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    Порівняльна таблиця 

 

Характеристики Литва Естонія Румунія США Канада Австралія 

Назва підрозділу 

 

Юридичний 

департамент  
(Teisės departamentas). 

 

У своїй структурі має: 

 

 відділ приватного 

права (Privatinės 

teisės skyrius) 

 відділ публічного 

права (Viešosios 

teisės skyrius) 

Юридично-

аналітичний 

департамент 

(Õigus- ja 

analüüsiosakond) 

Департамент 

законотворчості, 

синтезу та оцінки  

(Direcţia procedură 

legislativă, sinteze şi 

evaluări) 

 

 

1. Office of the 

Legislative Counsel 

United States Senate 

(далі SLC) 

 

2. Office of the 

Legislative Counsel 

of the United States 

House of 

Representatives  

(далі  HOLC)1. 

1.Офіс 

юридичного 

секретаря та 

парламентського 

радника в Палаті 

громад 

 

2.Офіс 

юридичного 

секретаря та 

парламентського 

радника в Сенаті. 

 

Офіс Парламентського 

Радника 

The Office of Parliamentary 

Counsel (далі OPC) 

 

 

Місце в структурі 

апарату 

парламенту/уряду  

 

Окремий підрозділ Офісу 

Сеймасу (однопалатного 

парламенту Литви)2. 

Юридичний департамент 

має: Відділ приватного 

Окремий 

підрозділ 

Канцелярії 
Рійгікогу3. 

Входить до 

Законодавчого 

відділу (Departamentul 

legislativ) Служби 

палати депутатів 

Окремі незалежні 

служби 

Парламенту. 

1.Адміністративни

й відділ Палати 

громад. 

 

Входить до структури офісу 

Генерального прокурора 

Австралії5 як одне з 

агентств, йому 

                                                           
1 https://legcounsel.house.gov/  
2 https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35381&p_k=2&p_kade_id=9  
3 Рійкігог – парламент Естонії. 
5 https://www.directory.gov.au/portfolios/attorney-generals  

https://www.lrs.lt/sip/dba_intra.new_portal_portlets.padalinio_funkcijos?p_pad_id=866
https://www.lrs.lt/sip/dba_intra.new_portal_portlets.padalinio_funkcijos?p_pad_id=866
https://www.lrs.lt/sip/dba_intra.new_portal_portlets.padalinio_funkcijos?p_pad_id=865
https://www.lrs.lt/sip/dba_intra.new_portal_portlets.padalinio_funkcijos?p_pad_id=865
https://legcounsel.house.gov/
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35381&p_k=2&p_kade_id=9
https://www.directory.gov.au/portfolios/attorney-generals


 

права (Private Law Unit – 

в англ. версії) та Відділ 

публічного права (Public 

Law Unit – в англ. версії). 

 (аналог апарату 

парламенту)4. 

2. Юридичний 

відділ Сенату. 

підпорядкованих.  

Офіс Генерального 

прокурора 

підпорядковується Уряду 

Австралії.  

Функції 

 

Основним завданням 
Юридичного 

Департаменту є 

проведення правової 

оцінки та надання 

правової допомоги під час 

законодавчого процесу, 

ухваленого Сеймом, 

правлінням Сейму, а в 

разі потреби – Канцлером 

Сейму. 

  

Відділ виконує такі 

функції: 

 

- Отримавши 

розпорядження Сейму, 

Голови Сейму, Правління 

Сейму або Канцлера 

Сейму із зазначенням 

виду запитуваного 

Відповідно до 

Розділу II 

Статуту 

Юридично-

аналітичного 

підрозділу6, 

відділ: 

 

-Консультує 

структурні 

підрозділи 

Парламенту та 

Канцелярію 

щодо правової, 

економічної, 

соціальної, 

державної та ін. 

сфер; 

 

- Консультує 

щодо 

(Відповідно до Ст. 547 

Рішення про 

затвердження Правил 

внутрішнього 

розпорядку та 

функціонування служб 

Палати Депутатів): 

 

а) надає 

спеціалізовану 

юридичну допомогу 

під час законодавчого 

процесу в двох 

палатах парламенту, -

від реєстрації проектів 

законів й 

законодавчих 

пропозицій до 

опублікування законів 

в Офіційному віснику 

Румунії; 

SLC надає послуги 

Сенату на протязі 

всього 

законодавчого 

процесу: 

 

а) розглядає 

законопроекти, 

підготовані 

органами 

виконавчої та ін. 

