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Цей звіт розроблений Міхаелем Маєром-Резенде, 
Democracy Reporting International (DRI). Автор 
висловлює подяку Кейт МакГіннесс за допомогу у 
роботі над цим текстом. Звіт є продовженням двох 
попередніх публікацій автора, присвячених 
вивченню поняття демократії: Discussing 
International Standards for Democratic Governance 
(2007), за фінансування Офісу ОБСЄ з прав людини 
та демократичних інституцій (ODIHR), доступний за 
посиланням: http://www.democracy-
reporting.org/files/standards_go.pdf, та Democracy 
Revisited (2009), на замовлення Бюро сприяння 
парламентській демократії Європейського 
Парламенту, доступний за посиланням: 
http://www.democracy-reporting.org/files/oppd-
defining_democracy.pdf. Французька версія звіту 
Democracy Revisited доступна за посиланням: 
http://www.europarl.europa.eu/pdf/oppd/Page_1/O
PPD-La_democratie_revisitee.pdf.  
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ДЕМОКРАТІЯ НЕ Є ФОРМОЮ ВРЯДУВАННЯ ЗА 
ПРИНЦИПОМ "ВСЕ ДОЗВОЛЕНО". РІЗНІ МІЖНАРОДНІ 
ДОКУМЕНТИ МІСТЯТЬ ВИКЛАД ОСНОВНИХ 
КОМПОНЕНТІВ ДЕМОКРАТІЇ. ДЕЯКІ З НИХ Є 
МІЖНАРОДНИМИ НОРМАМИ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ 
ЮРИДИЧНОЇ СИЛИ (“ЖОРСТКЕ ПРАВО”). ІНШІ МОЖУТЬ 
ВВАЖАТИСЯ “М’ЯКИМ ПРАВОМ”. ХОЧА ЦІ ДОКУМЕНТИ 
НЕ ДАЮТЬ ВИЧЕРПНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ, 
ВОНИ ВИЗНАЧАЮТЬ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ, КОЖЕН З 
ЯКИХ Є НЕОБХІДНОЮ ПЕРЕДУМОВОЮ ДЛЯ 
ДЕМОКРАТИЧНОЇ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

Демонстранти Арабської весни вимагають демократії у 
регіоні, де впродовж десятиліть керували тоталітарні 
режими. Хоча потреба в цьому безсумнівна, не зовсім 
зрозуміло, якої саме демократії вимагають люди. Кожен 
виступає за прозорі, конкурентні вибори. Але водночас 
багато хто занепокоєний, що тоталітарна більшість 
нав’язуватиме свої погляди щодо державного 
врядування та суспільних порядків тим, хто не 
представлений в уряді.   

 
Питання про обсяг та обмеження правління більшості, 
на які немає швидких та однозначних відповідей, такі ж 
давні, як і сама концепція демократії. Справді, немає 
загальновизнаного розуміння, з чого саме складається 
демократія. Академічні визначення варіюють від  
мінімалістичних ("конкурентна боротьба за голоси") до 
широких (що включають певний рівень економічної 
забезпеченості чи добробуту). Порівняння з державами, 
які вважаються демократичними, теж не надто 
допомагає, оскільки політичні системи та практики в них 
дуже різноманітні.  

 
Однак демократія – це не форма правління за 
принципом "все дозволено". Різні міжнародні 
документи окреслюють основні елементи демократії.  
Багато з них є міжнародними нормами обов’язкової 
юридичної сили (“жорстке право”). Інші можуть 
вважатися “м’яким правом”. Хоча ці документи не 
дають вичерпного визначення демократії, вони 
визначають основоположні елементи, кожен з яких є 
необхідною умовою для демократичної форми 
правління.   

 
У 2004 році Генеральна Асамблея ООН прийняла 
резолюцію, де викладено сім "найважливіших 
елементів" демократії, а саме: 

 
• Розподіл та баланс владних повноважень; 
• Незалежність судової влади; 

 
МІЖНАРОДНИЙ КОНСЕНСУС  
ПРО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДЕМОКРАТІЇ  
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• Плюралістична система політичних партій та 
організацій; 

• Дотримання верховенства права; 
• Підзвітність та прозорість; 
• Вільні, незалежні та плюралістичні засоби масової 

інформації; 
• Повага до прав людини та політичних прав, у тому 

числі свободи асоціації та висловлення; право голосу та 
участі у  виборах.  

 
Дослідження цих семи елементів у звіті має на меті 
підтримати дебати про те, як саме має виглядати 
демократична країна, в Єгипті, Тунісі та інших країнах 
регіону. Слід зазначити, що всі арабські країни 
підтримали резолюцію ООН, окрім Лівії та Об’єднаних 
Арабських Еміратів, які утрималися від голосування. 
Отже, борцям за демократію у регіоні слід посилатися 
на ці важливі елементи. Вони були прийняті у численних 
міжнародних документах, деякі з яких є нормами 
міжнародного права. 
 

ЗАГАЛЬНА ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ 
Стимулом для створення цього звіту стали недавні події 
в арабських країнах, зокрема, народні повстання в 
Єгипті та Тунісі. Від Марокко до Бахрейну 
протестувальники вимагають демократичних реформ. В 
деяких країнах ці зміни сприяли зосередженню 
громадської дискусії на питанні, чим насправді є 
демократія. Що має бути пріоритетним для авторів 
конституцій Тунісу, Єгипту та Лівії, якщо вони 
намагатимуться встановити демократичні режими?   Як 
саме громадянське суспільство повинно сприяти 
розбудові демократичного ладу та долучатися до нього? 
Які реформи необхідні для того, щоб краще 
забезпечити, наприклад, дійсно демократичні вибори?   
 
Існує багато визначень того, що таке демократія, 
зокрема в академічних колах. Вони починаються від 
"мінімалістичного" визначення Шумпетера 
("конкурентна боротьба за голоси"),

1
 до ширших 

визначень, які включають посилання на політичні 
свободи та конкретні інституційні механізми, наприклад, 
парламент, незалежна судова влада та ін. Найбільш 
широке визначення демократії включає навіть 
економічні права.

2
 

 
Якщо брати ширший контекст, ніж академічні дебати 
про визначення демократії, важливо зазначити, що цей 
термін був також детально виписаний у численних 
міжнародних документах, наприклад, матеріалах 

 

 

 

 
1 J. A. Schumpeter (1943), Capitalism, Socialism and Democracy. 
2 International IDEA (July 2009), Democracy in Development, Global 
Consultation on the EU’s role in democracy building.  
Див.: http://www.idea.int/ 
publications/democracy_in_development/index.cfm. 

міжнародних та регіональних міжурядових організацій, 
таких як ООН, Африканський Союз, Організація безпеки 
та співробітництва в Європі (ОБСЄ).   Деякі з них можна 
охарактеризувати як “м’яке право”, інші ж – як 
міжнародні договірні зобов’язання.  Разом вони дедалі 
більше формують міжнародний консенсус про те, що 
таке демократія. 
 
У 2004 році Генеральна асамблея ООН прийняла 
резолюцію (A/RES/59/201), де викладено ці "основні 
елементи демократії".

3
 Резолюцію підтримали 172 

країни, 15 утрималися (в тому числі Лівія та Об'єднані 
Арабські Емірати); жодна з держав не проголосувала 
проти резолюції.

4
 Таким чином, вона представляє та 

консолідує міжнародний консенсус про те, що таке 
демократія, і як вона повинна функціонувати.  
 
Згідно з п. 1 цієї резолюції, найважливіші елементи 
демократії включають наступне: 

 
[...] повагу до прав та основоположних свобод 

людини, серед іншого, свободи асоціації та мирних 
зборів; свободи висловлювань, а також право участі у 
здійсненні управління державою, безпосередньо або 
через вільно обраних представників, право голосувати і 
бути обраним на чесних, періодичних і вільних виборах 
на основі універсального, прямого, рівного виборчого 
права, шляхом таємного голосування, що гарантує 
вільне волевиявлення народу; плюралістичну систему 
політичних партій і організацій, дотримання 
верховенства права, розподіл повноважень, 
незалежність судової влади, прозорість і підзвітність 
державного управління, а також вільні, незалежні і 
плюралістичні мас-медіа. 
 
