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Наслідки референдуму 
про незалежність Шотландії та 
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Исследованы проблемы и осо
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Досліджено проблеми та особливості референдуму про незалежність Шотландіі 
2014 року. Робиться спроба використати здобуті результати в Україні. 
Запропоновано залучати громадян України до державотворення.
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Олександр Культенко

Основою правової системи розвинутих держав є конституція. Дослідження конституцій інших 
держав дає можливість використовувати позитивний досвід цих країн.

Особливості конституційно-правових відносин досліджували С.П. Головатий, В.О. Лучін, В.Ф. 
Погорілко. Окремі сфери взаємовідносин суб'єктів конституційного права вивчали А.Р. Крусян,
О.С. Орловським, Ю.М. Тихомировим, О.Ф. Фрицьким, В.М. Ш аповалом та ін. Незважаючи на 
достатню кількість розвідок у галузі конституційного права, чимало концептуальних і емпіричних 
проблем для вітчизняної науки залишаються не вирішеними.

Перша Конституція України 1996 року не реалізувала права громадян у законодавстві, оскіль
ки її  формула - «єдиним джерелом влади і носієм суверенітету в Україні є народ» сформульована 
як політичний постулат, і не розглядалась як правова [1].

Крім того, особливістю більшості постійних конституцій є формула внесення до неї змін. Тому 
що к он сти туц ія , як правило, розглядається як імперативна норма права до іншого законодавства 
держави. Отже, внесення до неї змін потребує більш складних процедур, ніж для решти законів. 
Тим не менш жодного шаблону в цій сфері немає. Серед багатьох держав, які використовують 
різні підходи для вирішення цього питання у залежності від обставин є Великобританія, в частині 
якої, Ш отландії, у 2014 році відбувся референдум про незалежність останньої від цієї держави. 
Згідно з остаточними результатами голосування, проти проголошення незалежності Ш отландії на 
реф ерендумі виступили 55% жителів цього регіону. За незалежність виступили 45% [2].

Слід додати, що деякі федеральні держави, зокрема США, Канада і Австралія, мають консти
туц ійні ф ормули внесення змін на основі комбінацій законодавчих і ф едеральних процедур 
затвердження поправок, крім того, в цих державах конституційний нагляд здійснюється усіма суда
ми загальної юрисдикції. Ц е гарантує досягнення географічного консенсусу, але робить прийнят
тя поправки дуже складним на практиці. Для будь-якої поправки до Конституції США необхідно
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до закону. Будь-які наступні зміни у Біллі незалежності Шотландії закону Шотлацдц
потребує внесення змін у набутий статус, як викладено у коментарі рх УДУ-

По-друге, порядок засвідчення. Як вам відомо, Білль незалежності отландії має статус констц. 
туційного акта, який забезпечує захист прав проти всього, окрім внесення поправок, отландськи  ̂
уряд прагне створити спеціальні парламентські процедури, які будуть використовуватися у 
необхідності внесення будь-яких змін до законодавства.

У майбутньому Білль незалежності Шотландії не буде зазнавати значних змін. Шотландську 
уряд буде робити подібні заяви в парламенті під час схвалення законодавства. Цікава особливість 
уряд Шотландії буде притягнутий до відповідальності за такий порядок роботи. Як стає зрозумі
ло із офіційної позиції уряду Шотландії, він закликає інші політичні партії у парламенті до спів
праці таким же чином. Така заява уряду до партійних лідерів ґрунтується на тому, що останні 
будуть мати більшу політичну вагу у разі її підтримання [5, с.63].

Шотландський уряд також припускає, що шотландський парламент після прийняття законо
проекту про незалежність Шотландії має прийняти парламентську резолюцію про те, що цей закон 
не повинен піддаватися значним змінам, поки не буде обрано конституційний конвент. Така пар
ламентська резолюція не буде юридично обов'язковою, але знову буде нести значну вагу, яка пред
ставляє намір законодавця схвалити це законодавство.

Крім того, шотландський уряд пропонує сформулювати порядок засвідчення, так що будь-які 
майбутні законопроекти, які отримає незалежний шотландський парламент будуть оцінюватися 
заздалегідь, щоб оцінити умови їх відповідності з конституцією. Це було б передбачено в рамках 
закону про нову Шотландію і в постійних дорученнях парламенту. Міністр який вносить законо
проект буде викладати свою думку щодо того чи законопроект відповідає конституції, і визнача
тиме необхідність внесення поправки до конституції або доопрацю вання законопроекту. 
Головуючий окремо має робити те ж саме. Це означає, що всі ЗМІ в цілому будуть знати напере
додні дебатів, як законопроект може вплинути на незалежність та права громадян.

