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СИСТЕМА ПРАВЛІННЯ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
 
Попри те, що система правління, передбачена Конституцією РП, в основному справдилася, не вмовкають 

дискусії про можливості її модифікації. Пропозиції ГО, пов’язані з досвідом коабітації 2007-2010 років, пішли в 
напрямку послаблення позиції Президента. Проте після перемоги Б. Коморовського у президентських виборах в 
2010 року готовність ГО форсувати ці зміни  виразно ослабла. Упродовж попередньої каденції Сейму не було 
жодного серйозного намагання для їх реалізації. Більше того, досвід проекту впровадження до конституції так зва-
ної європейської клаузулі показав, що досягнення конституційного порозуміння на рівні 2/3 важке навіть у такій оче-
видній справі, як конституційні наслідки членства Польщі в ЄС. Тим більше, це було б складне завдання відносно 
такого делікатного матеріалу, котрим є модифікація системи правління. 
 

1.  Вступні зауваження. Набуття чинності 
Конституцією РП 1997 р. не поставило крапку в 
дебатах на тему форми польського основного за-
кону. 15-річчя чинності польського основного за-
кону, котре відзначатиметься в 2012 році становить 
нагоду для того, щоб задуматися над його формою. 

Більшість конституційних дискусій, пов’я-
заних з проблемою раціоналізації форми польсь-
кого основного закону, точиться навколо питан-
ня:  чи Конституція РП виконує функції основ-
ного закону належно? [1] Немає жодних сумні-
вів, що це досконала робота. Частково це наслі-
док компромісу, досягненого під час її ухвалення 
[2], котрий змушував задіяти інституції, котрі 
випадково збігалися з очікуваннями політичних 
груп, що створювали «конституційну коаліцію» 
[3]. Є сили, котрі тоді були проти такої форми 
основного закону, чекають, звісно, нагоди для 
реалізації своїх намірів [4]. Суттєвим чинником 
на користь аргументів можливих змін у консти-
туції є процес європейської інтеграції [5]. Членс-
тво РП у Євросоюзі несе за собою, без сумніву, 
багаж проблем, котрі повинні бути відображені в 
тексті національної конституції, оскільки цьому 
сприяє відповідна нагода [6]. Національна Кон-
ституція повинна розглядатися у ширшому кон-
тексті європейського конституціоналізму, в кот-
рому конкурують між собою рішення державно-
го устрою на національному і наднаціональному 
рівні [7]. Певні технічно-редакційні прогалини і 
неточності стали помічені вже під час дії Кон-
ституції, тому очікується нагода для їх усунення 
[8]. Дали також про себе знати дилеми держав-
ного устрою, котрі існували в фазі творення кон-
ституції і були, певним чином, вирішені,  а тепер 
знову повертаються  до них для пошуку оптима-
льної моделі політичної системи [9]. Декотрі ав-
тори, окрім конкретних пропозицій змін, став-
лять також більш принципове питання: на кого 
можна опертися при побудові нової конститу-

ційної системи; чи архітектори нової польської 
конституції мають бачення проекту цієї побудо-
ви, а також чи вони усвідомлюють, на основі чо-
го здійснюватиметься дана інвестиція ? [10]. 

Одна з основних проблем, котра порушу-
ється під час конституційних дебатів, – це пи-
тання оптимізації системи правління [11]. Це, 
безсумнівно, ключове питання державного уст-
рою [12]. Застосована в Конституції РП модель, в 
основному, здала іспит. Проте появився ряд про-
блем, котрі можуть перебувати в полі законодав-
ців. Пропозиції змін у цій сфері висувала, серед 
інших, партія Право і Справедливість (ПіС). У 
даній статті ми зосереджимо основну увагу на 
проекті, висуненому парламентаріями Платфор-
ми Обивательськєй/ Громадянської платформи 
(ГО). На даний час це найбільше політичне угру-
повання, котре має велику підтримку, згідно із 
соціальними дослідженнями. Погляди на держа-
вний устрій цього угруповання можуть мати 
принципове значення у майбутніх дебатах на те-
му можливої зміни основного закону.       

2.  Еволюція системи правління в РП. 
1989 рік був, без сумніву, суттєвою цезурою в 
еволюції польської системи державного устрою.    
Унаслідок порозумінь круглого столу були про-
ведені суттєві зміни  в системі державного уст-
рою. Замість Польської Народної Республіки 
(ПНР) появилася Республіка Польща (РП). Част-
кові зміни в Конституції ПНР принесли нову фо-
рмулу «демократичної правової держави» (за-
мість «соціалістичної держави») [13], створення 
посади Президента і другої палати парламенту 
(Сенату). Тоді ж створено підвалини для системи 
територіального самоврядування, повернення 
котрої в 1990 році стало однією з найвагоміших 
демократичних трансформацій.  

