувань і противаг". Виконавча 

влада має право вето, законодавча — право використати імпічмент та ін. 

Третя модель парламенту — парламент у країнах, де існує змішана форма 

правління, що поєднує елементи парламентської і президентської систем. Відносини 

між парламентом і виконавчою владою тут інші. Парламент, з одного боку, наділений 

правом вотуму недовіри, і там є реальний інститут парламентської відповідальності 

уряду, але й у президента дуже важливі повноваження, пов'язані з діяльністю 

парламенту. У цих країнах президент наділений правом розпускати парламент. 

Класичним прикладом такої моделі є Франція. Останнім часом до цієї моделі тяжіють 

країни СНД (Казахстан). 

Четверта модель — парламенти в країнах, де вони відіграють майже 

декоративну роль. Іноді застосовується термін "консультативні парламенти". У певних 

країнах такий термін навіть застосовується на практиці (Катар). Це законодорадчі 

органи. Такі консультативні парламенти передбачено конституціями деяких 

ісламських країн (Кувейт, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати). Парламенти за 

абсолютної влади монарха фактично є квазіпарламентами. Вони іноді розпускаються, 

іноді відновлюються, іноді вони обираються громадянами, іноді призначаються 

монархами. 
До цієї ж групи законодорадчих парламентів можна віднести парламенти в країнах, де 

збереглася соціалістична система. Це деякі країни реального соціалізму — Корейська Народна 

Демократична Республіка, Куба, КНР, В'єтнам, Лаос. Зрозуміло, що основні рішення й основні 

закони приймаються не парламентами, хоча вони там є. Про це свідчить робота цих парламентів: 

вони скликаються на два-три дні на рік, одностайно 100-відсоткового голосують "за", не 

утримуючись, не голосуючи "проти". Говорити про реальний парламентаризм у цих країнах не 

можна. Така модель існувала свого часу і в Радянському Союзі. 

IV. Відомий класик конституціоналізму англієць У. Дайсі поділив 

законодавчі органи на суверенні й несуверенні.  

До суверенних належать, на його думку, парламенти, де не існує закону, якого 

парламент не міг би змінити, де немає розбіжності між конституційними і 
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неконституційними законами і немає органу, що міг би оголосити закон, прийнятий 

парламентом, недійсним. 

Несуверенні парламенти, на думку Дайсі, працюють в умовах поділу законів на 

звичайні, конституційні та інші. У таких державах є органи, які можуть оголосити 

закон таким, що не відповідає конституції. На думку Дайсі, до таких несуверенних 

законодавчих органів належать парламенти країн, де є органи конституційного 

контролю, наприклад, США, Швейцарія, Аргентина. 

V. розподіл законодавчих органів на  

- активні,  

- реактивні,  

- маргінальні,  

- мінімальні.  

Активними називають парламенти, що як відіграють активну роль у прийнятті 

законів, так і беруть участь у формуванні уряду або в його відставці. Під відставкою 

іноді мається на увазі й право оголошувати імпічмент. Активними парламентами 

називають Конгрес США й парламенти, наділені аналогічними повноваженнями. 

Реактивними називають парламенти в країнах, у яких більшою мірою домінує 

виконавча влада, але водночас парламенти впливають на уряд. Там простежується 

взаємозв'язок між парламентом і урядом. Це Великобританія, Австралія, Канада — 

держави англосаксонської правової системи і британської моделі парламенту. 

Маргінальними називають парламенти, які контролюються верховною 

виконавчою владою такою мірою, що їхній внесок у реальну політику дуже 

незначний. 

Мінімальні — це парламенти, які тільки за назвою є представницькими 

органами. Вони зберігаються "для вивіски", щоб інші країни не дорікали у відсутності 

парламентаризму. Багато в чому ця класифікація близька до тієї, яку дав Дайсі. 

Парламент і парламентаризм – поняття взаємопов’язані і взаємозумовлені, але 

зовсім не рівнозначні. Парламентаризм не може існувати без парламенту, адже його 

підвалиною є саме сильний і повновладний парламент. Але парламентаризм є 

водночас вищою якістю парламенту. Дореволюційний російський державознавець 

В.М. Гессен вважав парламентаризм вінцем конституційного режиму. У вітчизняній та 

зарубіжній конституційній літературі можна зустріти чимало дефініцій 

парламентаризму. Як правило, в них акцентується увага на тому, що парламентаризм 

– це система державного керівництва суспільством, для якої характерними є 

визнання провідної або особливої (істотної) ролі парламенту в здійсненні державно-

владних функцій. Але таке визначення не розкриває змістовної характеристики цієї 

категорії. На наш погляд, можна запропонувати таке її визначення. 

Парламентаризм – це визначена в конституції та інших законах і відповідним 

чином трансформована у практичну площину організація влади в державі і 

суспільстві, при якій парламент, побудований на демократичних засадах, володіє 

юридичним статусом і реальними повноваженнями представницького, законодавчого, 

контрольного й установчого характеру в бюджетно-фінансовій і 

зовнішньополітичній сферах і своєю активною діяльністю виступає гарантом 

захисту інтересів як більшості, так і меншості громадян країни. Отже, 

парламентаризм є вищою якістю функціонування парламенту в сучасних умовах. 
 