Посилаючись на ці найважливіші елементи, країни-
члени ООН формулюють основні компоненти 
демократії. У той же час вони залишають відкритою 
можливість дослідження, які ще елементи демократії не 
включено в це визначення. Це визначення не претендує 
на те, щоб бути вичерпним. Натомість, воно окреслює 

 

 

 

 
3 Прийнята 20 грудня 2004 р., ця резолюція була офіційно 
опублікована у 2005 р. Див: http://www.undemocracy.com/A-RES-59-
201.pdf. Всі подальші посилання на текст резолюції в цьому звіті є 
посиланнями на це джерело. 
4 Результати голосування, включно з тими, хто утримався, доступні за 
посиланням:  
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=13167S8448CT7.132
415&menu=searc 
h&aspect=power&npp=50&ipp=20&spp=20&profile=voting&ri=&index=.V
M&term 
=A%2FRES%2F59%2F201&matchopt=0%7C0&oper=AND&x=10&y=9&aspe
ct=pow 
er&index=.VW&term=&matchopt=0%7C0&oper=AND&index=.AD&term=
&matchop 
t=0%7C0&oper=AND&index=BIB&term=&matchopt=0%7C0&limitbox_1=V
I01+%3 
D+vi_a&ultype=&uloper=%3D&ullimit=&ultype=&uloper=%3D&ullimit=&s
ort=. 

http://www.ide/
http://www.ide/
http://www.undemocracy.com/A-RES-59-201.pdf
http://www.undemocracy.com/A-RES-59-201.pdf
http://un-/
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базові мінімальні вимоги, необхідні для того, щоб 
держава могла вважатися демократичною. 
 
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 2004 р. 
ґрунтується на аналогічному формулюванні, що 
містилося в резолюції Комісії ООН з прав людини від 
2003 р.

5
 та інших обов'язкових міжнародних договорах, 

що включають багато аспектів найважливіших елементів 
резолюції від 2004 р., а саме, Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права (МПГПП).

6
 Резолюція 

Генеральної Асамблеї ООН від 2004 р. разом з МПГПП  
окреслюють первинні рамки для даного дослідження, в 
якому різні компоненти наведеного визначення 
демократії проаналізовано більш детально. Час від часу 
дослідження посилається на регіональні договори, які 
представляють собою кодифікацію належної практики 
різних країн світу. 
 
Спершу слід зазначити, що резолюція ООН розглядає 
два аспекти демократії. Перший іноді називають 
"вертикальною підзвітністю"; він визначає те, яким 
чином держава взаємодіє з населенням. Це сфера прав 
людини, кодифікована обов'язковими договорами, що 
відображають положення Загальної декларації прав 
людини.

7
 Розвиток і захист всіх прав людини є 

невід'ємною умовою демократичного суспільства, що 
також підкреслюється резолюцією ООН. Цю сфера 
демократії вже було ретельно досліджено в багатьох 
публікаціях  і підкріплено значним документарним 
матеріалом. Тому в цьому дослідженні ми не будемо 
детально зупинятися на ній.  
 
Другий аспект демократії, згаданий у резолюції ООН від 
2004 р., іноді називається "горизонтальною 
підзвітністю". Він визначає, у який спосіб державні 
установи структуровані, організовані та взаємодіють між 
собою. Яку організаційну структуру мають три гілки 
влади і як вони функціонують? Які взаємозв'язки між 
виконавчою владою і законодавчим органом? Які типи 
взаємовідносин існують між судовою і виконавчою 
владою? У яких відносинах до всіх трьох гілок державної 
влади перебувають такі незалежні державні установи, 
як, наприклад, комісії з прав людини, виборчі комісії, 
або агенція з фіскального нагляду? Оскільки ці аспекти 

 

 

 

 
5 Резолюція Комісії ООН з прав людини, 2003/36, UN Doc E/CN. 
4/2003/59. See: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/ 
105/74/PDF/G0310574. pdf?OpenElement. 
6 Див.: http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm. Всі подальші 
посилання на МПГПП є посиланнями на це джерело (окрім витягів з 
Загального коментаря 25 Комітету ООН з прав людини; див. примітку 
17 нижче). Члени Ліги арабських країн, що не є сторонами МПГПП, 
наступні: Коморські о-ви, Оман, Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані 
Арабські Емірати. Інформацію щодо поточного статусу країн-сторін 
МПГПП див. за посиланням: 
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
4&chapter=4&lang=en#EndDec.  
7 Див.: http://www.un.org/en/documents/udhr/. Всі подальші 
посилання на текст загальної декларації прав людини є посиланнями 
на це джерело. 

недостатньо досліджені, саме на них зосереджений 
даний аналіз. 

 
Існуючі демократичні режими використовують широкий 
діапазон інституційних механізмів — президентські і 
парламентські системи (або поєднання обох), 
республіки, конституційна монархія, інститут голови 
держави, що може бути чи не бути представником 
виконавчої влади, однопалатний і двопалатний 
законодавчі органи, централізована або 
децентралізована влада, федеративна чи не 
федеративна держава, писані та неписані конституції, 
тощо. Саме тому іноді припускають, що неможливо дати 
терміну "демократія" усталене та однозначне 
визначення. Безумовно, існує не єдина модель 
демократії, а безліч різних форм, що втілюються в 
широкому спектрі можливих політичних систем. 
Водночас це припущення не означає, що демократія є 
формою управління за принципом "все дозволено", 
адже це не так. 
 
Це найяскравіше відображалося в політичних реаліях 
арабських автократій протягом останніх декількох 
десятиліть. Їхні уряди не тільки порушували свої власні 
конституції, наприклад, обмежуючи вибори або 
свавільно змінюючи межі виборчих округів. Навіть на 
папері їхні конституційні положення є 
недемократичними. У Сирії, наприклад, конституція 
передбачає злиття трьох гілок влади в рамках інституту 
президентства, таким чином унеможливлюючи 
розмежування та баланс владних повноважень. У Єгипті 
не існувало рівного права балотуватися на 
президентські вибори. В Йорданії король міг за власним 
бажанням розпустити парламент. У Лівії ж взагалі не 
існувало конституції чи верховенства права. 

 
В арабських країнах зазвичай бракує демократичних 
інститутів на трьох рівнях: 

 
• Багато урядових інституцій не є підзвітними 

шляхом виборів: наприклад, багато арабських монархій 
користуються реальною політичною владою, але їх не 
обирають. Більше того, ключові інституції, такі як 
силовий блок, не є підзвітними виборним органам.  
Силовий блок в арабських країнах зазвичай не є 
підзвітним парламенту, а також не дозволяє останньому 
перевіряти військові бюджети та витрати. 

• Попри існування виборних інститутів, зокрема, 
парламентів, вони не користуються реальними 
повноваженнями. Парламенти в арабських країнах 
найчастіше змушені формально затверджувати закони, 
керуючись вимогами виконавчої влади, а не 
волевиявленням виборців. 

• Виборчі махінації і відсутність справжньої 
електоральної конкуренції підривають авторитет 
виборчих органів. 

 
Побудова демократичної держави зараз є основним 
завданням в Єгипті, Тунісі, Лівії та інших країнах. У цьому 
дослідженні ми намагаємося зробити свій внесок у цей 
процес, окреслюючи основні міжнародно-визнані 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails
http://www.un.org/en/documents/udhr/
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елементи демократії, які необхідно впровадити в 
регіоні. 

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДЕМОКРАТІЇ 

01.  РОЗПОДІЛ ТА БАЛАНС ВЛАДНИХ 
ПОВНОВАЖЕНЬ. 

 
Термін "розподіл і баланс повноважень" означає, що 
повноваження трьох гілок демократичної влади 
(законодавча, виконавча і судова) повинні не 
зосереджуватися в руках однієї з них, але розподілятися 
таким чином, щоб кожна гілка влади могла незалежно 
виконувати свої відповідні функції. Розподіл і баланс 
повноважень заснований на двох основних принципах. 
Перший полягає в тому, що компетенція кожної з трьох 
гілок влади має бути чітко обмежена і визначена. Згідно 
з другим, всі гілки влади зобов'язані дотримуватися 
верховенства права (див. також розділ 4).  

