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1.Порядокобговореннязаконопроектів.

Парламент Сполученого Королівства Великої Британії і
ПівнічноїІрландіїскладаєтьсязКорони,ПалатилордівтаПалати
громад.ПорядокроботиПалатилордіврегулюєтьсянеписаними
звичаями та традиціями.Робота нижньоїпалати врегульована,
окрімзвичаєвихнорм,РегламентомПалатигромад(StandingOrders
oftheHouseofCommons)1.

УПалатігромадобговоренням законопроектівкеруєСпікер.
НавідмінувідзаконодавчогопроцесуукраїнахЗахідноїЄвропи,де
законопроектспочаткурозглядаєтьсякомітетамипарламентів,а
потім – напленарномузасіданні,уВеликобританіїзаконопроект
спочаткуобговорюєтьсяПалатою уповномускладіілишепісля
цього може бути направлений у відповідний парламентський
комітетнаповнийпостатейнийрозгляд.Тількипіслярозглядута
схвалення парламентським профільним комітетом проект
повторновноситьсянарозглядпарламенту.

НазасіданняПалати,окрімдепутатів,запрошуютьсятамають
право виступити на обговоренні представники уряду, адже
більшістьзаконодавчихініціативєсамеурядовими.Занеобхідності
слово для виступу можуть надати представникам профспілок,
бізнесу,громадськихорганізаційтощо.

Обговорення законопроекту відновлюється після
проголошенняпрофільнимпарламентськимкомітетомдоповідіпро
можливістьтанеобхідністьприйняттяпроектуякзакону.Підчас
розглядузаконопроектудіє"правилощодоналежності"можливих
поправокдозаконопроекту,якенедопускаєвнесеннянесуттєвих
змін ідоповнень.При цьому,по кожній поправціпроводиться
окремеобговореннятаголосування.

Регламент Палати громад також містить низку правил та
обмеженьупорядкуобговоренняпроектів,зокремащодотермінів
та окремо визначенихднів для внесення пропозицій ізаяв від
парламентарів,присутностіна засіданнях представників уряду,
прокуратури,іншихдержавнихорганів.Наприклад,п.87Регламенту
передбачає,що Генеральний прокурор може брати участь в

1 Standing Orders of the House of Commons. URL:
https://publications.parliament.uk/pa/cm201919/cmstords/341/toc.html
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обговореннях,аленемаєправаголосуватиабовноситибудь-які
пропозиціїтапоправки,крімвнесенняпропозиційдообговоренняу
ВеликомукомітетіШотландіївідповіднодоПостійногоуказу№ 93
або внесення пропозицій до обговорення у Великому комітеті
Уельсу відповідно до Постійного указу № 102 або внесення
клопотаннядоВеликогокомітетуПівнічноїІрландіївідповіднодо
Постанови№ 109.

Палата лордів є саморегулюючим органом у якому існує
більшагнучкістьприобговоренніпроектів,ніждляПалатигромад.

Палатапредставників(верхняпалата)іСенат(нижняпалата)
КонгресуСполученихШтатівАмерикимаютьоднаковийпорядок
обговорення та розгляду законопроектів (проектів білля) іє
абсолютно рівними.Єдиним винятком єпорядокініціюваннята
обговорення всіх законопроектів, що стосуються податків і
бюджету(фінансовібіллі),якізавждимаютьвиходитивідПалати
представників, де вони спочатку розглядаються по більш
ускладненій процедурі,а потім направляються у Сенат для
схвалення2.

В обох палатах Конгресу є як постійнікомітети (Standing
committee),так іспеціальні(Select committee).У свою чергу
всерединінихстворюютьсяпостійніпідкомітетиабопідкомітетиad
hoc.Палатою представників іСенатом можуть створюватися
спільнікомітети (Joint committee).У комітетах іпідкомітетах
відбуваєтьсяосновнаробота,пов'язаназдетальнимобговоренням
законопроекту, проведенням його експертизою, виявленням
основнихнедоліківівнесеннямістотнихкорективдотекстубілля.
Ізнайбільшважливихпитаньпроводятьсяпарламентськіслухання.
На слухання для обговорення проекту білля запрошуються
громадськість,науковідіячі,експерти та представники бізнес-
структур тощо.Під час обговорення кожен із учасників може
виступити.

Основнеобговореннявідбуваєтьсяпід часдругого читання
проекту. Саме після постатейного читання біллю проходять
загальнідебати з пропозицією поправок,виступи доповідачів
обмежуються шістдесятьма хвилинами3. Діє правило про
доречність поправок стосовно біллю4, тобто не повинні

2RulesOfTheSenate.https://www.rules.senate.gov/rules-of-the-senate
3Законодательныйпроцессвзарубежныхстранах/Подред.Ю.И.Лейбо,2012,
с.138.
4 JohnV.Sullivan.How OurLawsAreMade:XI.ConsiderationandDebate (англ.).
Committee of the Whole House. The Library of Congress.
thomas.loc.gov/home/lawsmade.bysec/consideration.htm
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пропонуватися поправки,якіне мають прямого відношення до
змістубілля.Кожна запропонована поправка проходить окреме
голосування.