6 

 

2. Структура парламенту. 

 Парламент в сучасних умовах являється виразником інтересів різних 

політичних сил в суспільстві. Його структура, зазвичай, неоднакова :  

- Найчастіше під парламентом  розуміють представницький орган або нижню 

палату двопалатного парламенту; 

- в англосаксонському праві парламент – це триєдина установа – глава держави 

і дві палати ( в Великобританії монарх, президент в Індії); 

- в країнах з впливом англосаксонського права, де главою держави є президент  

існує одна палата ( наприклад, в Танзанії по Конституції 1977 р.) парламент 

розглядається як двоєдина установа, що складається з глави держави і Національних 

зборів; 

- в континентальному праві в Німеччині, Франції, під парламентом розуміють 

дві його палати, глава ж держави не являється складовою частиною парламенту; 

- в деяких країнах ( наприклад, Фінляндія) глава держави розглядається як 

частина однопалатного парламенту. 

 На сьогоднішній день число палат в парламенті не перевищує двох, але в кінці 

80-на початку 90-х в ПАР ( до прийняття тимчасової конституції 1994 року) парламент 

юридично складався з 3-х палат, хача в дійсності органом державної влади була палата 

білого населення. В парламенті  Югославії в 70-х роках було 5 палат. В більшості 

країн зараз діють двопалатні парламенти, а в Данії, Греції, Єгипті, КНР, Португалії, 

Фінляндії, Угорщині, Швеції та в інших країнах однопалатні. 

 Палати парламенту мають різні назви ( нерідко- палата депутатів і сенат), 

але їх прийнято називати нижня і верхня. Остання назва має історичний характер зараз 

в більшості країн верхня палата має менше повноважень, ніж нижня. 

 Верхня палата може бути або слабою, коли вона не в змозі відстрочити 

прийняття рішення парламентом ( нижньою палатою), але не завадити йому, оскільки 

вето – це відмова згодитись з рішенням нижньої – може бути подолано останньою 

(Великобританія, Польша), або ж бути сильною, коли без її згоди закон не може бути 

прийнято ( Італія, США). В останньому випадку палати рівноправні при прийнятті 

законів. 

 Палати парламенту неодинакові  за чисельністю, зазвичай нижня палата в 

два рази (Італія), а то і більше (Польща) численніша верхньої. Лише в Великобританії 

це співвідношення інше- 1200 членів в Палаті лордів, 659 в Палаті общин.  

 Члени нижньої  палати парламенту найчастіше називаються депутатами, 

народними представниками, а верхньої-сенаторами. 

 Строк повноважень нижньої палати кожного скликання коливається від 2 

до 7 років. Так, в  США Палата представників вибирається на два роки, Бундестаг 

ФРН і Палата представників Японії – на 4 роки. Верхня  палата, якщо вона не є 

призначуваною, вибирається на більш довший термін ніж перша. При цьому, в одних 

країнах вона обновлюється цілком, а в інших – по частинах. Наприклад, Сенат США 

обновлюється кожні 2 роки  на 1/3. Консервативності верхніх палат сприяє більш 

високий віковий ценз, встановлений для їх членів, інколи він складає 30-40 років. 

 Верхня палата формується різними шляхами: 

- шляхом прямих виборів ( сенатори в  США – по 2 сенатори від штату, в 

Бразилії- по 3),  таким же шляхом формується верхня палата і в Японії, Польщі; 
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- шляхом непрямих виборів формується Сенат у Франції, де виборчу колегію в 

кожному регіоні ( регіон – найкрупніша адміністративно-територіальна одиниця) 

складають члени нижньої палати від даного регіону і радники різних муніціпальних 

органів; 

- шляхом поєднання прямих і непрямихи виборів в Іспанії, Бельгії ; 

- шляхом призначення главою держави формуються верхні палати в Канарі, 

Ямайці, Таїланді. 

-  В Німеччині члени верхньої палати призначаються урядами земель. 

Нижня палата і однопалатний парламент перевибираються цілком.  До 

верхньої палати часто застосовується принцип ротації і сенатори вибираються на 

більш довший строк і палата обновляється частинами ( у США – на 6 років з 

обновленням на 1/3 через два роки, у Франції – на 9 років з обновленням на 1/3 ). У 

багатьох країнах верхня палата вибирається на той термін, що й нижня. 

 Але які б не були шляхи формування парламентів в цивілізованому 

демократичному суспільстві ознаками повноцінного парламенту являються: 

1) регулярність виборів, а не призначення парламенту; 

2) вибори парламенту ( або його нижньої палати ) всіма громадянами 

шляхом вільних, прямих, рівних, і таємних виборів. 

В більшості парламентів після їх скликання створюються постійні фракції ( 

групи ). Зараз в ряді новітніх Конституціях, особливо в регламентах парламентів 

закріплено порядок формування і права парламентських фракцій, кількість їх членів, 

наприклад, у Франції це 30 чоловік  в  Національних зборах і 14 в Сенаті, в Бундестазі 

ФРН –15 депутатів. 