 
Ідея розподілу і балансу повноважень в історичному 
контексті виникла як засіб захисту проти тиранії.

8
 Це 

також відображено в сучасних договорах з прав 

 

 

 

 
8 Наприклад, див.: Baron  de Montesquieu (1750, перший англійський 
переклад), The Spirit  of the  Laws та  James Madison, Alexander Hamilton 
and  John Jay (1788), The Federalist Papers.  

людини, таких як МПГПП, та інших джерелах наприклад, 
принципах Латімер Хаус (Latimer House).

9
 Розподіл 

повноважень найбільш чітко визначено відносно 
судової влади, яка повинна бути незалежною від інших 
гілок (див. розділ 2). На противагу цьому, розмежування 
повноважень між виконавчою і законодавчою владою 
значно складніше. 
 
Взаємини між законодавчою та виконавчою владою. 
 
В той час як ідея незалежної судової влади є 
загальноприйнятою, навіть якщо її не завжди дотримано 
на практиці,  взаємини між виконавчою і законодавчою 
владою є неоднозначними. Розподіл або баланс 
повноважень між цими двома гілками влади залежить 
від політичної системи в країні. 
 
Президентські системи, наприклад, Сполучені Штати, 
характеризуються більш чітким розподілом 
повноважень між законодавчою і виконавчою владою, 
ніж інші політичні системи: безпосередньо обраний 
президент не залежить від довіри законодавчої влади. 
Його термін перебування на посаді не залежить від 
каденції законодавчого органу, він може призначати 
свою власну адміністрацію та управляти нею.  

 

 

 

 
9 Офіційно відомі під назвою "Принципи підзвітності та 
взаємовідносин між трьома гілками влади" (Principles on the 
Accountability of and the Relationship between the three Branches of 
Government), принципи  Latimer House детально описують розподіл та 
баланс повноважень між гілками влади, як було погоджено головами 
урядів Співдружності у 2003 р. на зустрічі в Абуджі, Нігерія.  Див.: 
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BA
CC9270A- E929-4AE0-AEF9-
4AAFEC68479C%7D_Latimer%20House%20Booklet%20130504. pdf.  

http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BACC9270A-E929-4AE0-AEF9-4AAF
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BACC9270A-E929-4AE0-AEF9-4AAF
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BACC9270A-E929-4AE0-AEF9-4AAF
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BACC9270A-E929-4AE0-AEF9-4AAF
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BACC9270A-E929-4AE0-AEF9-4AAF
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В президентсько-парламентських системах, таких як 
Франція і Португалія, уряд підзвітний як безпосередньо 
обраному президенту, так і законодавчому органу. 

 
У парламентських системах, навпаки, розподіл 
повноважень менш чіткий, оскільки уряд, як і інші 
органи виконавчої влади, призначаються 
парламентською більшістю. Отже, виконавчі органи 
залежать від затвердження парламентом: прем'єр-
міністр потребує підтримки парламенту для здійснення 
повноважень, а без неї може бути відправлений у 
відставку шляхом оголошення вотуму недовіри.

10
 

 
З точки зору міжнародного консенсусу щодо основних 
елементів демократії, ключове питання полягає не в 
тому, яким є тип політичної системи чи режиму 
правління. Президентські та парламентські системи є 
однаково прийнятними.

11
 Натомість, важливо те, чи має 

обраний законодавчий орган достатні повноваження. 
Чи мають обрані представники ті компетенції, які їм 
потрібні для реального здійснення влади? Чи можуть 
вони вимагати підзвітності від уряду? Чи може 
парламент виконувати законодавчу роль?  

 
Отже, виходячи з такого бачення, розподіл та баланс 
владних повноважень слід розглядати в контексті 
відносин між законодавчим та виконавчим органом. 
Тобто, він визначає стандарт, за яким вимагається 
створити для кожної гілки влади передумови, щоб вона 
відігравала значущу та достатньо незалежну роль в 
урядуванні, якою б не була політична система.  

 
В арабських країнах виконавчі органи здебільшого 
переважають над законодавчими, зменшуючи роль 
парламентів та парламентських виборів. Необхідність 
того, щоб парламенти відігравали провідну роль, 
логічно витікає з права голосувати та брати участь у 
виборах, що забезпечується ст. 25 МПГПП.  

 
Пункт 7 Загального коментаря 25 Комітету ООН з прав 
людини визначає: "Якщо громадяни беруть участь у 
здійсненні державного управління через вільно обраних 
представників, то в силу ст. 25 передбачається, що ці 
представники фактично здійснюють державну владу та є 
підзвітними за здійснення такої влади через 
електоральний процес."

12
 

 

 

 

 
10 Загальний огляд: M.S. Shugart (2008), “Comparative Executive-
Legislative Relations” in The Oxford Handbook of Political  Institutions (Eds. 
R. A. W. Rhodes, Sarah A. Binder, and  Bert A. Rockman). 
11 Це було чітко виражено у резолюції Комісії ООН з прав людини 
"Підтримка права на демократію" (1999): "Комісія з прав людини… 
стверджує… право громадян обирати свої владні системи 
конституційним чи іншим демократичним шляхом." Док. ООН 
E/CN.4/Res/1999/57, див. за посиланням: 
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=4660. 
12 Положення ст. 25 МПГПП розвинуто у Загальному коментарі 25. 
Див.: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/ 
0/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb. Всі подальші посилання на 
текст Загального коментаря 25 є посиланнями на це джерело. 

 
Комітет ООН з прав людини наголошує, що парламенти, 
які мають de jure і de facto обмежені повноваження, не 
відповідають вимогам ст. 25 МПГПП, та роз’яснює цей 
аспект у трьох конкретних формулюваннях:

13
 

 
• Неприпустимість надмірної концентрації 

повноважень в руках виконавчої влади. Надмірне 
зосередження повноважень в органах виконавчої влади 
є одним із найбільших приводів для занепокоєння щодо 
демократичного управління багатьох країн. Навіть за 
наявності прямих виборів голови держави, це не 
повинно бути виправданням для того, щоб обмежувати 
вплив безпосередньо обраного законодавчого органу. 

 
• Право голови держави повертати 

законопроекти на доопрацювання законодавчому 
органу. Незалежно від політичної системи 
(президентської чи парламентської), деякі держави 
надають голові держави (зазвичай президенту) право 
повертати законопроекти до парламенту для 
доопрацювання. Такий підхід обґрунтовується тим, що 
голова держави не зобов'язаний затверджувати закони, 
які він вважає неналежними, наприклад, 
неконституційними.

14
 

 
• Громадський контроль сектору безпеки.

15
 

Збройні сили, поліція, розвідка та інші подібні органи 
користуються значним фактичним впливом в будь-якій 
державі. Міжнародний консенсус щодо демократичного 
управління передбачає, що сектор безпеки повинен 
повністю контролюватися громадськими органами 
влади, які мають демократичну легітимність. Резолюція 
Комісії ООН з прав людини щодо демократії та 
верховенства права 2005/32, пункт 14 (b) (vii), вказує: 
"Збройні сили є підзвітними демократично обраному 
громадському урядові."

16
 Наголос на особливій 

важливості демократичних стандартів щодо контролю 
сектора безпеки, а саме, легітимності, звітності та 
прозорості, вказує на провідну роль парламенту щодо 
контролю за силовим блоком. 