СенаториКонгресуСполученихШтатівАмерикимаютьправо
висловлюватисящодозаконопроектупротягомнеобмеженогочасу.
Тому,якщоскладаєтьсяситуація,колисенаторзловживаєсвоїм
правом інавмисне затягує хід дискусіїз метою провалити
прийняттязакону(Filibustering),Сенатможе3/5голосіввідповного
складу обмежити загальну тривалість дебатів 30 годинами,а
висловлювання одного сенатора -годиною.Після закінчення
відведеного часу Сенат переходить до третього читання і
голосуванняпобіллювцілому5.

Під час третього читання внесення поправок заборонене,
якщо члени Палати не приймуть одноголосного рішення про
зворотне.

З метою спрощення парламентської процедури при
обговоренні білля у другому читанні, під час постатейного
вичитування,Палата представників може працювати уформаті
Комітетувсієїпалати(CommitteeoftheWholeHouseonthestateof
the Union).У такому режимів обов'язковому порядку мають
проходитивсіобговореннязпитаньдержавнихдоходів(податків).

2.Порядокпроведеннядебатів.

Регламентом Палати громад Парламенту Сполученого
КоролівстваВеликоїБританіїіПівнічноїІрландії(StandingOrdersof
the House of Commons)6 передбачено наступнівиди дебатів:
надзвичайні;актуальні;тематичні;"дебати порядкуденного"або
звичайнідебати,дебатищодообговореннявиступуКоролевитощо.
В обохпалатахпарламентупроводяться дебати,на якихчлени
парламенту обговорюють урядову політику, пропонують нові
закони таактуальніпроблеми дня.Цедозволяєпарламентарям
висловитизанепокоєннятаінтересисвоїхвиборців,ачлениПалати
лордів можуть обговорювати проблеми,на якізвертає увагу
громадськість.

Актуальнідебатимаютьпредметомвирішеннятаобговорення
регіональних,національнихтаміжнароднихпроблем результатом
такихдебатівнеєприйняттяокремихзаконодавчихрішень.Дебати
щодокожногопитаннятриваютьнебільшепівторигодини(згідно
пункту24АРегламенту).

5RulesOfTheSenate.https://www.rules.senate.gov/rules-of-the-senate
6 Standing Orders of the House of Commons. URL:
https://publications.parliament.uk/pa/cm201919/cmstords/341/toc.html
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Дебати проходять у дискусійному стилі,а Спікер Палати
громадїхконтролює.Дозволяютьсяперериваннявиступаючогона
зауваженняопонентами,протеякщодебати перетворюютьсяна
хаос Спікер має право зробити зауваження та навіть закрити
дебатизоглядунапорушеннятрадиційтазвичаївпарламентської
дискусії.

ДебатиупарламентіВеликобританіїпокликанідопомогти
депутатамталордамуприйняттіобґрунтованогорішеннящодо
проектівтамайбутніхзаконодавчихініціатив.

Глава19Регламентувизначаєправилапроведеннядебатівв
СенатіКонгресуСполученихШтатівАмерики.

ПунктА глави19Регламентупередбачає,щоколисенатор
бажаєвиступитинадебатах,вінвстає,звертаєтьсядоголовуючого
інепродовжуєдотипокийогонепредставлять.Жоденсенаторне
можеперериватиіншоговдебатахбезйогозгоди,ідляотримання
такоїзгодивінмаєспочаткузвернутисядоголовуючого.Сенатор
не виступає більш ніж двічіпід час будь-якого питання,яке
обговорюєтьсяутойжедень.

Всіобговорення під час дебатів мають бути доречними і
торкатисялишеконкретнихпитань,щознаходятьсянарозгляді
Сенату.

Регламентмаєобмеженнящодовисловлюваньсенаторівв
ходідебатів.Так,під час виступусенатор не може прямо або
побічно, в будь-якій формі приписувати іншому або іншим
сенаторам поведінкуабомотиви,негіднісенатора.Виступаючіне
маютьправаображати будь-який штаттайого громадян.Якщо
сенаторпідчасвиступуабоіншим чином,надумкуголовуючого,
порушуєправилаСенату,головуючийповинен,засвоєю власною
ініціативою абонавимогубудь-якогосенатора,закликатийогодо
порядку. Сенатор має право подати апеляцію на постанову
головуючого,іцяапеляціябудевідкритадляобговорення.

Регламент Сенату закріплює право колишніх президентів
СполученихШтатівзвернутисядоСенату,зокремапідчасдебатів,
направившивідповіднеповідомленняГоловуючому.

Інститутзаконодавства
ВерховноїРадиУкраїни


