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Королівство Іспанія 

В Іспанії право на звернення гарантується Конституцією та Законом Про Право подачі петиції1. 

Відповідно до статті 29 Конституції країни всі іспанці мають право подати індивідуальне чи колективне звернення. Подання петицій 

військовими, подання петицій до Парламенту регулюється окремими законами.  

Функціонує Парламентський Омбудсмен2, що відповідає за дотримання фундаментальних прав громадянських свобод громадян, 

контролюючи діяльність Адміністрації та державних органів. Розглядає скарги від будь-якої особи, групи осіб або організації. Діяльність 

регулюється окремим законом. 

Відповідно до Закону Про Право подачі петиції, під петицією слід розуміти пропозицію, ініціативу, скаргу чи прохання. 

Розглянуті питання: 

 Наявність у законі  такого виду звернення як скарга, порядок її подання та розгляду;  

Чітко визначеного поняття законом не встановлено. 

 Коло суб’єктів законодавства про звернення  (громадяни, юридичні особи, громадські формування, що не мають 

статусу юридичної особи, фізичні особи – підприємці);  

Будь-яка фізична або юридична особа, незалежно від громадянства, може здійснювати своє право подачі петиції індивідуально або 

колективно.  

 Процедура розгляду повторних  звернень одним і тим же органом від однієї і тієї ж особи з одного і того ж 

питання;  

В законі поняття повторних звернень відсутнє. 

                                           
1
 Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

2001-21090. 
2
 El Defensor y los derechos humanos [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.defensordelpueblo.es/. 
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В законі прописано, що петиції, щодо предмета яких вже ініційована парламентська, адміністративна процедура або судовий процес, 

розглядатися не будуть, якщо немає остаточного рішення. 

 Існування визначення обов’язків заявника;  

Законом не встановлено. 

 Існування поняття «зловживання правом на звернення» , його суть та відповідальність;  

Немає. 

 Практика проведення особистого прийому:  хто, з якою періодичністю та з яких питань; існування обмежень у 

прийомі;  

Орган, відповідальний за розгляд петиції, може запросити петиціонера для обговорення предмету петиції або для уточнення інформації. 

 Існування єдиного національного центру з приймання т а опрацювання звернень громадян;  

Законом не встановлено.  

 Наявність відповідальності за подання звернень з наклепами, погрозами та образами ; 

Законом не встановлено. 

 Існування переважного права на прийом та розгляд звернень для окремих (пільгових) категорій  осіб; 

Законом не встановлено. 

 Практика контролю за дотриманням законодавства про звернення.  

Законом не встановлено. 
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Латвійська Республіка 

Відповідно до статті 104 Конституції Латвійської Республіки3 кожен має право надіслати звернення (submissions) до державних чи 
місцевих урядових інституцій та отримати відповідь латвійською мовою. Процедура отримання та розгляду звернень описана в Законі Про 
Звернення/Подання.4 

Функціонує Омбудсмен Латвійської Республіки.5 
Закон Про Звернення встановлює порядок, за яким приватна особа може подати, а установа чи приватна особа, яка виконує функції 

державного управління,  розглядає подання, що містить заяву, скаргу, пропозицію або питання в межах компетенції установи та надає відповідь 
на нього, а також встановлює порядок, за яким установа повинна приймати відвідувачів. 

Розглянуті питання: 

 Наявність у законі  такого виду звернення , як скарга, порядок її подання та розгляду;  

Закон не містить визначення поняття «скарга». 

 Коло суб’єктів законодавства про звернення  (громадяни, юридичні особи, громадські формування, що не мають 
статусу юридичної особи, фізичні особи – підприємці);  

Приватна особа. 

 Процедура розгляду повторних звернень  одним і тим же органом від однієї і тієї ж особи з одного і того ж 
питання;  

Процедура розгляду повторних звернень законом не встановлена. Зазначено тільки, що установа має право залишити звернення без 
розгляду, якщо вже була надана відповідь на подібне звернення.  

 Існування визначення обов’язків заявника;  

Відсутнє. 

                                           
3
 The Constitution of the Republic of Latvia [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.saeima.lv/en/legislation/constitution.  

4
 Submissions and proposals [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.saeima.lv/en/public-participation/submissions-and-proposals.  