 

 

 

 

 
13 Детальні посилання див. Democracy Reporting International (2007), 
Discussing International Standards for Democratic Governance: 
http://www.democracyreporting.org/files/standards_go.pdf. 
14 Існують різні моделі цього типу вето. В більшості випадків, 
наприклад, парламент може переглянути законопроект у разі 
повернення; однак при його повторному прийнятті голова держави 
повинен затвердити його. У небагатьох випадках вимагається, щоб 
після повернення парламент прийняв законопроект кваліфікованою 
більшістю. Також в деяких випадках голова держави може подати 
законопроект на розгляд Конституційного суду перед затвердженням.  
15 Женевська організація DCAF (Демократичний контроль збройних 
сил) має багато релевантних публікацій щодо цивільного контролю 
збройних сил. За подальшою інформацією див.: 
http://www.dcaf.ch/Publications/Series/Detail?lng=en&id=18411. 
16 Резолюцію з прав людини 2005/32, див. за посиланням: 
http://ap.ohchr.org/documents/ E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-
32.doc. Країни-члени ОБСЄ зобов’язалися дотримуватись певних 
стандартів у цій сфері; наприклад, див.: п. 21-25 Заключного 
Будапештського документу, 6 грудня 1994 р.; http:// 
www.osce.org/mc/39554. 
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Роль законодавчого органу 
 

Наявність безпосередньо обраного, належним чином 
функціонуючого законодавчого органу є основною 
передумовою демократичного управління. 
Верховенство права вимагає, щоб всі важливі закони 
приймалися законодавчим органом. Плюралістична 
система політичних партій заснована на конкуренції у 
сфері виборчих інтересів. Прозорість є результатом 
справжніх, широкомасштабних, інклюзивних 
громадських консультацій щодо законопроектів, а також 
законодавчих дебатів щодо державних справ. Отже, 
законодавча гілка влади є опорою демократичних 
інститутів.  

 
Три основні функції законодавчої гілки влади — 
прийняття законів, нагляд за діяльністю виконавчої 
влади  та забезпечення платформи для громадських 
дебатів і прийняття рішень в інтересах громадян — 
визнані у численних міжнародних документах.

17
 

Винятково важлива роль законодавчого органу для 
демократичного управління також була розвинута у 
численних конкретних рекомендаціях щодо структури 
законодавчих органів та їхніх робочих процедур, як 
зазначено нижче.  

 
Структура та правила роботи законодавчого органу 

 
Законодавчі органи можуть складатися з однієї палати 
(однопалатний) або двох (двопалатний). Двопалатні 
законодавчі органи повинні слідувати двом важливим 
принципам: 

 
• Повинна існувати вільна конкуренція за всі 

місця хоча б однієї законодавчої палати.  Для 
забезпечення демократичної підзвітності законодавчого 
органу як мінімум одна з палат повинна повністю 
складатися з представників, вільно обраних на прямих 
виборах.

18
 Однак у багатьох арабських країнах голова 

держави може призначати певну кількість депутатів 

 

 

 

 
17 Наприклад, дивіться публікації Міжпарламентського союзу (IPU): 
http:// www.ipu.org/english/home.htm та Національного 
демократичного інституту, зокрема, Towards the Development of 
International Standards for Democratic Legislatures (2007); див.: 
http://www.ndi.org/node/13674. Також може бути цікаво: the 
Commonwealth Parliamentary Association (December 2006), 
Recommended Benchmarks for Democratic Parliaments; див.: 
http://www.cpahq.org/cpahq/Mem/Document%20Library/ 
Benchmarks_for_Democratic_Legislatures/Recommended%20Benchmarks
%20 for%20Democratic%20Legislatures.aspx та Southern African 
Development Community Parliamentary Forum (2001), SADC 
Parliamentary Forum: norms and standards for elections in the SADC 
region; див.: 
http://www.sadc.int/amlibweb/webquery.html?v1=pbMarc&v4=0&v5=5A
&v8=84830&v9=0&v10 =N&v13=4A&v20=4& 
v23=0&v25=PARLIAMENTARY%20and%20%20STANDARDS&v27=6989&v2
9=5A&v3 5={]0[}{]0[}{]0[}{]0[}&v40=84828&v46=84830. 
18 Це чіткий стандарт, встановлений, наприклад, Копенгагенським 
документом ОБСЄ від 1990 року. Див: 
http://www.osce.org/odihr/elections/14304. Всі подальші посилання в 
цьому тексті на Копенгагенський документ ОБСЄ від 1990 року – є 
посиланнями на це джерело. 

парламенту, іноді в обох палатах, таким чином 
підриваючи принцип вільних виборів представників. 

 
• Друга палата законодавчого органу повинна 

або бути підзвітною через вибори, або не мати 
істотного впливу на повноваження безпосередньо 
обраної палати. Питання демократичної легітимності 
стає важливим в контексті двопалатного законодавчого 
органу. Коли верхня палата, що не обирається 
(наприклад, сформована за принципом спадковості або 
призначена головою держави), має повноваження, 
аналогічні повноваженням прямо обраної нижньої 
палати, це послаблює принципи демократичної влади.

19
 

 
У федеративних системах, таких як США, Російська 
Федерація або Німеччина, верхня палата парламенту 
представляє інтереси суб'єктів федерації (наприклад, 50 
штатів США; суб'єктів федерації в Російській Федерації, 
земель у Німеччині). Це не повинно бути приводом для 
занепокоєння, допоки представники федеральних 
штатів мають своїх демократичних представників у 
парламенті (наприклад, на основі прямих чи непрямих 
виборів),

20
 або ж якщо повноваження цих верхніх палат 

обмежені. Венеціанська комісія Ради Європи звертає 
увагу на той факт, що існування другої палати 
парламенту має бути обґрунтоване конституційною 
логікою, іншими словами, її повноваження і роль 
повинні мати об'єктивні підстави. 
 
Законодавча автономія 
 
Враховуючи, що законодавчі органи представляють 
народ, вони повинні мати право незалежно 
організовувати свою роботу. Це зазвичай розуміється 
двояко. По-перше, законодавчий орган повинен мати 
право вільно і незалежно приймати і змінювати свої 
робочі регламенти. По-друге,  законодавчий орган 
повинен мати право вільно призначати свої сесії, 
встановлювати темпи своєї роботи, визначати, скільки 
часу необхідно на створення законопроекту чи 
перегляд, чи внесення змін у запропоновані законодавчі 
акти. У багатьох арабських країнах автономність 
законодавчих органів була суттєво урізана, а їхня роль 
звужена до формального затвердження законів. 

Законодавчі повноваження 
 

 

 

 

 
19 Належним прикладом може бути дискусія у Сполученому 
Королівстві щодо реформування Палати лордів. Хоча Палата лордів 
може повертати законопроекти у Палату спільнот, Палата лордів 
визнає, що рішення Палати спільнот може переважати над її 
рішенням. Окремо існує додатковий рівень перевірок і консультацій, 
але це не ветує та не переважає над рішеннями  прямо обраної палати 
(тобто, Палати спільнот). 
20 У США сенатори безпосередньо обираються кожним із штатів. У 
Німеччині уряди Länder (федеральних штатів) представлені у верхній 
палаті парламенту (Bundesrat), що відображає той факт, що система 
управління федеральними землями в Німеччині ґрунтується на 
принципах парламентаризму. 
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Повноваження щодо розробки законодавчих актів є 
найбільш важливою функцією законодавчого органу, 
який повинен володіти належними компетенціями та 
повноваженнями для цієї ролі. Виконавча влада має 
право приймати юридично обов'язкові акти, наприклад, 
положення або накази, проте вона повинна бути 
уповноважена приймати їх в силу Конституції або 
закону, прийнятого законодавчим органом. Передача 
законодавчих повноважень виконавчій владі може бути 
припустима на короткі періоди, наприклад, між сесіями 
законодавчого органу. Однак така передача 
повноважень може бути дуже обмеженою і 
здійснюватися лише за строго визначених умов. Як 
стверджує Венеціанська комісія, загальна передача 
компетенції законодавчих органів виконавчій владі 
неприйнятна в демократичній конституційній державі.

21
 

02. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДОВОЇ ВЛАДИ 
 
Стаття 14 МПГПП вказує: "Кожен має право при розгляді 
будь-якого кримінального обвинувачення,  
пред'явленого йому, або при визначенні його прав і 
обов'язків у будь-якому цивільному процесі, на 
справедливий і публічний розгляд справи 
компетентним, незалежним і безстороннім судом, 
створеним на підставі закону." Отже, існує обов'язкова 
міжнародна вимога щодо створення незалежної судової 
влади. Більше того, Комітет ООН з прав людини чітко 
постановив, що МПГПП передбачає незалежність 
судової влади не тільки у сфері кримінального 
судочинства, але поширює її також і на адміністративне 
право і організацію державного управління.  