Партійні фракції займають важливе місце в парламентському механізмі. За 

згодою з лідерами фракцій підбираються кандидатури в керівні органи парламенту і 

його палат, готуються списки голів і членів комітетів, комісій. Всі ці органи 

створюються на основі звичайного пропорційного представництва від парламентських 

фракцій.  

 Фракції суттєво впливають на работу представницького органу – 

пропонують питання черги денної пленарних засідань, використовують різні форми 

контролю за виконавчою владою. На рівні фракцій ведуться переговори про створення 

уряду. 

           Ведучу роль в діяльності парламенту відіграє його керівний орган. В 

країнах з двопалатною системою кожна палата формує свій керівний орган. 

Керівництво парламенту (палат) здійснюється як одноособово головою (спікером) так 

і колегіальним органом ( президія, бюро). Найчастіше голова нижньої палати, віце-

голови, секретарі обираються самою палатою.  

 Голова верхньої палати обирається самою палатою ( Франція, Японія, 

Італія), або являється ним по посаді Віце-президент ( США), в Великобританії 

Палатою лордів керує лорд-канцлер- представник виконавчої влади.  

 Голова парламенту:  

-представляє парламент у взаємовідносинах з іншими органами, володіє 

дисциплінарною владою, визначає чергу денну, керує обговоренням, на основі 

регламенту встановлює процедуру обговорення питань і порядок голосування, 

координує роботу парламентських органів. 
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 Широкі права в області процедури дають голові можливість активно 

впливати на рішення парламенту ( може не дати згоди на рішення депутатських 

запитів уряду, скоротити час виступу, позбавити слова на основі (неповаги до 

зібрання), а в окремих випадках – заборонити приймати участь депутату в засіданнях 

на визначенний срок. 

 Важливою складовою частиною парламенту є їх комісії ( комітети). Вони 

створюються на термін повноважень парламенту. Свої комісії у двопалатних 

парламентах створює кожна палата, хоча можуть створюватись і об єднанні комісії. 

Найбільш поширені серед об єднаних – узгоджувальні комісії, їх задача – прийняття 

узгоджених рішень при виникаючих розбіжностях між палатами по тому чи іншому 

питанню. 

 Постійні комісії ( комітети) маються у всіх парламентах, але побіля цього 

в деяких можуть створюватись і тимчасові для розгляду конкретного законопроекту 

чи іншого питання слідчі комісії, ревізійні, редакційні. 

 Постійні комісії можуть бути галузевими або спеціалізованими ( з 

іноземних справ, по сільскому господарству ),  або ж неспеціалізованими. Своє 

рішення комісія приймає на засіданнях, представник комісії виступає із співдоповіддю 

при обговоренні проекту закону; від точки зору, бачення представників комісії 

залежить доля, зміст законопроекту. 

  По суті, постійні комісії  являються не допоміжними органами 

парламенту, а органами , що присвоїли собі ряд парламентських повноважень. 

 Особливі повноваження мають постійні комісії в Італії, Іспанії, секції в 

Греції. При визначених умовах вони вправі приймати закони замість палат. 

 В таких країнах, де здійснюється жорсткий парламентський контроль за 

виконавчою владою, як правило, створюються галузеві постійні комісії, які мають 

право знайомитись з документами відповідних органів виконавчої влади і свої звіти по 

цих питаннях надавати парламенту. 

  В парламентах створюються і інші органи контролю - ревізори, 

омбудсмани, котролери. Для допомоги голові парламенту, ( палати ) можуть 

створюватись ради старійшин, конференції при голові. 

 В деяких країнах для котролю за виконавчою владою створюються й інші 

органи. 

Суттєвим елементом внутрішньої побудови однопалатного парламенту, палат 

двопалатного парламенту є парламентські фракції (групи, клуби, парламентські 

партії), які визначаються як угрупування внутріполітичної партії в парламенті. 

Утворюються вони, як правило, із числа депутатів парламенту, які належать до тієї чи 

іншої партії або дотримуються одних і тих же поглядів. У конституціях, прийнятих 

після Другої світової війни, не тільки визнається на найвищому юридичному рівні 

факт існування фракцій, але й містяться конкретні приписи, які регламентують 

питання утворення та функціонування парламентських фракцій. Так, відповідно до 

конституційних законів Швеції, обрані до Риксдагу депутати не можуть розпочати 

роботу, доки не приєднаються до однієї з парламентських фракцій. Іншою підставою 

для формування парламентських фракцій є мінімальний кількісний склад депутатів, 

достатній для їх створення. Регламентами палат, зокрема, встановлені такі норми: в 

Австрії – 5; Румунії – 10; Російській Федерації – 35 депутатів. 
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Важливим елементом внутрішньої побудови палат парламентів є їхні 

керівні органи. Керівний орган палати (парламенту) існує з моменту 

самоусвідомлення і самовираження колегії депутатів себе в якості соціално-політичної 

організації. Історично його появу пов’язують із засіданням англійського парламенту в 

1377 р.: депутати, вислухавши вимоги короля, зібралися окремо на спеціальне 

засідання для їх обговорення, а згодом знову зібралися разом для оголошення своїх 

ухвал монарху через призначених ними представників-ораторів. Так з’явилась посада 

спікера (англ. Speaker – буквально оратор). 