гілок влади; 

 

б) готує поправки та 

обслуговує 

комітети, членів 

Сенату, персонал 

Сенату у питаннях 

законотворення; 

 

1.Офіс 

юридичного 

секретаря та 

парламентського 

радника в Палаті 

громад надає 

комплексні 

юридичні та 

законодавчі 

послуги спікеру, 

членам палати та 

комітетам, 

секретарю та 

адміністрації 

Палати.  

 

Офіс також 

розробляє 

законопроєкти та 

поправки для 

членів палат, а 

також може 

а) підготовка законопроектів 

для внесення в парламент; 

б) розробка поправок до 

законів, що є на розгляді у 

парламенту; 

в)підготовка збірок та 

перевидання законів; 

г) видавнича практика щодо 

законів; 

ґ) ведення Федерального 

реєстру законодавства. 

д) розробка підзаконних 

актів9; 

е)розробка законопроектів та 

поправок за дорученням 

державних органів 

Австралії, наприклад, для 

підрозділів уряду. 

є) надання консультацій з 

                                                           
4 http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=21&idl=1  
6 https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2014/11/%C3%95AO-p%C3%B5him%C3%A4%C3%A4rus2016.pdf  
7 http://www.cdep.ro/pdfs/rof_sgcd.pdf  
9 https://www.opc.gov.au/about-opc/our-functions  

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=21&idl=1
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2014/11/%C3%95AO-p%C3%B5him%C3%A4%C3%A4rus2016.pdf
http://www.cdep.ro/pdfs/rof_sgcd.pdf
https://www.opc.gov.au/about-opc/our-functions


 

проекту правового акту, 

його мети, принципів та 

основних положень, що 

обґрунтовують проект 

правового регулювання, 

іншу важливу 

інформацію, готує 

проекти законів та інших 

правових актів, 

прийнятих Сеймом, 

Правлінням Сейму, 

Канцлером Сейму з 

дотриманням строків 

виконання 

розпорядження. 

 

-Може подавати до Сейму 

висновки щодо проектів 

законів, постанов Сейму 

та інших правових актів 

нормативного та 

індивідуального 

характеру, поданих на 

розгляд Сейму; 

 

- Може проводити оцінку 

норм з юридично-

технічної точки зору та на 

відповідність 

Конституції;  

конституційних 

функцій 

Парламенту; 

 

-Консультує 

членів та органи 

парламенту в 

підготовці 

законопроектів, 

пояснювальних 

записок, інших 

процесуальних 

документів; 

 

- Координує 

розробку 

правових актів 

Парламенту та 

Канцелярії, 

слідкує за 

необхідністю 

внесення змін у 

це 

законодавство, 

вносить свої 

пропозиції; 

 

-Готує відповіді 

на інформаційні 

 

б) надає 

спеціалізовану 

юридичну допомогу 

щодо законопроектів 

та законодавчих 

пропозицій; 

 

в) складає у разі 

потреби записки на 

адресу постійних 

комісій, що 

розглядають проекти 

законів та/або 

законодавчих 

пропозицій, та 

забезпечує перевірку 

наданих звітів на 

дотримання 

конституційних норм,  

норм законодавчої 

техніки, 

співвідношення 

з внутрішнім 

законодавством та 

Європейським 

Союзом у відповідній 

сфері; 

в) слідкує, щоб 

закони 

розроблялись у 

потрібній 

деталізації та 

точності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLC працює: 
a) із 

законопроектами, 

постановами для 

внесення до Палати 

представників;  

 

б) поправками до 

законів та 

представляти 

членів Палати. 

2. Офіс 

юридичного 

секретаря та 

парламентського 

радника в Сенаті 
відповідає за 

надання 

юридичних 

послуг у 

законодавчому 

процесі Сенату, 

спікеру Сенату, 

постійним і 

спеціальним 

комітетам Сенату 

та окремим 

сенаторам в 

багатьох сферах. 