5
 Бюро Oмбудсмена Латвии [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.tiesibsargs.lv/. 

http://www.saeima.lv/en/legislation/constitution
http://www.saeima.lv/en/public-participation/submissions-and-proposals


5 

 

 Існування поняття «зловживання правом на звернення» , його суть та відповідальність;  

Відсутнє. 

 Практика проведення особистого прийому:  хто, з якою періодичністю та з яких питань; існування обмеже нь у 
прийомі;  

Розділ 8. Порядок прийому відвідувачів. Установи, враховуючи специфіку своєї компетенції, визначеної нормативно-правовими актами, 
забезпечують її доступність для відвідувачів. Посадова особа установи, якщо приватна особа вже подала звернення та зазначила шляхи вирішення 
питання, приймає особисто таку приватну особу. Установи забезпечують, щоб відвідувачі приймалися відповідно до таких процедур періодично, 
проте не рідше одного разу на місяць. Час прийому та процедури визначаються головою установи.  

 Існування єдиного національного центру з приймання та опрацювання звернень громадян;  

Законом не встановлено. 

 Наявність відповідальності за подання звернень з наклепами, погрозами та образами ; 

Законом не встановлено. 

 Існування переважного права на прийом та розгляд звернень для окремих (пільгових) категорій осіб;  

Законом не встановлено. 

 Практика контролю за дотриманням законодавства про звернення.  

Розділ 10. Контроль за діяльністю установи. Діяльність установи контролюється у порядку, встановленому Законом Про Структуру 
державного управління, Адміністративно-процесуальним законодавством та іншими нормативними актами. Відмова від надання відповіді на 
звернення, невчасне надання відповіді установою може бути оскаржене. Відмова у розгляді звернення також розглядається як адміністративна 
дія. Заява про адміністративні дії чи бездіяльність може бути подана до адміністративного окружного суду.  

 

Литовська Республіка 
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Статтею 33 Конституції Литовської Республіки6 гарантується право громадян на подання петиції та право законодавчої ініціативи. В Законі 

Про Петиції7 прописано, що порядок розгляду скарг, заяв, пропозицій повинен бути встановлений іншими законами чи правовими актами. В 

Законі про Державне Управління8 (ст. 14) описується процедура розгляду заяв, повідомлень і скарг, поданих особами. Крім того, розглядом 

скарг від громадян займається Омбудсман відповідно до Закону про Омбудсмана Сейму.9  

Відповідно до Закону Про Петиції: 

- Право на петицію – це право, гарантоване Конституцією звернутися в установленому порядку до Сейму, Уряду чи муніципального 

уряду та адміністративних інституцій – Ради і Мера. 

- Петиція – це письмова заява петиціонера, адресована до Сейму, Уряду чи муніципального уряду та адміністративних інституцій, що 

містить вимоги чи пропозиції щодо вирішення питань, рішення яких може потребувати прийняття нового правового акту, зміни правового акту, 

доповнень або виключень, та яку комісія з петицій визнає за петицію. 

- Комісія з Петицій – постійні комісії, що вирішують питання, пов’язані з визнанням заяви як петиції, займаються розглядом петиції та 

наданням висновків щодо представлених в петиції вимог та пропозицій. 

Розглянуті питання: 

 Наявність у законі  такого виду звернення , як скарга, порядок її подання та розгляду;  

Закон не регулює порядок розгляду скарг, заяв та пропозицій. 

 Коло суб’єктів законодавства про звернення  (громадяни, юридичні особи, громадські формування, що не мають 

статусу юридичної особи, фізичні особи – підприємці);  

Громадяни країни. 

                                           
6
 The Constitution of the Republic of Lithuania [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Constitution.htm. 

7
 Law on Petitions [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/en/TAD/TAIS.97799. 

8
 REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON PUBLIC ADMINISTRATION [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

file:///C:/Users/Валентина/Downloads/Lithuania_law_public_administration_am2013_en.pdf. 
9
 REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON THE SEIMAS OMBUDSMEN [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.apt.ch/content/files/npm/eca/Lithuania_Law_Ombudsman.pdf. 
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 Процедура розгляду повторних звернень  одним і тим же органом від однієї і тієї ж особи з одного і того ж 

питання;  

Процедура розгляду повторних звернень відсутня.  

В законі прописано тільки, що заява не може бути визнана петицією, якщо протягом одного календарного року той самий заявник подав до 

тієї ж установи більше, ніж одну заяву, що містить ті ж вимоги та пропозиції. 