Форми організації керівних органів палат можна поділити на три основні групи: 

1) в яких є одноосібні голови палат (за загальним правилом, вони мають одного 

або декількох заступників). Такий вид керівного органу передбачає законодавство 

таких держав, як Великобританія, Росія, Румунія, Японія та ін.; 

2) керівництво якими здійснюють утворені (обрані) ними колегіальні органи 

(президії, постійні комітети тощо). Такими є бюро в Іспанії, оргкомітет у Чехії, президія 

сесії в КНР; 

3) ті, де в палатах парламенту є і голова й утворений палатою (однопалатним 

парламентом) колегіальний орган. Тут поряд із обраним палатою головою з власними 

повноваженнями діють також обрані палатою або утворені партійними фракціями 

члени колегіальних керівних органів, які також володіють своїми правами. До складу 

такого керівного органу обов’язково входять голова палати, його заступники, 

секретарі та квестори (Австрія, Іспанія, Італія). 

Однією з ключових фігур є посада голови палати (однопалатного парламенту). 

Основна частина його повноважень пов’язана з організацією та проведенням 

пленарних засідань. Він представляє парламент у зносинах з іншими органами 

державної влади, виконує ряд церемоніальних функцій (зокрема, приймає присягу 

президента, суддів). Принципове значення має право голови палати (парламенту) на 

тимчасове заміщення посади президента республіки, залучення до участі в роботі 

різного роду координаційних органів, утворених при главі держави. Зробимо 

особливий наголос на особистих якостях керівника парламенту, або спікера палати. Ця 

посадова особа за неписаними правилами виконує багато делікатних функцій щодо 

посередництва як між правлячим і опозиційним блоками в парламенті, так і між 

законодавчою і виконавчою гілками влади. Тому ця посадова особа має бути 

нейтральною, обов’язково повинна володіти високими професійними та особистими 

якостями. Державно-правова практика демократичних країн ще раз доводить 

справедливість цього. Наприклад, у Франції Ж. Шабан Дельмас обіймав посаду голови 

Національної Асамблеї в п’яти легіслатурах (1958 – 1969 рр., 1978 р.) і був обраний 

ушосте в 1986 р. 

Одним із головних елементів внутрішньої побудови палат (парламентів) і 

одночасно їх найважливішим робочим органом є їхні постійні комітети (комісій). 

Доцільно зробити деякі пояснення щодо застосовування термінів “комітет” і 

“комісія”. Вживання того чи іншого терміна залежить від відповідної національної 

терміносистеми: в країнах, які сприйняли англосаксонську систему права, для 

позначення вищеозначеного органу використовується термін “комітет”, а в тих, де 

панує континентальна система права – “комісія”. У палатах (парламенті) будь-якої 

держави можуть утворюватися як комітети, так і комісії, які, зрозуміло, певними 

ознаками між собою різняться. Комітети мають більш складну структуру (в його 
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складі утворюються, як правило, підкомітети з основних напрямків його діяльності) і 

відіграють більш важливу роль в діяльності палат, ніж комісії. Реальне значення 

деяких комітетів в окремих країнах (Головного комітету Національної ради Австрії, 

комітетів із асигнувань обох палат Конгресу США та ін.) зросло настільки, що інколи 

вони набувають конституційного статусу.  

Вперше постійні комітети (комісії) утворені наприкінці ХІХ ст. у парламенті 

Великобританії, а в 1902 р. вони з’явилися в парламентській практиці Франції. З самого 

початку вони були лише органами, які займалися попереднім розглядом питань, що 

обговорювалися потім на пленарних засіданнях палат (парламенту). В теоретичному плані 

роль цих органів залишилася такою і в наш час. З практичної ж точки зору, постійні 

комітети (комісії): по-перше, розвантажують палати (парламенти) від розгляду справ у 

деталях; по-друге, залучають до обговорення питань фахівців із числа недепутатів зі 

сторони; по-третє, дозволяють застосовувати спрощену процедуру обговорення, чим 

прискорюється вирішення справ. 

Постійні комітети (комісії) мають спеціалізований характер: кожний з них відає 

однією галуззю (сферою), відповідно їм і доручається попередній розгляд усіх проблем, 

які стосуються даної галузі (сфери). Вважається найбільш зручною і продуктивною така 

система спеціалізації, при якій коло питань, що відноситься до відання комітетів 

(комісій), збігається з питаннями, які входять до компетенції відповідних міністерств. 

Кожна палата (однопалатний парламент) утворює певну кількість постійних комітетів 

(комісій): у США нижня палата має 22, а верхня – 16; в Австрії – відповідно 33 і 10; в 

Японії – 18 і 16; у Франції – у кожній палаті утворено по 6 комісій. 