Надає експертні 

послуги з 

розробки 

законодавчих 

актів та 

консультаційну 

підтримку 

постійним 

комісіям. 

Офіс моніторить 

питань законотворення: 

 

-варіанти законодавчих 

підходів; 

-питання, що необхідно 

включити до проекту закону 

або до ін. документу; 

-інші рекомендації. 

 

*Консультуванням 

займається окремий 

підрозділ ОРС10. 

 

 

                                                           
10 https://www.opc.gov.au/drafting-resources/client-advisers  

https://www.opc.gov.au/drafting-resources/client-advisers


 

 

-Від імені Сейму, Голови 

Сейму, Правління Сейму 

(Seimas Board) або 

Канцлера Сейму бере 

участь у підготовці 

проектів законів, 

постанов та інших 

правових актів Сейму; 

 

-Дає роз'яснення 

комітетам, комісіям, 

Правлінню Сейму, 

Канцлеру Сейму щодо 

змісту прийнятих Сеймом 

законів та інших правових 

актів; 

 

- За письмовим 

запрошенням, наданим 

головами комітетів і 

комісій Сейму в певний 

строк до початку 

засідання, може брати 

участь в засіданнях 

комітетів Сейму із 

розгляду проекту, на 

якому державні 

службовці Департаменту 

запити, здійснює 

порівняльні 

дослідження, 

аналіз; 

співпрацює з 

державними 

органами, 

навчальними та 

науковими 

установами, 

громадськими 

об’єднаннями з 

питань, 

пов’язаних з 

виконанням 

функцій 

Парламенту; 

 

-Співпрацює з 

інформаційно-

аналітичними 

службами інших 

національних 

парламентів; 

замовляє 

експертизу та 

дослідження; 

-Організовує 

власне засідання 

для членів 

 

г) бере участь в 

обговоренні 

законопроектів і 

законодавчих 

пропозицій; 

 

д) бере участь у 

пленарних засіданнях 

обох Палат, стежить за 

обговоренням 

законопроектів та 

законодавчих 

пропозицій; 

 

е) готує текст 

законопроекту 

відповідно до звітів 

комітетів/комісій й 

текстів, 

проголосованих на 

пленарних засіданнях, 

з дотриманням норм 

законодавчої техніки 

та ін.; забезпечує їх 

технічне редагування 

та зведення; 

 

резолюціями 

 

в) над 

законотворчими 

послугами для 

комітетів та членів 

Палати 

Представників на 

конфіденційній, 

позапартійній, 

неупередженій 

основі8. 

нові поправки та 

надає відповідну 

інформацію 

Сенату а також 

бере участь в 

опублікуванні 

проектів законів. 

                                                           
8 https://legcounsel.house.gov/about/our-services  

https://legcounsel.house.gov/about/our-services


 

раніше підготували свої 

висновки; 

 

-На вимогу комітетів 

Сейму готує висновки 

щодо пропозицій по 

прийняттю законодавства 

Європейського Союзу 

щодо можливих 

суперечностей із 

принципом 

субсидіарності та подає 

висновки щодо резолюцій 

Сейму; готує висновки 

щодо можливого впливу 

запропонованого 

законодавства 

Європейського Союзу на 

національне 

законодавство; 

 

-Має право подавати 

пропозиції щодо 

виконання рішень 

Конституційного Суду 

Литовської Республіки до 

Комітету Сейму з питань 

правопорядку або до 

іншого комітету Сейму 

протягом 1 місяця з дня 

набрання чинності 

парламенту та 

працівників 

Канцелярії;  

 

-Організовує 

навчання; 

 

-Представляє 

Парламент на 

засіданні Палати 

Конституційного 

контролю 

Верховного 

Суду; 

 

-Має інші 

представницькі 

функції в 

органах 

державної влади. 