Ці зміни отримали більш детальне вира-
ження у так званій Малій Конституції (1992). 
Тоді проведено конституціоналізацію принципу 
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поділу влади [14], котрий у 1989-1992 роках було 
усунено з конструкції «правової держави». Сфо-
рмувалася модель парламентарно-кабінетної си-
стеми з відносно сильною позицією Президента. 
Його фактична роль тим більше вагома, що інте-
рпретація основного закону стосовно права пре-
зидента пропонувати кандидатів на міністра обо-
рони, внутрішніх справ і зовнішньої політики, 
озвучена міністром Канцелярії Президента, про-
фесором Лехом Фаландишом, призвела до фор-
мулювання теорії «президентських відомств», у 
рамках котрої Президент не тільки вирішував 
кого призначати на ці посади, але де-факто кон-
тролював їх діяльність.  

Конституція РП від 2 квітня 1997 р. була 
проявом практичного досвіду, накопиченого 
впродовж 1989-1997 років. Вона підтримала від-
носно сильну (на фоні моделі парламентарно – ка-
бінетної системи) позицію Президента, але позбав-
ляла його права пропонувати кандидатури на поса-
ду «силових міністрів», а як наслідок –  аргументів 
для формування теорії «президентських відомств».  

Однією зі жваво обговорюваних проблем 
державного устрою, котрі виникли на тлі засто-
сування Конституції РП, прийнятої 2 квітня 1997 
року, була проблема розмежування компетенції 
між Президентом і прем'єром [15]. Пов'язано це з 
тим, що Конституція не вирішила цього питання 
на рівні  загальних положень державного устрою 
(ст. 10 i ст.126), і воно  породжує сумніви щодо 
місця і ролі президента у структурі дуалістичної 
виконавчої влади. Відсутність належного визна-
чення ролі Президента РП, як органу виконавчої 
влади, не полегшує інтерпретації нормативно-
правової  моделі посади польського президента. 
Конституція не прийняла концепції пасивного чи 
аполітичного Президента. Його політична актив-
ність повинна все ж набути форми арбітражу, а 
отже, посередництва між сторонами потенційно-
го політичного конфлікту, зокрема між урядом і 
парламентом. Проблема полягає не в тому, що 
Президент хоче бути активним, а в тому, що його 
активність може перейти межі арбітражу, коли він 
стане на стороні опозиційних сил. Тоді така актив-
ність може розглядатися як деструктивний чинник 
у теорії парламентарно-кабінетної системи.  

У зв'язку з вищезгаданим напрошується 
принципове питання: що було причиною того, 
що за відносно короткий час від набуття чиннос-
ті Конституцією РП зросла так сильно тенденція 
оспорювання її змісту? Як можна охарактеризу-
вати запропоновані постулати de lege 
fundamentale ferenda? Чи вони створюють якусь 
спільну категорію? Які  мотивації їх супрово-

джують? У чому полягає основна ланка консти-
туційного спору? В якому обсязі нагадує про се-
бе істотна  суперечка про форму основного зако-
ну, а в якому обсязі це питання є тільки полем 
політичної конфронтації? [16]. 

3. Передумови для пропозицій модифікації 
системи правління в РП. Прийняття нового осно-
вного закону не припиняє суперечок про оптима-
льну модель системи правління, в рамках котрої 
звучить основне питання: скільки влади для 
прем’єра і уряду, а скільки для Президента?  

Дискусія навколо доктрини конституційно-
го права, котра буда помітною в період підготов-
ки основного закону, збереглася також після на-
буття чинності Конституцією РП [17]. Коли про-
блема новелізації конституції чи її зміни не були  
головним питанням для основних політичних 
угрупувань, середовище конституційного права 
розглядувало її  без зайвого галасу, в кабінетах, 
або формуючи пропозицію de lege fundamentali 
ferenda у працях, приурочених черговим річни-
цям ухвалення Конституції [18]. Особливе зна-
чення при цьому мав аналіз, проведений у рам-
ках наукового дослідження КНД під назвою 
«Основні проблеми застосування Конституції 
РП, під керівництвом професора К. Дзялоха, ре-
зультатом котрого стали 10 томів, присвячених 
ключовим конституційним питанням [19]. Та, 
коли проблема солідної новелізації чи, навіть, 
зміни конституції стала політичним мотивом ос-
новних політичних угруповань, це призвело до 
надзвичайної експозиції наукових поглядів у ца-
рині конституційного права. Майже кожне на-
працювання з області конституційного аналізу 
містить пропозиції стосовно  бажаних змін кон-
ституційних положень [20]. Цікаві результати 
дають також порівняльні дослідження, як, хоча б, 
розважання про необхідність змін до Конституції 
Польщі й України [21]. 