Чи не найрозгалуженіша і найскладніша система парламентських комітетів у 

Конгресі США. Вона має таку структуру: постійні комітети в кожній палаті , 

спеціальні та постійні об’єднані комісії, розслідувальні комітети (в кожній палаті й 

об’єднані), узгоджувальні комітети, а також і т. зв. комітети всієї палати в кожній 

палаті. А до їх складу входять десятки постійних і спеціальних підкомітетів (у Сенаті 

– 60, а в Палаті представників - 82). Підкомітети – це ті підрозділи Конгресу, де тісно 

співпрацюють три сторони: законодавці, відповідні відомства виконавчої влади і 

лобісти, що репрезентують зацікавлені в проходженні того чи іншого законопроекту 

групи. 

Основною організаційно-правовою формою роботи постійних комітетів (комісій) є їх 

засідання. Кворум, звичайно, складає половина складу, в Польщі – 1/3. На засіданнях 

попередньо обговорюють законопроекти, від їхнього імені співдоповідач виступає на 

парламентарному засіданні парламенту (палати). Комітетська стадія обговорення 

законопроекту багато в чому визначає їх зміст і долю. Комітети (комісії) часто обговорюють 

інформації керівників відповідних виконавчих відомств. 

Особливі повноваження мають постійні комісії в Іспанії, Італії, Мексиці, секції в 

Греції. При певних умовах вони навіть приймають закони замість палат. 

Палати (парламенти) у разі необхідності утворюють тимчасові комісії – слідчі, 

ревізійні, спеціальні, особливі, редакційні та ін. Такі комісії утворюються для розгляду 

будь-якого конкретного питання та припиняють своє існування після підведення 

підсумків своєї діяльності. Для них характерними особливостями є суворо обмежені 

повноваження і терміни дії. 

Органи при парламенті – це ті, які не входять до його внутрішньої 

структури, але допомагають йому здійснювати його повноваження або діють за 
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його дорученням. До їх числа відносяться: органи та посадові особи, які здійснюють 

контроль за витрачанням державних коштів (Лічильна палата – в Австрії, Болгарії, 

Іспанії, Росії, ФРН; Верховна палата контролю – в Польщі; Бюджетне управління 

Конгресу; Генеральне рахункове управління – в США; генеральний (державний) 

контролер – в Естонії, Литві, Колумбії та ін.); омбудсмани (Уповноважений з прав 

людини – в Росії; Уповноважений щодо розгляду скарг – у Новій Зеландії; Посередник 

– у Франції; Адвокат народу – в Румунії; Парламентський комісар – у Великобританії, 

Гані тощо); Дитяче представництво, Представництво рівних можливостей і Рада 

новобранців (військовослужбовців) – у Швеції; Рада з міжнародних відносин 

(Македонія); Національна рада економіки і праці (Італія) тощо. Як слушно 

підкреслюється в літературі, парламенти, залишаючи за собою регулювання й 

остаточний контроль за діяльністю уряду та державної адміністрації, доручають 

поточні завдання згаданим спеціалізованим органам і установам, в яких на штатних 

засадах зайняті висококваліфіковані професіонали1. Вони не тільки формуються 

(призначаються) парламентами, але й підзвітні їм. 

Про важливість подібних інституцій свідчить хоча би той факт, що конституції 

деяких країн (зокрема, Австрії, Іспанії, Росії) містять відповідні приписи щодо 

порядку утворення та їхнього статусу. Так, Конституція Іспанії (ст. 136) фіксує 

положення, відповідно до якого Лічильна палата конституються як вищий орган 

контролю за розрахунками та управлінням економікою держави, а також державним 

сектором. Лічильна палата безпосередньо підпорядковується Генеральним кортесам і 

здійснює делеговані ними функції щодо вивчення і перевірки загальних рахунків 

держави. щорічно вона надає парламенту доповідь, в якій повідомляє про допущені 

порушення і про накладені стягнення. 

Конституції зарубіжних країн, особливо основні закони новітнього часу, чимало 

уваги приділяють регламентації інституту омбудсмана (із шведської мови 

ombudsman - представник чиїхось інтересів). Це спеціальна посадова особа 

парламенту, що спостерігає за законністю дії державних органів стосовно дотримання 

ними прав і свобод громадян. Як інститут він з’явився ще у ХVIII ст. у Швеції, але 

тільки у ХХ ст. отримав конституційне визнання у багатьох державах світу 

(наприклад, у Конституції Угорщини ). 

Згідно з “Формою правління” та “Актом про Риксдаг” парламент Швеції обирає 

з числа осіб, які мають великий стаж юридичної роботи, чотирьох омбудсманів – своїх 

юридичних уповноважених терміном на чотири роки, які повинні здійснювати за 

законністю в публічній діяльності. Цей контроль тут розповсюджується на цивільну і 

військову адміністрацію, суди й органи місцевого самоврядування. Конституційні 

акти надали омбудсманам право порушити перед Верховним судом справи про 

звинувачення в здійсненні службових злочинів суддями Верховного і Верховного 

адміністративного судів. Статус і організація діяльності омбудсманів визначається 

прийнятою риксдагом інструкцією2.  

І все ж не варто перебільшувати значення цієї інституції, адже у більшості 

випадків повноваження омбудсманів мають обмежений характер. Прикладом такої 

неадекватності посади реальним її можливостям може служити діяльність колишнього 
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польського уповноваженого – проф. права Єви Леонтовської, яка з 1988 по 1990 рр. 