 
Зокрема, це відноситься як до юридичного, так і 
фактичного розмежування судової та виконавчої гілок 
влади. Адже суди можуть відігравати вирішальну роль у 
забезпеченні підзвітності уряду, приймаючи рішення по 
конфліктах, наприклад, у сферах адміністративного або 
конституційного права. Незалежність судової влади 
також може мати значення в контексті виборчих спорів. 

 
Принципи і практики незалежної судової влади 
формалізовані у багатьох міжнародних документах. 
Наприклад, Основоположні принципи ООН щодо 
незалежності судових органів містять робочі інструкції 
щодо забезпечення незалежності суддів і їх 
перебування на посаді, в тому числі з таких питань, як 
відбір суддів на вакансії, винагорода, підвищення по 
службі, недоторканність і звільнення.

22
 

 

 

 

 
21 Див. Висновок Венеціанської Комісії щодо проектних змін до 
конституції Киргизстану, 13-14 грудня 2002, пунк 21. 
22 Затверджено резолюціями Генеральної асамблеї ООН 40/32 (29 
листопада 1985) та 40/146 (3 грудня 1985). Див.: 
http://www2.ohchr.org/english/law/indjudiciary.htm. 

03. ПЛЮРАЛІСТИЧНА СИСТЕМА 
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 
Політичні партії 

 
Зрозуміло, що необхідність плюралістичної системи 
політичних партій логічно витікає з захисту свободи 
асоціацій, включно з участю у політичних партіях, як 
закріплено у ст. 22 МПГПП (також див. Розділ 7 нижче). 
Хоча кілька десятиліть тому це питання викликало 
суперечності, зараз існує міжнародний консенсус щодо 
того, що існування однопартійної держави або заборона 
політичних партій порушує свободу асоціацій і пов'язані 
з нею свободи.

23
 Як зазначено у п. 17 Загального 

коментаря 25, "Право людини на участь у виборах не 
можна необґрунтовано обмежувати вимогою 
приналежності кандидатів до політичних партій чи до 
конкретної партії." Як зазначає п. 26 Загального 
коментаря 25," політичні партії та членство в партіях 
відіграють важливу роль у веденні державних справ та 
виборчому процесі." 
 
Плюралістична система політичних партій означає, що 
держава не тільки не перешкоджає розвитку політичних 
партій, але й зобов'язана підтримувати політичний 
плюралізм на партійній основі. Плюралізм передбачає, 
що партійна система повинна не тільки складатися з 
численних партій, але також включати партії, що 
представляють дійсно альтернативний політичний 
вибір. Політичні системи, що всього лише вдають 
багатопартійну систему, яка приховує домінування 
споріднених, спонсорованих державою партій, не 
містять цього основного елементу демократії. 

 
Ефективна опозиція всередині парламенту і поза його 
межами є ключовою умовою функціонування 
демократії, забезпечуючи елемент стримування і 
противаги. Права опозиції чи парламентської меншості 
мають бути закріплені в регламенті парламенту і, 
частково, в конституції. У багатьох демократичних 
країнах такі права включають гарантії участі, права 
спостерігачів перевіряти діяльність уряду, право на 
відстрочку або, у деяких випадках, блокування рішення 
більшості,

24
 а іноді і право вимагати перевірки законів 

на предмет конституційності.
25

 У Європейському 
контексті права опозиції були визнані на міжнародному 
рівні.

26
 Міжпарламентський союз прийняв аналогічні 

стандарти на робочому рівні.
27

 

 

 

 

 
23 Наприклад, в часи холодної війни точилися суперечки щодо 
питання, чи може свобода асоціацій здійснюватися в однопартійних 
системах.  
24 Прикладом може бути необхідність приймати зміни до конституції 
"супербільшістю". 
25 Поглиблений аналіз цих питань міститься у звіті Венеціанської комісії 
“Report on the Role of the Opposition in a Democratic Parliament” (2010). 
Див.: http://www. venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)025-e.pdf. 
26 Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи 1601 (2008), 
Procedural guidelines on the rights and responsibilities of the opposition in 
a democratic parliament, див.: 
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Коли йде мова про сприяння системі політичного 
плюралізму, на держави накладаються певні  конкретні 
зобов'язання, наприклад: 
 

• Забезпечити нормативно-правову базу, що 
регулює діяльність політичних партій. Комітет ООН з 
прав людини вказує, що відсутність регулювання або 
законодавства про створення та реєстрацію політичних 
партій суперечить положенням статті 22 МПГПП, 
оскільки може негативно вплинути на право громадян 
брати участь у здійсненні державного управління через 
вільно обраних представників.

28
 

 
• Дозволені лише вузькі та конкретні 

обмеження діяльності політичних партій. У контексті 
міжнародних документів з прав людини 
загальноприйнятим вважається надзвичайно вузьке 
тлумачення обмежень. Ст. 22 (2) МПГПП використовує 
аналогічний підхід до інтерпретації можливого 
обмеження свободи асоціацій, вказуючи, що, 
обмеження, які є необхідними в демократичному 
суспільстві, повинні слугувати інтересам „державної чи 
громадської безпеки, громадського порядку, охорони 
здоров'я и моральності населення, або захисту прав і 
свобод інших осіб.“

29
 

 

 Членство в політичних партіях не є 
обов'язковим. Хоча на міжнародному рівні роль 
політичних партій одноголосно підтримується, є 
очевидним, що членство у політичних партіях не 
повинно бути умовою для участі в політичному житті 
країни. Це поширюється як і на критерії на право 
голосування так і на право участі у виборах, див. 
Загальний коментар 25, а саме, п. 10, 17, 26. Хоча 
засновані на списках пропорційні виборчі системи більш 
вигідні для політичних партій, вони також повинні 
передбачати списки для самовисуванців. 
 
Громадські організації 
 
Метою громадських організацій є організоване 
представництво та посередництво політичних, 
економічних, соціальних та інших інтересів громадян 
перед державою і урядом. Громадянське суспільство є 
широким поняттям, що втілюється  у формі численних і 
різноманітних організацій і груп, що входять до його 
складу. Наприклад, громадські організації можуть 
включати профспілки, професійні асоціації, релігійні 

 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta08/ 
eres1601.htm. 
27 Див.: http://www.ipu.org/dem-e/opposition.pdf. 
28 Див, пункт 25, Concluding Observations of the Human Rights 
Committee, Democratic People’s Republic of Korea, UN Doc. 
CCPR/CO/72/PRK (2001). Див.: http:// 
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/CCPR.CO.72.PRK.En?OpenDo
cument. 
29 Подальші пояснення щодо міжнародних стандартів з цього питання 
див.: Venice Commission (2004), "Guidelines and Explanatory Report on 
Legislation on Political Parties: Some Specific Issues", Study no. 247/2004; 
http:// www.venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD%282004%29007-e.pdf; 
and OSCE ODIHR (2003), Existing Commitments for Democratic Elections in 
OSCE Participating States, особливо сторінка 64; 
http://www.osce.org/odihr/elections/13957. 

групи, жіночі організації та мережі, спортивні клуби, 
ділові асоціації та торгові палати, благодійні організації, 
організації з прав людини та інші типи адвокаційних та 
контролюючих організацій, асоціації студентів і так далі. 
Вони повинні користуватися свободою асоціації, як 
закріплено ст. 22 МПГПП. 
 
Міжнародний консенсус щодо значення громадянського 
суспільства для демократії, особливо для розвитку 
політичного і соціального плюралізму, відображений у 
численних міжнародних документах. Наприклад, пункт 
8 резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 2004 року 
рекомендує (у тому числі) неурядовим організаціям 
активно діяти на місцевому національному, 
субрегіональному і регіональному рівні для 
безперервного сприяння консолідації демократичних 
сил. П. 12 резолюції також рекомендує неурядовим 
організаціям ініціювати створення мереж і партнерств, 
які допомагали б урядам і громадянському суспільству у 
відповідних регіонах поширювати знання та інформацію 
про роль демократичних інститутів і механізмів, і 
сприяли б досягненню політичних, економічних, 
соціальних і культурних цілей суспільства. 

04. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА 
Існує кілька визначень верховенства права в контексті 
міжнародних інструментів, пов'язаних із забезпеченням 
демократичної практики в державах.