Досягнений у 1997 р. компроміс  детально 
тестується, оскільки дві основні посади зайняті 
представниками різних політичних сил. Тому не 
було суперечок у 2005-2007 роках, тобто в період 
правління ПіС і президента Леха Качинського, 
котрий був представником даної політичної си-
ли.  Ці спори появилися з подвійною силою після 
листопада 2007 року, а отже, в період 
cohabitation президента Л. Качинського і 
прем’єра Д. Туска (Платформа Обивательска) і 
нагадували про себе в 2007-2010 роках. На по-
рядку денному стали два питання: Якою повинна 
бути роль президента? Чи може уряд без пого-
дження з ним приймати рішення про виведення 
польських військ з Іраку? Чи уряд може прийня-
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ти рішення про визнання Косова без згоди Пре-
зидента? Якщо виникає при цьому спір, то чия 
позиція повинна переважити? На тлі відносин 
президента з урядом в декількох ситуаціях «ви-
малювалися дуже поважні конфлікти, в резуль-
таті котрих дійшло до збою діяльності виконав-
чої влади» [22]. 

Новизна, котра мала місце на перетині 
2007/2008 років, пов’язана не стільки з між інсти-
туційними суперечностями, котрі вже дещо вписа-
лися в логіку cohabitation,  а з тим, що посада Пре-
зидента поступово перетворюється в центр опози-
ції відносно уряду. У цій ситуації більш значимим 
стає питання функціональності моделі державного 
устрою, що сформувалася в 1997 р. 

Останні роки багаті на ініціативи в питанні 
зміни Конституції РП. У  пропозиціях, запропо-
нованих партією Право і Справедливість у 2004 
році йшлося про концепцію відмови від ІІІ РП і 
про проект державного устрою IV РП [23]. Пора-
зка ПіС у парламентських виборах 2007 року 
знівечила ці плани. У свою черу проект зміни в 
Конституції, запропонований депутатами Грома-
дянської Платформи в лютому 2010 року, без 
сумніву, був наслідком реакції на проблеми дер-
жавного устрою, які принесла практика коабіта-
ції президента Л. Качинського і, пов'язаного з 
ПіС і урядом прем’єра Д. Туска, що складається, 
в основному, з депутатів ГО (2007-2010), зокрема 
в питаннях застосування президентом  вето на 
призупинення набуття чинності законом. Виник-
ла проблема того, чи відхід президента від моде-
лі арбітра не робить систему державного устрою 
РП недієздатною.  Перемога Б. Коморовського у 
президентських виборах 2010 р. зробило дану 
мотивацію неактуальною, але на проект депута-
тів ГО можна також поглянути з іншої перспек-
тиви: наскільки він відображає реальні проблеми 
державного устрою, котрі заохочують до впрова-
дження змін в основному законі? 

4. Зміни в системі правління, запропоно-
вані у проекті депутатів Громадянської Плат-
форми. Запропонований депутатами Громадянсь-
кої Платформи проект охоплює зміни  різних кон-
ституційних проблем [24]. В даному опрацюванні 
йтиметься, лишень, про ці зміни, котрі найбільш 
суттєво могли б модифікувати систему правління.  

4.1. Модифікація позиції державного уст-
рою Президента РП. Основна дилема державно-
го устрою полягає в тому, чи Президент РП є 
представницьким органом, чи правлячим у дер-
жаві. Конституція РП залишила її відкритою і 
вона вимагає додаткового визначення/уточнення 
на рівні конституційної практики [25]. Відносини 

Президента з Прем’єром у польських політичних 
реаліях мають, при цьому, важливе значення для 
функціонування не тільки виконавчої влади, а 
всього державного апарату [26].  