Парламенту не буде заборонено прийняття такого законопроекту, але він може це зробити 
тільки у повному усвідомленні того, що він має схвалити чи необхідність внесення поправки до 
конституції або доопрацювання законопроекту. Парламент також має врахувати заяви уряду, і 
парламентські резолюції, щодо значних змін у Біллі незалежності Ш отландії і оновленого законо
давства Шотландії після їх схвалення конституційним конвентом.

Уряд Шотландії вважає, що три механізми -  заява уряду, парламентський дозвіл і порядок схва
лення -  дадуть значний ступінь стану захисту Білля незалежності Шотландії і нового законодавства 
Шотландії, уникаючи жорсткої опозиції до схвалення конституційного конвенту. Наслідком прий
няття порядку трьох вказаних вище механізмів є те, що суди не будуть мати силу, щоб оголосити 
майбутнє законодавство недійсним, якщо воно суперечить Біллю незалежності Шотландії і ново
му законодавству Шотландії (а також, якщо майбутнє законодавство несумісне з правом ЄС). Отже, 
парламенту буде заздалегідь відомо, чи законодавство суперечить Біллю незалежності Шотландії і 
оновленому законодавству Шотландії, тому він буде свідомо вирішувати які заходи вжити. Після 
вирішення питань за допомогою спеціальної формули внесення змін і встановлення статусу май
бутнього вищого закону, суди здатні будуть вирішить інші юридичні питання, які виникають під 
час врегулювання суспільних відносин у рамках конституційного конвенту -  це потрібно врахову
вати.

По-третє, установчі збори. Розділ 33 проекту Білля незалежності Ш отландії покладає на шот
ландський парламент обраний у травні 2016, право обрати якомога швидше конституційний кон
вент.

Шотландський уряд заявив про те, що кожен голос, який візьме участь у дискусії буде врахова
но; пропозиції щодо урегулювання суспільних відносин в Шотландії будуть вітатися і заохочува
тися.

Обговорюється таке:
- Пропозиції, які вносить уряд Шотландії для схвалення Конституції
- питання, які інші можуть і хочуть запропонувати до конвенту
- передбачення зв'язку у Білла незалежності Шотландії і оновленого законодавства Шотландії 

з новою конституцією [6, C.351-353J.

Білль незалежності Шотландії і оновлене законодавство Шотландії не буде враховане у постій
ній конституції незалежної Шотландії, тому що вона була прийнята у децентралізованому парла
менті Шотландії, до незалежності, і тому, що Шотландія була частиною Великобританії.

Референдум про незалежність у принципі викладає вигляд докладних пропозицій про майбуГ'



Питання  т е о р і ї  та і н о з е м ни й  дос в ід .  Д ец е н т р ал і з ац ія  публ і чно ї  влади

не Ш отландії. Це не референдум щодо пропозиції про схвалення постійної конституції. Він лише 
спонукає вжити заходів, направлених на підготовку постійної конституції для Шотландії.

Конституційний конвент дає можливість реалізувати волевиявлення народу Ш отландії створи
ти свою державу. Постійна конституція замінить Білль незалежності Ш отландії і оновить законо
давство Ш отландії. Це означає, що не може бути спадкоємності і подібності між ними. Дійсно може 
трапитися так, що конституційний конвент перенесе деякі з положень, що містяться у Біллі неза
лежності Ш отландії і оновленому законодавстві Шотландії, запропонує впровадити або розшири
ти інші соціально-економічних права. Істотно, що рішення з цих питань буде ухвалено на установ
чих зборах. У точці, в якій постійна конституція підготовлена конституційним конвентом з погод
женням або від імені народу Ш отландії буде стверджена, Білль незалежності Ш отландії і її онов
лене законодавство у значній мірі втратять силу.

Уряд Ш отландії порушив деякі питання, відповіді на які він хотів би отримати від конститу
ційного конвенту. Багато з них є нові, які не охоплені у законопроекті шотландської незалежності; 
інші перетинаються з положеннями законопроекту.

Уряд Ш отландії пропонує конституційну заборону на ядерну зброю в Шотландії.
Уряд Ш отландії припускає, що, на відміну від існуючої ситуації у Великобританії, конституці

єю буде:
«... введено у дію гарантії того, що шотландські сили коли-небудь зможуть брати участь у вій

ськовій діяльності, яка буде визнана міжнародними договорами, і відповідно до принципів Статуту 
ООН» [8].

На додаток до дотримання принципів ООН військове розгортання потребує оформлених 
належним чином домовленостей з урядом Шотландії та затвердження їх парламентом. Є декілька 
переваг прийняття такого рішення про розміщення збройних сил за кордоном за умови затверд
ження парламентом:

- це призведе до збільшення легітимності такого впровадження;
- застосування збройної сили унікальна можливість, коли держава дозволяє використання смер

тоносної сили з величезними наслідками для свого власного обслуговуючого персоналу і терито
рії, де відбувається розгортання, отже, воно повинно мати високий рівень відповідальності;

- більш прозоре і законне прийняте рішення призведе до більшої підтримки та схвалення серед 
громадян і військових, таким чином, створить позитивний вплив на мораль військових (бойовий 
дух) [5, с.65].