отримала 100000 скарг, з яких лише 5000 нею були розглянуті3.  

 Невід’ємним компонентом внутрішньої побудови палат (парламенту) у будь-

якій державі є їхні власні адміністративні служби, тобто допоміжний апарат.  

Допоміжний апарат парламенту (палат) – це організація державних 

службовців, які надають наукову, правову, організаційну і технічну допомогу в роботі 

парламенту в цілому, його палат, комітетам (комісіям) і парламентаріям. Оскільки 

жодна людина не в змозі однаково бути обізнаною в усіх сферах суспільного життя, а 

законодавствувати доводиться практично в усіх цих галузях, тут на допомогу члену 

парламенту приходить професійний допоміжний апарат, який, звичайно, включає 

фахівців високого гатунку і різного профілю. Крім того, парламентським структурам 

конче потрібні працівники, що виконують організаційно-технічні функції (збір 

інформації, підтримання зв’язків, листування, організація діловодства, матеріально-

технічне і соціально-побутове обслуговування і т. ін.).  

Аналіз законодавства зарубіжних країн дозволяє говорити про те, що в деяких 

країнах статус допоміжного апарату отримав правове регулювання на 

конституційному рівні (наприклад, ст. 65 Конституції Греції, ст. 18 Конституційного 

акту Канади 1982 р., ст. 57 Конституції Японії, розділ ІХ “Акту про Риксдаг Швеції” 

тощо). Основні параметри, пов’язані з з формуванням і функціонуванням допоміжних 

служб, регламентуються законами і підзаконними актами, зокрема регламентами 

палат (наприклад, Іспанія, Румунія, Росія). 

Типи і види допоміжних парламентських служб, як і статус їхнього персоналу, 

похідні від волі самих депутатів і завжди визначаються ними. Але у будь-якому разі 

допоміжний апарат палат (парламенту) складається з трьох видів органів і осіб: 1) 

допоміжні служби парламенту, його палат і комітетів (комісій) (бібліотека, 

секретаріат, господарська частина, друкарня, група комп’ютерного забезпечення та 

ін.); 2) консультанти і експерти парламенту, які працюють у дослідницьких службах; 

3) особисті помічники парламентаріїв, їх референти і секретарі. Наприклад, у 

японському парламенті в кожній з палат діє свій секретаріат, який забезпечує технічну 

й організаційну підготовку пленарних засідань, провадження стенограм, фіксацію 

документації та здійснення інших формальностей канцелярського характеру. В межах 

секретаріату діють підрозділи, у віданні яких знаходяться комісії палат, законодавче 

бюро, дослідні лабораторії, парламентська бібліотека та парламентська поліція. Штат 

допоміжного персоналу складає: 1700 осіб – у Палаті представників і 1300 осіб – у 

Палаті радників. Та з жодним парламентом світу не можна порівняти систему 

допоміжних органів Конгресу США, де чисельність службовців перевищує 30 тис. 

осіб. 

Загальне керівництво апаратом парламенту в більшості країн здійснюють голови 

палат; у США - обрані, а у Великобританії - довічно призначені монархом клерки 

палат.  

Безумовно, внутрішня побудова палат не є статичною, а постійно 

вдосконалюється. Останнім часом значно зросла роль партійних фракцій, допоміжного 

апарату, органів і установ, які утворюються при парламентах, тобто інфраструктури 
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вищих органів народного представництва. Саме в реформуванні їх діяльності треба 

вбачати резерви підвищення ролі сучасних парламентів у житті суспільства. 

 

3. Повноваження парламентів. 

На правове становище парламентів у системі вищих органів влади сучасних держав 

впливає не тільки їхня структура та організаційна побудова, а й установлена у 

законодавстві компетенція вищих представницьких установ. Саме компетенція 

парламентських установ дозволяє визначити роль і соціальне призначення парламентської 

установи у житті суспільства. 

 Компетенція парламентів – це їх здатність здійснювати конкретні 

повноваження стосовно предметів відання, визначених у конституціях та інших 

актах, і яка знаходить своє втілення в їхніх функціях. З точки зору юридичної техніки, 

компетенція парламентів визначається або шляхом перерахування їхніх функцій, або 

повноважень, які згідно з конституціями віднесені до їх відання. 

Звернемо увагу на те, що в конституційних актах не завжди чітко розмежовані 

функції та повноваження парламенту, а часом їх перелічують уперемішку. Тому 

доцільно виходити з того, що повноваження визначають можливі і незалежні дії 

парламенту відносно конкретного об’єкта, тоді як функції вказують напрям, сфери 

діяльності органу народного представництва. Однак, оскільки функції управління не 

є юридичними явищами, остільки компетенція парламенту означає його право і 

обов’язок здійснювати конкретні управлінські функції у певній сфері.  