Ключове значення має при цьому запропо-
нована у проекті депутатів ГО зміна №6, що сто-
сується ст.122. У ній пропонується нову редак-
цію абзацу 5: «Якщо Президент Польщі не звер-
нувся з поданням до Конституційного Суду  згі-
дно абзацу 3, то він може з обґрунтованим по-
данням повернути закон до Сейму для поновного 
розгляду. Після поновного ухвалення закону 
Сеймом абсолютною більшістю голосів в прису-
тності щонайменше половини визначеної зако-
ном кількості голосів, Президент Республіки 
Польщі впродовж 7 днів підписує закон і видає 
розпорядження про його публікацію в «Щоден-
нику Законів Республіки Польщі». У разі понов-
ного ухвалення закону  Президент Республіки 
Польщі немає права звертатися до Конституцій-
ного Суду згідно з абзацом 3». Суть такої зміни 
зводиться до зменшення вимоги для відхилення 
президентського вето з   чинної кількості 3/5 
(тобто 60%) голосів до абсолютної більшості, а 
отже мінімум  50%+1 голосів, отриманих за умо-
ви присутності, визначеної законом, половини 
кількості депутатів. Отже, сила цього вето ради-
кально ослабла б. Варто теж зазначити, що поді-
бна вимога діє при відхиленні поправок, запро-
понованих Сенатом. Отож можна стверджувати, 
що, якщо в Сеймі абсолютна більшість готова 
підтримати закон у визначеному форматі (в про-
цедурі відхилення поправок Сенату), то вона по-
явиться також у випадку заветовання Президентом 
закону. Ці ситуації, звісно, важко порівнювати, 
оскільки зміст поправок Сенату може відрізнятися 
від мотивації, з причини котрої президент вдався 
до вето. Це може мати своє відображення на ре-
зультат голосування. Окрім цього, без сумніву, ве-
то президента, котре заохочує Сейм заново осмис-
лити дану справу, більш якісне, ніж пропозиції Се-
нату. Проте немає жодних сумнівів щодо послаб-
лення сили даного інструменту.   

Автори проекту зазначають, що польська 
система державного устрою опирається на, свого 
роду, суперництво обох членів виконавчої влади. 
Це не оптимальна ситуація, проте її радикальна 
зміна повинна була б бути пов’язаною зі спосо-
бом призначення глави держави. У теперішньому 
правовому стані можна знайти компромісне ви-
рішення, котре, як зазначають автори проекту,  
задовольняло  би більшість учасників політично-
го життя.  Президентське вето, з уваги на прак-
тику його застосування, втратило, на думку іні-
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ціаторів проекту, «свої основні атрибути», - це   
не звернення президента про роздуми і поновну 
дискусію в Сеймі над попередньо ухваленим за-
коном, а  елемент блокування законодавчої про-
цедури». Зменшення кількості голосів, необхід-
них для відхилення вето з 3/5 до абсолютної бі-
льшості (за умови присутності щонайменше по-
ловини кількості депутатів) « зменшить небезпе-
ку законодавчого паралічу і забезпечить парла-
ментарній більшості можливість впровадження 
законів, охоплених вето, а тим реалізувати також 
програму, котра отримала схвалення виборців 
під час виборчого акту» [27]. 

На думку ініціаторів проекту в результаті 
даної зміни буде, насамперед, «зміцнена спро-
можність уряду ефективно проводити реформи в 
соціальній й економічній сфері, при одночасно 
чітко визначеному обов’язку несення відповіда-
льності за політику, що проводиться. Дане вирі-
шення збільшує також прозорість процесу стано-
влення права і ведення політики урядом, що 
опирається на підтримці парламентарної більшо-
сті і легітимізації, отриманої в ході виборів. На-
лежить при цьому зазначити, що збережена у 
зміненій формі інституція законодавчого вето 
надалі дозволить Президенту РП публічно пред-
ставляти всі аргументи проти набуття чинності за-
коном.  Вето у цій формі буде зверненням на підс-
таві громадської думки до Сейму РП про поновне 
розважання закономірності  ухвалення оспорюва-
ного закону. Так сконструйоване вето отримає ре-
флексний характер і – не будучи актом винятково 
символічним – забезпечить, однозначно, можли-
вість ефективного управління» [28]. 

Автори проекту використали при цьому ар-
гумент того, що проблема вето на призупинення 
набуття чинності законом був предметом аналі-
зу, котрий проводився також іншими партіями. 
Право і Справедливість, пропонуючи на розгляд 
громадської думки в 2005 році свій проект пов-
ної зміни конституції, також підкреслювала не-
обхідність зміни характеру президентського ве-
то. В обґрунтуванні до проектної новелізації вка-
зувалося на те, що однією з рис проекту є втрата 
президентом компетенції, «застосування котрої 
має чітко негативне лезо – можливість застосу-
вання законодавчого вето у будь-якій ситуації і 
без жодного обґрунтування» [29]. 