 Існування визначення обов’язків заявника;  

Обов’язків заявника законом не встановлено. Встановлено тільки права заявника. 

 Існування поняття «зловживання правом на звернення» , його суть та відповідальність;  

Заява не може бути визнана петицією, якщо заявник зловживає правом на петицію. Детальніший опис в законі відсутній. 

 Практика проведення особистого прийому:  хто, з якою періодичністю та з яких питань; існування обмежень у 

прийомі;  

В законі не прописано. 

 Існування єдиного національного центру з приймання та опрацювання звернень громадян;  

В законі не встановлено. Створюються Комісії з розгляду петицій в Парламенті, уряді, в муніципалітетах. 

 Наявність відповідальності за подання звернень з наклепами, погрозами та образами ; 

Законом не встановлено. Заяви не можуть містити жодних вимог чи пропозицій, врегулювання яких обмежує права та свободи інших 

людей.  

 Існування переважного права на прийом та розгляд звернень для окремих (пільгових) категорій осіб;  

При розгляді петицій слід дотримуватися принципу рівності перед законом - жоден заявник не може бути дискримінований та не може 

отримувати жодних привілеїв, наданих заявнику через його стать, расу, національність, мову, походження, соціальне становище, переконання та 

погляди. 
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 Практика контролю за дотриманням законодавства про звернення.  

Заявник має право подати скаргу щодо рішення Комісії з розгляду петицій до парламенту, уряду, муніципальної ради.  

 

Республіка Польща 

Відповідно до статті 63 Конституції Республіки Польщі10 кожен має право подати звернення/петиції, пропозиції та скарги в інтересах 

суспільства, у власних інтересах або інтересах іншої особи за її згодою до державних органів чи до організацій та громадських інституцій у зв'язку з 

виконанням ними своїх обов'язків, передбачених в галузі державного управління. В Конституції вказано, що процедури розгляду петицій, 

пропозицій і скарг повинні бути визначені законом. Конституція не визначає поняття петиція, та не визначає відносин в стосунку до пропозицій та 

скарг. 

 Правила подання та розгляду петицій визначені в Законі Про Петиції.11 В частині 8 Адміністративно-процесуального Кодексу12 

описується процедура подання та розгляду скарг та пропозицій. Відповідно до Регламенту Сейму розглядом петицій, що адресовані Сейму, 

займається спеціальна Комісія з питань Петицій. 13 

Відповідно до Закону Про Петиції предметом петиції може бути прохання щодо зміни законодавства, здійснення заходів чи інших дій 

стосовно питання, що піднімається в петиції, та стосовно суспільного життя, цінностей, що вимагають особливого захисту.  

Розглянуті питання: 

 Наявність у законі  такого виду звернення , як скарга, порядок її подання та розгляду ; 

В законі немає такого виду звернення, як скарга. 

                                           
10

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483. 
11

 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001195 . 
12

 Kodeks postępowania administracyjnego [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000267 . 
13

 Instytucja petycji w Polsce oraz w krajach europejskich – stan obecny i perspektywy [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.petycje.edu.pl/uploads/drive/PDF/OE-238-internet.pdf. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001195
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000267
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 Коло суб’єктів законодавства про звернення  (громадяни, юридичні особи, громадські формування, що не мають 

статусу юридичної особи, фізичні особи – підприємці);  

Стаття 2.1. Петиція може бути подана фізичною особою, юридичною особою, організаційною одиницею, що не є юридичною особою, або 

групою таких одиниць.  

 Процедура розгляду повторних звернень  одним і тим же органом від однієї  і тієї ж особи з одного і того ж 

питання;  

Стаття 12. Суб’єкт, відповідальний за розгляд петиції, може залишити без розгляду петицію, яка вже розглядалась, якщо петиція не містить 

нових фактів чи доказів. Про відхилення розгляду петиції суб’єкт повідомляє петиціонера. 

 Існування визначення обов’язків заявника;  

Немає, тільки вимоги до написання петиції. 

 Існування поняття «зловживання правом на звернення» , його суть та відповідальність;  

В законі не прописано. 

 Практика проведення особистого прийому:  хто, з якою періодичністю та з яких питань; існування обмежень у 

прийомі;  

В законі не прописано. 

 Існування єдиного національного центру з приймання та опрацювання звернень громадян;  

В законі не прописано. 

 Наявність відповідальності за подання звернень з наклепами, погрозами та образами ; 

В законі не прописано. 