Функції та повноваження парламентів залежать у першу чергу від форми 

правління, форми державного устрою, історичних умов, ступеня демократичності 

країни, співвідношення в ній політичних сил і низки інших факторів. У 

президентських республіках, наприклад, парламенти не беруть участь у формуванні 

уряду, обмеженим є його контроль за діяльністю виконавчої влади. У федеративних 

державах компетенція парламентів поділена між федерацією та її суб’єктами. У 

державах із тоталітарним режимом конституції закріплюють за парламентом значні 

права, але на практиці більшість його повноважень виявляються фіктивними. 

Використовуються чотири типові форми встановлення повноважень: конституційна, 

законодавча, договірна, делегування повноважень одного органу іншому. В цьому 

зв’язку можна говорити про наявність також різних регуляторів, а саме: 

конституційних, законодавчих, договірних. Використання гнучкого договірного 

способу, побудованого на дорученні та вказівках, нібито підживлюють тканину 

державного управління. У світовій практиці цей спосіб найбільш широке 

розповсюдження отримав у Польщі, де прийняття “малих конституцій”, тимчасових 

конституційних актів, які визначають систему і компетенцію органів державної влади, 

традиційні. Так, прийняттю Конституції 1921 р. передувало прийняття “малої 

конституції” 1919 р.; Конституції 1952 р. – Конституційного договору про організацію 

та коло діяльності верховних органів Польщі; нарешті, Конституції 1997 р. – 

Конституційного закону від 17 жовтня 1992 р. “Про взаємовідносини між 

законодавчою і виконавчою владами, а також територіальним самоврядуванням”. 

Зміни в обсязі та характері повноважень органів представницької (законодавчої) 

і виконавчої влади можливі і при застосуванні процедури делегування повноважень 

від парламенту до глави держави або уряду. Так, ст. 38 Конституції Франції і ст. 80 

Основного закону ФРН точно визначають, що і як може робити уряд і якою є 
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подальша доля довірених йому актів. Ст. 81 Конституції Латвії також передбачає, що у 

періоди між сесіями сейму, Кабінет Міністрів має право, якщо в тому є нагальна 

потреба, прийняти постанови, що мають силу закону. 

Мова далі піде про конституційні та законодавчі способи закріплення 

повноважень парламентів. 

Відповідний аналіз зарубіжного законодавства свідчить про те, що в 

конституціях більшості держав світу за парламентами та їх палатами закріплюються 

такі основні прерогативи: представницькі, прийняття законів (законодавчі), фінансові, 

установчі, парламентського контролю, зовнішньополітичні та деякі інші. 

Представницькі повноваження парламентів є не тільки пріоритетними, а в 

деякій мірі навіть визначальними. Парламент як єдиний загальнонаціональний 

виборний орган виявляє свою визначальну властивість – представництво. Для нього це 

і спосіб формування, і спосіб діяльності, й імператив функціонування. Як було 

показано вище, парламент розглядається як виразник інтересів і волі нації (народу). 

Його часто визначають як орган національного або народного представництва 

(Конституція Португалії у ст. 150 містить такий припис: “Асамблея Республіки є 

зборами, які представляють усіх португальських громадян”. Ст. 50 Конституції 

Нідерландів гласить: “Генеральні штати представляють увесь народ Нідерландів”). 

Проф. Л.Т. Кривенко слушно вказує на те, що роль парламенту як представницького 

органу базується на таких фундаментальних засадах: 1) джерелі влади; 2) його 

призначенні; 3) характері даного органу; 4) важливості і масштабах його компетенції. 

В юридичній літературі вказується і на інші аспекти представництва: а) вловлювання 

суспільних інтересів шляхом “відображення” у законах, інших актах; б) контрольні та 

інші публічні дії; в) позиції депутатів, фракцій і комітетів, парламенту в цілому 

стосовно тих чи інших явищ суспільного життя або подій міжнародного життя4. 

Як з точки зору важливості, так і об’ємності головними є повноваження 

відносно прийняття законів. Наголос на законодавчій функції парламенту 

характерний для конституцій, що закріплюють принцип жорсткого поділу влади 

(Бразилія, Мексика, США та ін.). Щодо конституцій парламентарних держав, то в них 

парламенти визначаються як єдині органи законодавчої влади (Індія, ФРН, Греція, 

Японія та ін.). Це означає, що законодавчу владу в цих країнах здійснює лише один 

орган-парламент, тобто тут він є верховним, універсальним органом законодавчої 

влади. 

За характером закріпленої в конституціях законодавчої компетенції парламенти 

прийнято ділити на три групи. До першої групи відносяться парламенти з абсолютно 

необмеженою сферою законодавчих повноважень (парламенти Великобританії, Італії, 

Ірландії, Греції, Японії, Швеції юридично володіють правом прийняття законів з будь-

яких питань). Другу групу складають парламенти переважно федеративних держав, 

чиї конституції чітко розмежовують права федерації та її суб’єктів. Наприклад, 

при визначенні компетенції Конгресу США Конституція закріпила за ним не 

законодавчу владу взагалі, а тільки надану нею. А в розд. 9 ст. І визначено те коло 

питань, з яких Конгрес не може приймати закони. До числа цих парламентів 

відноситься і парламент Франції. Третя група об’єднує парламенти, межі обмеженої 

законодавчої компетенції яких досить рухомі (Данія, Індія, Іспанія, Малайзія, 
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Фінляндія, ФРН та ін.). Генеральні кортеси Іспанії, зокрема, володіють можливістю 

передавання деяких своїх законодавчих прав регіональним автономним об’єднанням. 