30
 Незважаючи на 

це, сама суть верховенство права зрозуміла. А саме, 
вона полягає в тому, що згідно з верховенством права, 
всі державні органи  зобов‘язані дотримуватися 
законодавства і рішень незалежної та неупередженої 
системи правосуддя, а також постійно “гарантувати, щоб 
жодна особа, приватна або державна установа не могла 
поставити себе над законом“.

31
 

 
Іноді верховенство права інтерпретують в більш 
вузькому сенсі як ефективну і дієву систему правосуддя 
та правоохоронної діяльності. Крім того, воно також 
передбачає деякі стандарти законодавчого процесу, а 
саме, його відкритість для суспільства і прозорість, що 
відображає волевиявлення людей; результати 
законодавчого процесу мають бути публічними і 
загальнодоступними. Все частіше верховенство права 
розглядають в контексті ширшої концептуальної 
системи, що зв'язує його з правами людини і 

 

 

 

 
30 Див. п. 14(b) резолюції Комісії ООН з прав людини (Resolution 
2005/32, 19 квітня 2005) "щодо демократії та верховенства права": 
http://ap. ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-
32.doc. Однак найчіткіше визначення верховенства права міститься в 
документах ОБСЄ, а саме, п. 2 Копенгагенського документу від 1990 р., 
який стверджує, що країнам-членам ОБСЄ" слід вважати, що 
верховенство права означає не тільки формальну законність, що 
забезпечує регулярність та узгодженість у досягненні та захисті 
демократичного порядку, але й справедливість, яка ґрунтується на 
визнанні та повному прийнятті найвищої цінності людської особистості 
і яка гарантується інституціями, що створюють рамки для її якомога 
більш ефективного втілення". 
31 Див. п. 5.3 Копенгагенського документу від 1990 р.. 
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демократичним ладом; наприклад, резолюція Комісії 
ООН з прав людини щодо демократії та верховенства 
права (2005/32), Копенгагенський документ ОБСЄ 1990 
року і Паризька хартія нової Європи. 

 
Як невід'ємний елемент демократії, верховенство права 
визначає,  що воля більшості має чітко визначені 
обмеження, не тільки у формі загальних прав людини, 
але також і в рамках конституційного ладу держави. 
Відповідно, рішення референдумів громадян не повинні 
переважати над положеннями Конституції. 

 
Надзвичайний стан 
 
Верховенство права органічно пов'язане з іншими 
найважливішими елементами демократії, в тому числі 
розподілом і балансом повноважень, а також з 
незалежністю судової влади, прозорістю і підзвітністю. 
Взаємозв'язок цих елементів, так само як і необхідність 
їх захисту та дотримання, стає особливо очевидним під 
час надзвичайного стану. У таких ситуаціях верховенство 
права стає виключно важливим. Ця проблема особливо 
актуальна для арабських країн, де багато держав 
підтримували режим надзвичайного стану 
десятиліттями (наприклад, Сирія, Єгипет і Алжир).  

 
Під час надзвичайного стану демократичне управління 
обмежується. Виконавча влада тимчасово отримує 
великі повноваження за рахунок законодавчої, а іноді й 
судової влади. Права людини, в тому числі політичні 
права, може бути не дотримано чи серйозно обмежено. 
Документи з прав людини визнають, що оголошення 
надзвичайного стану може бути необхідним, але 
водночас наголошують, що це не розв'язує руки 
виконавчій владі, дозволяючи приймати будь-які 
рішення. 
 
Міжнародні та регіональні документи, зокрема, МПГПП і 
Арабська хартія прав людини, а також Європейська 
конвенція з прав людини та документи ОБСЄ, містять 
докладні процесуальні та матеріальні інструкції щодо 
того, як діяти в таких ситуаціях.

32
 Як зазначено нижче, 

надзвичайний стан: 
• Повинен бути оголошений конституційно 

легітимним органом; найчастіше це глава держави чи 
уряду; 

• Повинен бути оголошений офіційно, публічно і в 
рамках закону; 

• Повинен бути затверджений законодавчим 
органом, який продовжує функціонувати; 

• Повинен бути обмежений за часом і територією 
дії; 

• Повинен управлятися прозоро; 

 

 

 

 
32 Більш детальний виклад обмежень, пов’язаних із впровадженням 
надзвичайного стану, міститься в аналітичному звіті DRI Discussing 
International Standards for Democratic Governance (2007) та Democracy 
Revisited (2009), посилання у примітці 2 вище. 

• Повинен вимагати збереження правових 
гарантій, відступ від основоположних прав має бути 
мінімальним.

33
 

Хоча оголошення надзвичайного стану спрямоване 
насамперед на захист "у виняткових обставинах, що 
загрожують життю нації" (стаття 4, пункт 1, Арабська 
хартія прав людини), такі заходи в багатьох арабських 
країнах грали і продовжують відігравати істотну роль в 
обмеженні прав людини. Наприклад, державне 
управління в Єгипті здійснювалося в умовах 
надзвичайного стану з 1967 року, що призвело до 
розширення повноважень поліції, призупинення дії 
конституційних прав, легалізації цензури і різкого 
обмеження політичної діяльності громадських 
організацій, включно з офіційними заборонами на 
вуличні демонстрації і діяльність політичних організацій 
без дозволу уряду. Хоча після повалення Мубарака 
режим надзвичайного стану був скасований, в 2011 році 
його відновили, незважаючи на протести. 

05. ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ 
 

Як зазначено в резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 
2005 р. і в декларації Комісії ООН з прав людини від 
2003 р., "прозорість і підзвітність державного управління 
є необхідними елементами демократії." Це положення 
діє, без винятку, для всіх урядових і державних 
чиновників (обраних чи призначеним на посаду) і для 
всіх органів державної влади та уряду. Універсальна 
декларація Міжпарламентського Союзу про демократію 
уточнює це положення: "Підзвітність [і прозорість] 
передбачає право громадськості отримати доступ до 
інформації про діяльність уряду, право подавати петиції 
уряду і право вимагати відшкодування збитків через 
неупереджені адміністративні та судові механізми."

34
 

 
Підзвітність 
 
Таким чином, підзвітність визначається як обов'язок 
давати відповіді (тобто, обов'язок надавати інформацію 
і пояснення; право задавати питання і чекати 
обґрунтованих відповідей), а також притягнення до 
відповідальності (тобто, можливість притягати певні 
органи до відповідальності за їхні дії, у тому числі ті, які 
тягнуть за собою покарання).

35
 Органи влади є 

 

 

 

 
33 Якщо МПГПП посилається на сім спеціальних захисних положень, які 
не можна скасовувати за надзвичайного стану, то Арабська хартія прав 
людини визначає вдвічі більше, а саме, 14 спеціальних захисних 
положень, які не можна порушувати за жодних обставин.  
34 Див.: http://www.ipu.org/cnl-e/161-dem.htm. Щодо додаткових 
принципів підзвітності також див. принципи Латімер Хаус (Latimer 
House Principles). 
35 Притягнення до відповідальності означає, що певна установа, яка 
несе відповідальність, може бути покарана, якщо вона не надає 
відповіді чи відповіді вважаються незадовільними. Покарання може 
мати багато значень: агенція із захисту прав людини зазвичай може 
"покарати" порушників лише через оприлюднення справи чи передачу 
її на розгляд відповідним державним установам. Щодо вертикальної 
підзвітності, мас-медіа зазвичай мають політичні повноваження 
задавати питання та очікувати на відповіді, і можуть покарати 
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підзвітними через вибори, законодавчі органи, а також 
суди та інші незалежні наглядові інституції. Як 
необхідний елемент демократії, підзвітність тісно 
пов'язана з принципами, що регулюють вибори і 
верховенство права. 
 
Крім публічної підзвітності уряду, ще одним 
найважливішим аспектом є взаємна підзвітність 
державних органів.

36
 У цьому випадку розподіл і баланс 

повноважень є необхідною умовою справжньої 
підзвітності. Питання в тому, хто ж підзвітний кому? 
 