 Існування переважного права на прийом та розгляд звернень для окремих (пільгових) категорій осіб;  
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В законі не прописано. 

 Практика контролю за дотриманням законодавства про звернення .  

В законі не прописано. 

 

Португальська Республіка 

Стаття 52 Конституції Португальської Республіки14 гарантує всім громадянам право звертатися індивідуально або колективно, до державних 

органів, керівних органів автономних областей або будь-якого іншого органу, із заявами, претензіями  чи скаргами з метою захисту своїх прав, 

Конституції, законів або загальних інтересів. 

Закон Про Право на петицію15 - закон регулює та гарантує реалізацію права на подання петиції, з метою захисту прав громадян, 

Конституції, закону чи загальних інтересів шляхом подання петицій (клопотань), заяв (representations), заперечень (протестів/protests) чи скарг до 

суб’єктів, що здійснюють функції державного управління (будь-які державні органи, крім судів). 

Право на подання скарги до Омбудсмена та до Органу з регулювання ЗМІ, та право організацій-резидентів подавати клопотання до 

органів місцевої влади регулюється окремими законами. 

Розглянуті питання: 

 Наявність у законі  такого виду звернення як скарга, порядок її подання та розгляду;  

Стаття 2. Визначення.  

Скарга означає денонсацію будь-якої неконституційності або незаконності чи незаконність діяльності будь-якого відомства чи служби з 

метою вжиття заходів проти відповідальних осіб. 

                                           
14

 Artigo 52.º Direito de petição e direito de acção popular [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art52.  
15

 Exercise of the Right of Petition Law no. 43/90 of 10 August 1990 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.en.parlamento.pt/Legislation/Exerciserightpeti_EN.pdf. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art52
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Порядок подання та розгляду законом не встановлений. 

 Коло суб’єктів законодавства про звернення  (громадяни, юридичні особи, громадські формування, що не мають 

статусу юридичної особи, фізичні особи – підприємці);  

Громадяни Португалії, громадяни інших держав (громадяни країн ЄС та Спільноти португаломовних країн), іноземці та особи без 

громадянства, які проживають в Португалії. Будь-яка оформлена юридична особа також має право подавати клопотання. 

 Процедура розгляду повторних звернень  одним і тим же органом від однієї і тієї ж особи з одного і того ж 

питання;  

Повторна петиція розглядатися не буде. 

 Існування визначення обов’язків заявника;   

Петиціонери повинні вказати своє повне ім'я та номер посвідчення особи.   

 Існування поняття «зловживання правом на звернення» , його суть та відповідальність;  

Відсутнє.  

 Практика проведення особистого прийому:  хто, з якою періодичністю та з яких питань; існування обмежень у 

прийомі;  

У випадку подання петиції до Парламенту, якщо петиція набере більше 1000 підписів, петиціонера запрошують на обговорення до 

Парламентського Комітету. 

 Існування єдиного національного центру з приймання та опрацювання звернень громадян;  

Законом не встановлено. У випадку подання петиції до Парламенту, відповідальним за розгляд петицій є Комітет з петицій. 

 Наявність відповідальності за подання звернень з наклепами, погрозами та образами ; 

Законом не встановлено. 
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 Існування переважного права на прийом та розгляд звернень для окремих (пільгових) категорій осіб;  

Всі мають рівні права. 

 Практика контролю за дотриманням законодавства про звернення . 

Законом не встановлено. 

 

Словацька Республіка 

Відповідно до статті 27 Конституції Словацької Республіки кожен має право самостійно звертатися із запитами, пропозиціями, скаргами, 

що стосуються питань державного чи іншого загального характеру до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування. 

Відповідно до Закону Про Право подання петиції16 кожен має право самостійно або спільно з іншими звертатися до органів державної 

влади із запитами, пропозиціями та скаргами (далі - петиція/клопотання) стосовно питань, що становлять державний або інший суспільний 

інтерес. Подання петицій за цим законом не поширюється на загальні положення про адміністративні процедури. Закон Про Скарги регулює 

процедуру подання, обробки та перевірки розгляду скарг фізичними та юридичними особами.17 

Розглянуті питання (стосується Закону Про Право подання петиції): 

 Наявність у законі  такого виду звернення , як скарга, порядок її подання та розгляду;  

Відсутнє. 