 

є) забезпечує 

виправлення помилок 

у процесі зіставлення 

й розробка проектів 

нормативних актів, 

прийнятих Палатою 

депутатів/ на засіданні 

Палати депутатів і 

Сенату до їх 

опублікування в 

Офіційному віснику 

Румунії; 

 

ж)готує та працює з 

тими текстами, які 

підлягають медіації, 

бере участь у роботі 

медіаційних комісій, 

надає їм 

спеціалізовану 

допомогу, контролює 

прийняття звітів 

медіаційних комісій на 

пленарному засіданні 

Палати депутатів; має 

ін. повноваження 

пов’язані з медіацією; 

 

з) складає остаточні 

тексти законів; 



 

рішення Суду; 

 

-Надає правову допомогу 

членам Сейму та 

представляє Сейм у 

Конституційному Суді за 

наказом спікера Сейму; 

 

-У разі потреби, за 

розпорядженням Голови 

Сейму, представляє Сейм 

у судах, а за 

розпорядженням 

Канцлера Сейму – може 

представляти Канцелярію 

Сейму. 

 

 

 

 

 

и) складає документи 

для Палати депутатів, 

Постійного Бюро 

Палати депутатів, 

інших вищих органів 

влади; 

 

і) інші повноваження. 

Кількість 

працівників, 

вимоги до 

кваліфікації, інша 

інформація щодо 

23 Структура 

відділу (без 

урахування 

кількості 

найнятих 

співробітників): 

Кадрові питання 

регламентує Постійне 

бюро Палати 

депутатів парламенту 

Румунії11. 

Інформація щодо 

кількості персоналу 

та складу служб є 

закритою. 

 

Офіс юридичного 

секретаря та 

парламентського 

радника в Палаті 

громад: 

Штат наразі містить 3 

посадові особи – радники 

(Перший радник, Другий 

радник, в.о. Другого 

                                                           
11 http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=115  

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=115


 

кадрової політики 

підрозділу. 

 

 

- Голова відділу 

- Заступник 

голови відділу 

- Радник 

- Радник 

- Консультант 

 

Більше інформації 

щодо структури 

Відділу: 
https://www.riigikogu.

ee/wpcms/wp-

content/uploads/2021/

06/Struktuur-ja-

koosseis_-9.-juuni-

2021_terviktekst.pdf  

 

1) Заступник 

юридичного 

секретаря та 

парламентський 

радник. 

 

2) Законодавчий 

радник; 

3) Юрисконсульт; 

4) Фахівець із 

видавництва та 

забезпечення 

якості; 

5) Законодавчий 

редактор; 

6) Координатор. 

 

парламентського радника12), 

які призначувані на 7 р. 

генерал-губернатором, 

відповідно до розділу 4 

Закону про парламентських 

радників 1970 р.13.  

Посадові особи можуть 

призначатись повторно.  

Крім того, штат нараховує 

близько 100 людей, які 

працюють відповідно до 

Закону про державну службу 

1999 р.  

Всього штат налічує біля 50 

осіб з юридичною 

підготовкою, а  також 

близько 40 співробітників 

видавничого та редакційного 

напрямів. 

Також, працює 15 

співробітників 

корпоративних служб, які 

працюють по напрямам - 

фінанси, адміністрування, 

ІТ-послуги та ін. 

                                                           
12 https://www.opc.gov.au/about-opc/our-staff  
13 https://www.legislation.gov.au/latest/C2016C00473  
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Інформація, що 

стосується 

регламенту роботи 

служби/ підрозділу 

Відповідно до Ст.136 

Статуту Парламенту 

Литви14, після реєстрації 

законопроекту, 

Юридичний відділ 

Апарату Сейму протягом 

7 днів дає висновок щодо 

відповідності 

законопроекту 

Конституції, іншим 

законам, Статуту 

Парламенту Литви, 

правилам оформлення 

законів та 

вимогам законодавчої 

техніки.  

 

Якщо законопроект є 

вагомим, вимагає довшої 

роботи, – очільник 

Юридичного відділу15 має 

право звертатися до Ради 

Старійшин щодо 

продовження терміну 

перевірки законопроекту. 

Встановлює 

Правління  

Парламенту 

відповідно до 

Регламенту 

Парламенту16. 

Роботу регламентує 

Постійне бюро Палати 

депутатів парламенту 

Румунії17. 

- - Діяльність підрозділу 

регулюється Parliamentary 

Counsel Act 197018. 

Інші дані щодо роботи 

підрозділу: 

https://www.opc.gov.au/faq#1.

1  
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15 https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35381&p_k=2&p_a=6&p_pad_id=16#866  
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17 http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=115  
18 https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00473  
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