Хоча точна відповідь буде різною для кожної політичної 
системи, було досягнуто згоди на міжнародному рівні 
про деякі мінімальні вимоги, що діють для виконавчої 
влади: 

 
• Виконавча влада підзвітна законодавчій. Це 

означає, що законодавча влада має право ставити 
запитання, на які виконавча повинна відповідати; цей 
принцип застосовується в рівній мірі в усіх політичних. 
Він втілюється в конкретних правах законодавчого 
органу, наприклад, викликати міністрів, призначати сесії 
і слухання, приймати постанови і т.д. Право 
застосування санкцій залежить від існуючої політичної 
системи. У президентських системах електорат має 
переважне право санкції — він може не проголосувати 
за чинного президента на наступних чергових виборах, в 
той час як законодавчий орган зазвичай має тільки 
обмежене право імпічменту. На противагу цьому, 
законодавчі органи в парламентських системах можуть 
покарати уряд, прийнявши рішення про вотум недовіри 
і змушуючи уряд піти у відставку. 

 
• Виконавча влада підзвітна судовій. Як і будь-які 

інші державні органи, що мають владу і повноваження, 
виконавча влада зобов'язана підкорятися верховенству 
права. Отже, дії виконавчої влади можуть розглядатися 
судом (наприклад, у тих випадках, якщо постраждалі 
громадяни звертаються до адміністративних судів). У 
деяких системах законодавчий орган або його частина 
(наприклад, парламентська фракція) може подати до 
суду (наприклад, верховного чи конституційного суду), 
якщо вважає, що виконавчий орган перевищує свої 
повноваження. Слід зауважити, що не існує мінімальних 
стандартів того, якою мірою законодавчий орган 
підзвітний судовій владі за свої дії. Хоча в більшості 
країн конституційні суди мають право перевіряти закони 
на відповідність Конституції, ця практика існує не у всіх 
демократичних державах. 
 

 
порушника, публікуючи  виявлені факти чи негативні точки зору. 
Електорат також може задавати питання (наприклад, подавати петиції) 
та покарати виконавчу владу, не проголосувавши за президента чи 
інших кандидатів на виборні посади на наступних виборах. Якщо 
особи вважають, що їхні права було порушено, вони можуть подати 
позов до суду на дії влади.  
36 Хоча громадська підзвітність уряду відноситься до "вертикальної" 
підзвітності в рамках демократичної системи  (тобто, відносин між 
громадянами та державними установами), цей вимір підзвітності 
належить до "горизонтальної підзвітності" (тобто, відносин між трьома 
гілками влади). За міжнародною згодою, обидва аспекти підзвітності 
вважаються однаково важливими елементами демократії.   

Прозорість 
 
Без певного рівня прозорості не може існувати 
підзвітності. Поняття прозорості засноване на свободі 
вираження, яка також тісно пов'язана зі свободою 
інформації. Як зазначено у ст. 19 (2) МПГПП, „кожна 
людина  має право на вільне вираження свого погляду; 
це право включає свободу шукати, отримувати і 
поширювати будь-яку інформацію та ідеї.“ Хоча точні 
межі права на інформацію залишаються спірними, 
загальноприйняті мінімальні стандарти припускають, що 
держава повинна інформувати громадськість на 
рівноправній основі. 
 
Спеціальний доповідач ООН з питань свободи 
висловлювань надає додаткові інструкції, які певною 
мірою відображають міжнародний консенсус з цього 
питання, підкреслюючи при цьому наступне: 

 
"Кожен має право шукати, одержувати, 

передавати інформацію; це зобов'язує державу 
забезпечувати доступ до інформації, особливо 
інформації, що міститься в державних системах 
зберігання та отримання інформації, незважаючи на 
форму такого зберігання - на плівках, мікроплівках, 
електронних носіях, як відео чи фотографії - з 
дозволом лише тих обмежень, які передбачені ст. 19, 
параграф 3 Міжнародного пакту про громадянські та 
політичні права."

37
 

 
Дослідження про свободу інформації зазначає: 
"Свобода інформації, вірогідно, є однією з найбільш 
важливих основ демократії. Інформація, що зберігається 
в державних органах, збирається не для чиновників і 
політиків, але для суспільства в цілому. Кожен повинен 
мати право доступу до цієї інформації, якщо не існує 
поважних причин для обмеження."

38
  

 
Дійсно, без достатньої інформації і широкого 
громадського доступу до офіційних документів не 
можна вимагати звіту від державних органів. Право 
голосу наприклад, частково втрачає свою вагомість без 
достатньої загальнодоступної інформації, що дозволяє 
виборцям судити про ефективність роботи уряду і 
оцінювати її. Здатність  приймати інформовані рішення 
також погіршується без доступу до надійної статистичної 
інформації з питань, що становлять суспільний інтерес, 
напр., перепис населення, демографічні дані; статистика 

 

 

 

 
37 Див: UN Special Rapporteur on the protection and promotion of the 
right to freedom of opinion and expression, 1999 Report to the Human 
Rights Commission, E/CN.4/1996/64; 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol% 
29/E.CN.4.1999.64.En?Opendocument. Цю точку зору також поділяє 
Комісія ООН з прав людини, що відображено у резолюції 1999/36, п. 2; 
ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-1999-36.doc. 
38 Див. Toby Mendel, “Freedom of Information as an Internationally 
Protected Human Right”, аналітичний огляд щодо статті 19, стор. 1. See: 
http://www.article19.org/ data/files/pdfs/publications/foi-as-an-
international-right.pdf. 
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щодо економічних показників та робочої сили, 
екологічні дані, державні витрати і т. д. 
 
Прозорість часто згадується в документах про належне 
державне управління, особливо у контексті корупції та 
діяльності виконавчих органів. Однак прозорість також є 
основним принципом для законодавчої влади. А саме, 
нове законодавство і зміни до існуючих законів можуть 
вноситися тільки за результатами громадської 
процедури; закони повинні публікуватися в 
загальнодоступних джерелах і бути відкритими для 
громадськості, що є необхідною умовою їх застосування. 
За аналогією, принципи Латімер Хаус (Latimer House) 
містять детальні інструкції щодо прозорості 
законодавчого процесу. Ці принципи підкреслюють 
необхідність розміщення законопроектів у відкритому 
громадському доступі, консультацій, достатнього часу 
між поданням законопроектів на розгляд та дебатами в 
парламенті, створення спеціальних комітетів, 
докладного розгляду найбільш важливих законів.

39
 

 
Незалежні інституції 
 
Незалежні інституції відіграють важливу роль у 
забезпеченні підзвітності та прозорості роботи уряду. 
Зокрема, вони забезпечують нагляд за окремими 
сферами виконавчої та судової діяльності, а також 
надають рекомендації щодо політики уряду. Для цього 
їм слід дистанціюватися від існуючої парламентської 
більшості (наприклад, якщо це судова комісія, комісія з 
питань державної служби, комісія з мас-медіа). Як такі, 
вони служать гарантом верховенства права, на якому 
заснована будь-яка демократія. Серед найбільш 
поширених незалежних інституцій — національні 
інституції з прав людини

40
 (напр., Національна комісія з 

прав людини або офіс омбудсмена), антикорупційні 
органи, служба державного аудиту, комісії з питань 
державної служби або судові комісії.  
 
Управління виборами все частіше довіряють органам, 
які не входять в систему виконавчої влади. Це можуть 
бути багатопартійні виборчі комісії, незалежні експертні 
виборчі комісії, або поєднання того й іншого. П. 23 
Загального коментаря 25 підкреслює, що 
рекомендоване створення незалежних органів 
управління виборами: "Незалежний орган з управління 
виборами повинен бути створений з метою 
спостереження за виборчим процесом, забезпечення 
справедливого і неупередженого процесу виборів 

 

 

 

 
39 Поглиблений аналіз процесів законодавчих реформ у контексті 
виборчого законодавства див. у звіті DRI Electoral Law Reform 
Processes: Key Elements for Success, аналітичний звіт 12 (травень 2011); 
http://www.democracy-reporting.org/files/dri_briefing_paper_12_-
_good_practices.pdf. 
40 Паризькі принципи ООН надають детальні інструкції щодо складу та 
гарантій незалежності таких органів. Див.: http://www2.ohchr. 
org/english/law/parisprinciples.htm. 

відповідно до закону, що не порушує положення Пакту 
[МПГПП]." 

06. СВОБОДА ЗМІ 
 
Свобода засобів масової інформації є визначально 
важливим елементом демократії.