 Коло суб’єктів законодавства про звернення  (громадяни, юридичні особи, громадські формування, що не мають 

статусу юридичної особи, фізичні особи – підприємці);  

Кожен має право самостійно або спільно з іншими звертатися до органів державної влади із запитами, пропозиціями та скаргами. 

                                           
16

 Zákon o petičnom práve [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.epi.sk/zz/1990-85. 
17

 Zákon č. 9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-9. 
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 Процедура розгляду повторних звернень  одним і тим же органом від однієї і тієї ж особи з одного і того ж 

питання;  

Повторні звернення не розглядаються, за умови, якщо вони не містять нових фактів. 

 Існування визначення обов’язків заявника;  

Особа, яка подає петицію, зобов'язана чітко вказати своє ім'я, прізвище, адресу та підпис у разі фізичної особи або імені та зареєстрованого 

офісу у випадку юридичної особи.  

 Існування поняття «зловживання правом на звернення» , його суть та відповідальність;  

Відсутнє. 

 Практика проведення особистого прийому:  хто, з якою періодичністю та з яких питань; існування обмежень у 

прийомі;  

Компетентний державний орган може запросити заявника для уточнення інформації.  

 Існування єдиного національного центру з приймання та опрацювання звернень громадян;  

Законом не встановлено. 

Громадяни можуть створювати комітет з петицій для підготовки петиції, збору підписів громадянами, надсилання петиції до державних 

органів та переговорів з ним. Комітет з петицій не є юридичною особою.  

 Наявність відповідальності за подання звернень з наклепами, погрозами та образами ; 

Здійснення права на подання петиції не повинно нікому шкодити. 

 Існування переважного права на прийом та розгляд звернень для окремих (пільгових) категорій осіб;  

Законом не встановлено. 

 Практика контролю за дотриманням законодавства про звернення.  
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Законом не встановлено. 

 

Чеська Республіка 

Стаття 18 Конституції Чеської Республіки18 гарантує право на подання петиції (запит, пропозиція, скарга).  

Закон Про Право на петицію19 - кожен має право самостійно або спільно з іншими звертатися до державних органів із запитами, 

пропозиціями та скаргами (žádostmi, návrhy a stížnostmi) у питаннях, що становлять державний чи інший загальний інтерес у межах компетенції 

цих органів. Петиція не повинна суперечити незалежності суду. 

Розглянуті питання: 

o Наявність у законі  такого виду звернення , як скарга, порядок її подання та розгляду;  

Під петицією розуміється і скарга, точного визначення поняття «скарга» в законі немає. Порядок розгляду скарги не встановлено. 

Органи державної влади самостійно регулюють спосіб отримання, обговорення та розгляду петицій, адресованих до них.  

o Коло суб’єктів законодавства про звернення  (громадяни, юридичні особи, громадські формування, що не мають 

статусу юридичної особи, фізичні особи – підприємці);  

Кожен має право подати петицію. Також юридичні особи, якщо це відповідає цілям їхньої діяльності. 

o Процедура розгляду повторних звернень  одним і тим же органом від однієї і тієї ж особи з одного і того ж 

питання;  

Законом не встановлено. 

o Існування визначення обов’язків заявника;  

                                           
18

 Czech Republic's Constitution of 1993 with Amendments through 2002 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Czech_Republic_2002.pdf.  
19

  Zákon č. 85/1990 Sb. Zákon o právu petičním [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-85. 
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Законом не встановлено. 

o Існування поняття «зловживання правом на звернення» , його суть та відповідальність;  

Законом не встановлено. 

o Практика проведення особистого прийому:  хто, з якою періодичністю та з яких питань; існування обмежень у 

прийомі;  

Законом не встановлено. 

o Існування єдиного національного центру з приймання та опрацювання звернень громадян;  

Законом не встановлено. 

Громадяни можуть створювати комітет з петицій для підготовки петиції, збору підписів громадянами, надсилання петиції до державних 

органів та переговорів з ним. Комітет з петицій не є юридичною особою.  

o Наявність відповідальності за подання звернень з наклепами, погрозами та образами ; 

Реалізація права на подання петиції не повинно нікому шкодити. 

o Існування переважного права на прийом та розгляд звернень для окремих (пільгових) категорій осіб;  

В реалізації права на подання петиції всі мають рівні права. 

o Практика контролю за дотриманням законодавства про звернення.  

Законом не встановлено. 

 

Інформацію підготувала Валентина Головань, 

Аналітик ЄІДЦ 

 

 