Доцільно звернути увагу ще на такі моменти. По-перше, обмеження 

законодавчих прав парламентів відбувається і в зв’язку зі вступом багатьох країн до 

різного роду конфедеративних форм об’єднань (наприклад, Європейський Союз). По-

друге, у ряді країн із парламентарною та напівпрезидентською формами правління 

існує т. зв. делеговане законодавство, коли глави держав і уряди за уповноваженням 

парламенту можуть приймати акти, які мають силу закону. 

Контрольні повноваження традиційно вважаються прерогативою парламентів. 

Теоретично вона випливає з самої природи представницького правління, яке, за словами 

Дж. Ст. Мілля, “означає, що весь народ або значна його частина користується через 

періодично обраних ними депутатів вищою контролюючою владою – курсив наш – А.Г.). І 

далі, продовжуючи свою думку, Дж. Ст. Мілль вказує, що представницькі зібрання 

повинні забезпечувати за собою верховний контроль над усіма справами, у будь-якому 

випадку над усіма діями урядової влади5. 

Конституційна практика сприйняла цю доктринерську тезу, тому контрольні 

повноваження входять до компетенції практично всіх зарубіжних парламентів. Найбільш 

докладно ці повноваження регламентуються у конституціях Швейцарії 1874 р. (ст.85), 

Португалії (ст. 165), Болгарії (ст.62), Македонії (ст.68). А форма правління Швеції 1974 р. 

навіть має окремий розділ – “Контрольна влада”. Парламенти, як правило, здійснюють 

контроль за діяльністю урядів, інших органів виконавчої влади, за виконанням законів 

тощо. Форми контрольної діяльності парламентів досить багатоманітні – запити до урядів, 

дебати з питань загальної політики уряду, інтерпеляції, слухання, розслідування, 

виявлення довіри та ін. 

Повноваження парламентів надавати згоду на встановлення податків та інших 

джерел державних доходів і визначати асигнування на державні потреби є 

найдавнішою їхньою прерогативою: в Англії, наприклад, парламент набув право 

встановлювати податки у ХІІІ ст. Фінансові повноваження, на думку автора, є винятковою 

прерогативою парламенту, адже жоден інший державний орган не може привласнити собі 

цю функцію. Наведемо декілька прикладів конституційної регламентації цих повноважень. 

Конституція США, наприклад, містить припис про “владу гаманця”, яка належить 

Конгресові: він має право “запроваджувати й стягувати податки, мита, данини й акцизні 

збори для того, щоб сплачувати борги й забезпечувати спільну оборону та загальний 

добробут Сполучених Штатів…” (Розд. 8, ст. 1). У Конституції Японії (ст.ст. 83, 84, 85) 

зафіксовані положення, згідно з яким уряд розпоряджається державними фінансами на 

підставі ухвал парламенту і що запровадження або зміна існуючих податків можливі тільки 

на підставі закону, прийнятого парламентом. За загальним правилом, у конституціях 

більшості країн містяться норми, які передбачають посилення парламентського контролю за 

урядовою діяльністю у сфері фінансів. 

Останнім часом у конституційному праві зарубіжних країн все частіше виділяють 

установчі повноваження парламентів, тобто участь парламентів у формуванні інших 

державних інститутів. Ступінь конституційної регламентації цих повноважень у різних 

країнах різний і визначається, як і в інших випадках, устроєм державної влади та обсягом 

загальної компетенції парламентів. Так, у ФРН Бундестаг бере найактивнішу участь у 
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формуванні вищих органів федерації. Згідно з нормами Основного закону, Бундестаг 

обирає федерального канцлера (ст. 67). Депутати нижньої палати складають половину 

членів Федеральних зборів, які обирають Федерального президента (ст. 54). Бундестаг 

обирає також половину членів Федерального конституційного суду (ст.94) і таку ж 

кількість членів Комітету по виборах федеральних суддів (ст.95). 

 Повноваження парламентів у галузі оборони і зовнішньої політики обмежені 

найбільше, хоча і не в усіх країнах. Сенат США, наприклад, здійснює значний вплив на 

зовнішньополітичну діяльність Президента. До числа тих країн, де існують дійові форми 

впливу на зовнішню політику, відносяться Скандинавські країни. Конституціями ж інших 

країн передбачено право парламентів схвалювати укладені міжнародні договори й угоди, а 

також право на ратифікацію та денонсацію міжнародних договорів і участь у цьому 

процесі. Важливим повноваженням парламентів є їх право оголошувати війну та укладати 

мирні угоди. 

 Судові (квазісудові) повноваження парламентів стосуються переважно 

відповідальності вищих посадових осіб у порядку імпічменту, а також 

відповідальності парламентаріїв і непарламентаріїв, які вчинили злочин проти 

парламенту та парламентських імунітетів (Великобританія). До судових повноважень 

парламенту може бути віднесено належне йому право вирішувати спори щодо 

правомірності депутатського мандата і законності виборів. 
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