41
 Вона сприяє 

створенню відкритого плюралістичного суспільства та 
підзвітної прозорої системи регулювання, а також 
захисту прав людини та основоположних свобод. 
Зокрема, вільний сектор медіа є дуже важливим для 
гарантування свободи вираження поглядів та свободи 
інформації, які необхідні для сприяння активній участі 
громадян у демократичному процесі. Міжнародний 
консенсус щодо свободи мас-медіа відображено у статті 
19 МПГПП, що зазначено у пункті 40 Загального 
коментаря 34 Комітету ООН з прав людини: 

 
Комітет повторює своє наступне спостереження у 
Загальному коментарі 10: "З урахуванням розвитку 
сучасних мас-медіа необхідні ефективні методи 
недопущення такого контролю над ЗМІ, який порушує 
універсальне право на свободу вираження поглядів. 
Держава не може мати монопольного контролю над 
медіа та повинна сприяти плюралізму засобів масової 
інформації."

42
  

 
Таким чином, для забезпечення свободи вираження 
поглядів держави зобов'язані протидіяти надмірній 
концентрації ЗМІ під контролем одного суб'єкта. 
Спеціальні представники з питань свободи ЗМІ від 
чотирьох міжнародних організацій зауважують: 
"Визнаючи виняткову важливість різноманітності мас-
медіа для демократії, слід вжити спеціальних заходів, 
включно з антимонопольними правилами, для 
запобігання неналежної концентрації мас-медіа в одних 
руках або перехресного володіння мас-медіа."

43
 

Виключно важливо підтримувати незалежні засоби 
масової інформації, які не повинні відчувати 
дискримінації щодо доступу до інформації, матеріалів і 
ресурсів. 

 
Ст. 13 (3) Американської конвенції про права людини 
докладніше та ширше формулює захист свободи мас-
медіа, сприяючи плюралізму ЗМІ: "Свобода вираження 
поглядів не може обмежуватися непрямими методами і 

 

 

 

 
41 Хоча ст. 19(3) МПГПП дозволяє обмеження свободи мас-медіа, як і 
інших аспектів пакту, це положення не слід тлумачити широко.   
42 Загальний коментар 34 щодо ст. 19 МПГПП від липня 2011 замінює 
попередній Загальний коментар 10 (прийнятий у липні 1983). Див.: 
http://www2.ohchr.org / english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf. 
43 Спільна декларація щодо різноманіття теле- та радіомовлення, 12 
грудня 2007, погоджена: Спеціальним доповідачем ООН з питань 
свободи вираження та ЗМІ, Представником ОБСЄ з питань свободи 
ЗМІ, Спеціальним доповідачем ОАД з питань свободи вираження, та 
Спеціальним доповідачем з питань свободи вираження та доступу до 
інформації Африканської комісії з прав людини та народів. Див.: 
http:// www.article19.org/data/files/pdfs/igo-documents/mandates-
broadcasting.pdf. 
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способами, такими як зловживання контролем уряду 
або приватних осіб над газетним виробництвом, 
радіочастотами,  будь-яким устаткуванням, що 
використовується для інформаційного мовлення, або 
якими-небудь іншими способами, спрямованими на 
обмеження комунікації або поширення ідей і думок."

44
 

07. ДОТРИМАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ 
 

Свобода зборів та вираження 
 
Свобода політичних дебатів, разом зі свободою 
асоціацій і зборів, є однією з основних складових 
концепції демократії. Прямі чи опосередковані політичні 
права добре сформульовані в юридично обов'язкових 
договорах, таких як МПГПП. Вони також визначені в 
різних деклараціях Генеральної Асамблеї, серед яких 
декларації про демократію. Наприклад, ст. 19 Загальної 
декларації прав людини визначає свободу вираження 
поглядів як "свободу безперешкодно дотримуватися 
своїх переконань та свободу шукати, одержувати i 
поширювати iнформацiю та iдеї будь-якими засобами i 
незалежно вiд державних кордонiв."  П. 1 резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН від 2004 р. зазначає, що 
"основні елементи демократії включають [...] 
основоположні свободи, в тому числі свободу асоціацій 
і мирних зібрань, а також право на свободу переконань 
та вільне їх виявлення." 
 
Право на свободу волевиявлення поширюється на такі 
аспекти, як доступ опозиційних партій до мас-медіа, 
контрольованих державою, правила проведення 
виборчих кампаній, законодавство у сфері ЗМІ та право 
громадян на доступ до інформації. Свобода зібрань 
захищає "навмисні тимчасові збори кількох людей з 
певною метою" і "має демократичні функції в процесі 
формування, вираження і реалізації політичних 
думок."

45
 Свобода мирних зборів - невід‘ємна від 

демократії, оскільки політичні інтереси можна 
ефективно здійснювати тільки спільно з іншими людьми 
(як політична партія, професійна група, організація або 
інше об'єднання громадян для досягнення певних 
суспільних інтересів).

46
 

 
Участь в управлінні країною, право балотуватися і 
голосувати на виборах 
 
Одним з основних елементів демократії є право брати 
участь в управлінні країною, балотуватися і голосувати 
на виборах.

47
 Участь в управлінні країною може бути 

 

 

 

 
44 Див.: http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas3con.htm 
45 Див. Manfred Nowak (2005), International Covenant on Civil and 
Political Rights: CCPR Commentary, 2-ге видання, стор. 482 та 481 
(відповідно). 
46 Там же, 496. 
47 Стандарти належної практики демократичних виборів, в тому числі 
рівність, таємність, загальне виборче право та періодичні вибори, були 

 

прямою, наприклад, через референдум. Вона може бути 
й опосередкованою, наприклад, шляхом голосування за 
обраних представників. В цілому політичну активність 
громадян можна назвати участю в управлінні країною.  
 
Право на участь в управлінні країною визнано 
резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 2005 р., а 
також закріплено в ст. 25 МПГПП та ст. 21 Загальної 
декларації прав людини. Ст. 25 МПГПП також 
передбачає надання громадянам цих прав "без будь-
якої дискримінації,  
згаданої в статті  2", що забороняє будь-яку різницю 
"щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 
політичних чи  інших переконань."

48
 

 
У деяких арабських країнах тільки мусульмани можуть 
балотуватися на пост президента, що є порушенням на 
релігійній основі. Участь без дискримінації 
підтримується іншими спеціальними конвенціями, що 
забороняють дискримінацію та передбачають прийняття 
спеціальних заходів для подолання існуючої нерівності. 
Наприклад, Конвенція про ліквідацію всіх форм 
дискримінації жінок (CEDAW) закликає держави вжити 
заходів для подолання дискримінації жінок у політичній, 
публічній і приватній сфері. Стаття 4 зазначає: 
"Прийняття державами-учасницями тимчасових 
спеціальних заходів, спрямованих на прискорене 
досягнення фактичної рівності між чоловіками і 
жінками, не повинно вважатися дискримінацією за 
визначенням цієї Конвенції."

49
 Виходячи з цього, CEDAW 

дозволяє встановлювати квоти для кандидатів-жінок на 
виборах. 
 
Є і інші конвенції та зобов'язання, що містять схожі анти-
дискрімінаційні положення, спрямовані на сприяння 
участі окремих груп у державному управлінні, як 
наприклад, Конвенція про ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації; Конвенція ООН про права; резолюція 
Генеральної Асамблеї ООН про права осіб, що належать 
до національних, або етнічних, релігійних та мовних 
меншин.

50
 

  

 
добре визначені; наприклад, див. Загальний коментар 25 ПГП. Центр 
Картера також створив детальну інструкцію щодо стандартів 
демократичних виборів із функцією пошуку: http://www.cartercenter. 
org/peace/democracy/des.html. 
48 Ст. 25 МПГПП детальніше визначає ці права, вказуючи, що  країни 
повинні також надавати громадянам "можливість" брати участь у 
виборах. Це означає, наприклад, що держави повинні вживати 
позитивних заходів для забезпечення можливості голосування для 
затриманих чи людей з фізичною інвалідністю. 
49 Див.: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm. 
50 Відповідно див.: http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm; 
http://www. un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml; та 
http://www2.ohchr.org/ english/law/minorities.htm. 
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