Багато інших країн, зокрема Ірландія, Данія та Нідерланди (останні дві як члени НАТО) ствер
дили конституційно порядок стосовно розгортання збройних сил.

На додаток до першого покоління громадянських і політичних прав людини, які застосовують
ся у Ш отландії через ЄСПП, є деякі другого і третього покоління права людини у соціальних та еко
номічних питаннях, які уряд Ш отландії може запропонувати для включення у конституцію. Це 
буде охоплювати такі сфери, як право на освіту на благо людини і суспільства в цілому, право на 
охорону здоров'я та захист дітей, "молодіжні гарантії , до чого прагнуть шотландці. Такі заходи 
дозволять встановити доступ до освіти, професійної підготовки або зайнятості як конституційно
го права молодих людей віком до 24.

Багато незалежних держав декларують соціально-економічні права, такі як право на працю або 
права на пенсії чи соціальну підтримку у своїх конституціях, вивчення цих прав дозволить зроби
ти аналогічні пропозиції до конституційного конвенту. Наприклад, Конституція Данії передбачає 
право на працю і на соціальну підтримку, Конституція Південної Африки дає громадянам право 
вільного вибору торгівлі, заняття або професії. Такі соціально-економічні конституційні права 
можуть бути задекларовані до реалізації у майбутньому Шотландії.

«... Забезпечення чіткої вказівки майбутньому уряду, незалежно від його політичного переко
нання, дотримуватися пріоритетів у реалізації потреб і прагнень людей Шотландії, стверджене у 
конституції буде задавати напрямок дотримання соціальної справедливості в авангарді роботи 
парламенту Ш отландії, державних і громадських інститутів» [6, с.153].

У теперішній час, як стверджують шотландські колеги, це не можливо оскільки конституційний 
механізм не оформлений належним чином, проте стане зрозумілим, наявність можливостей його 
використання у писаній конституції незалежної Шотландії.

Багато конституцій містять положення про національні та офіційні мови, і хоча не існує жод
них положень про мову у Біллі незалежності Ш отландії у конституційному конвенті, передбачено 
питання 589 про майбутнє Шотландії про розгляд конституційного статусу мов в Шотландії, таких 
як англійська, уельська, шотландська (ґельська) і британська мова -

Внесення змін до Конституц і ї  України.

жестів.



Деякі положення у Біллі незалеж ності Ш отландії, які багато лю дей та організації вітають, такі 
як про: місцеве самоврядування, дитячий благополуччя, охорону навколиш нього середовища і 
природних ресурсів, проте вони хотіли б передбачити заходи, направлені на регулювання обсягу 
і ступеню  цих положень. П ропозиції такого характеру, вже передбачені у положеннях законопроек
ту, крім того можуть бути додані і інш і пропозиції з конституційного конвенту.

Д еякі конституції містять преамбулу з викладенням прагнення або бачення країни та 'ії наро
ду. М ожливо, найвідоміш ою  є, Конституція СШ А з ось якою преамбулою :

«М и, народ Сполучених Ш татів, щ об утворити більш  досконалий Союз, встановити правосуд
дя, гарантувати внутріш ній спокій, забезпечити спільну оборону, сприяти загальному добробуту 
і за к р іп и ти  блага сво б о д и  за н ам и  і п о то м ство м  н аш и м , п р о го л о ш у єм о  і встановлю єм о цю 
К онституцію  для Сполучених Ш татів А мерики» [9].

Б ілль незалеж ності Ш отландії як тим часовий захід і відповідно до звичайних правил про фор
м ат і стиль актів поточного парламенту Ш отландії, не містить преамбули. П роте конституційний 
конвент мож е розглянути преамбулу до постійної конституції залучити лю дей Ш отландії у його 
р озробці та його виборі.

У агр егац ії до викладеного вищ е м ож на зробити  такий висновок: незваж аю чи на те, що за 
результатам и реф ерендуму Ш отландія залиш илася у складі Великобританії, ш отландці цим самим 
доби ли ся чергових поступок з боку британської влади.

Зокрем а, ш отландський уряд отримав обіцянки британського прем'єр-м іністра про додаткові 
повноваж ення від Великобританії. П арлам ент у 2015 році прийме нові закони про розширення 
повноваж ень Ш отландії в сф ері податків, бю дж етних витрат та соціального забезпечення [10].

О тж е для того щ об активувати дем ократію  і громадянське суспільство в Україні, сформулюва
ти  наш і прагнення, потрібно залучати наш их гром адян до держ авотворення (як шляхом їх опиту
вання, так і проведенням реф ерендумів).

Спецвипуск  2015 М іжнародне право і Конституція УкраіНи
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