Інша зміна, позначена, як 6b, суттєва для 
компетенції Президента, стосується терміну, 
впродовж котрого Конституційний Суд перевіряє 
пропозицію Президента на предмет відповідності 
пропонованого закону конституції. Пропозиція 
нової редакції ст. 122 абзац 7 Конституції зву-

чить таким чином: „У справах, про котрі згаду-
ється в ст. 122 абзац 3, Конституційний Суд 
приймає рішення найпізніше через 3 місяці від-
дати подання пропозиції до Конституційного 
Суду». Дана справа логічно пов'язана з пропози-
цією модифікації законодавчого вето президента. 
Не скривають цього також ініціатори проекту, 
аргументуючи пропозицію визначення часу, при-
значеного на розгляд КС пропозиції Президента 
РП, поданої в рамках превентивного контролю: 
«Щоправда, перевірка конституційності законів 
не може вважатися за альтер его вето, проте в 
практиці може виявитися елементом зловживан-
ня. Щоб уникнути продовження стану непевності 
щодо конституційності оскарженого закону, пот-
рібно визначити максимальний термін, призна-
чений на розгляд Конституційним Судом подан-
ня Президента РП.» Беручи до уваги попередню 
практику функціонування КС, як на це вказують 
ініціатори проекту, «3-місячний термін належить 
визнати відповідним» [30]. Отож і тут, як й у випа-
дку вето призупинення набуття чинності законом, 
турбота ініціаторів проекту випливає з того, аби 
президент, скеровуючи подання до КС, не намагав-
ся використати потенційної повільності цієї інсти-
туції у розгляді подання, як інструменту, котрий 
утруднює урядові проводити реформи, залежних 
від набуття чинності цим законом.   

Чергова суттєва зміна з точки зору системи 
державного устрою, позначена № 7, стосується 
ст. 126 абзац 1. Її пропонована  нова редакція 
звучить так: «Президент Республіки Польщі є 
репрезентантом держави і гарантом постійності 
державної влади». Ініціатори проекту аргументу-
вали цю зміну бажанням уніфікації понять, котрі 
вживаються в Конституції. Президента визначе-
но, як « репрезентанта держави», що кореспон-
дується з терміном, вживаним у чинній ст. 133 
Конституції. Вони вказують на те, що ця пропо-
зиція відповідає постулатам доктрини польсько-
го конституційного права, в котрих схвалюється, 
серед іншого, те, що репрезентативна функція є 
класичною функцією глави держави, а прези-
дент, як живий символ держави представляє її в 
цілісності і в постійності. Характер посади Пре-
зидента передбачає, що він часто виступає, влас-
не, в такій ситуації, не реалізуючи інших функ-
цій, окрім представлення держави, тобто його 
основний обов’язок - бути присутнім у визначе-
ному місці і у визначеному часі [31]. 

Дана пропозиція, котра, здавалося б, має на 
меті внести певне упорядкування, насправді несе 
за собою значне послаблення позиції президента 
в системі державного устрою. Актуально в Кон-
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ституції президента охарактеризовано, що він є: 
«верховним представником Республіки Польщі». 
Таке вирішення породило також проблеми інте-
рпретації в контексті його конфронтації з поло-
женнями ст. 126 абзац 1 Конституції, з котрої 
випливає, що зовнішньою політикою РП займа-
ється Рада Міністрів [32]. Функція „репрезентан-
та держави» послабила б позицію президента 
відносно до того формулювання, котре передба-
чає теперішній зміст положень основного закону. 
Тут, звісно, можна навести аргумент про те, що 
теперішня термінологічна розбіжність усклад-
нює визначення поділу завдань у рамках дуаліз-
му виконавчої влади.   

Пропозиція №10-а теж має дисципліную-
чий для президента характер, передбачає допов-
нення абзацу 2а після абзацу 2 в ст. 133 такого 
змісту: « Ратифікація і денонсація міжнародного 
договору, визначеного в ст. 89 абзац 1 і ст. 90 
здійснюється впродовж 7 днів після підписання 
закону, про котрий згадується в ст. 89 абзац 1 і 
ст. 90 абзац 2 чи, якщо президент звернувся із 
поданням до Конституційного Суду згідно абза-
цу 2 впродовж 7 днів від дати оголошення ухва-
ли Конституційного Суду про відповідність між-
народного договору  Конституції». Це, без сум-
ніву, пов’язано з негативним досвідом періоду 
президентства Л. Качинського, котрий впродовж 
багатьох місяців відмовлявся ратифікувати Ліса-
бонський Трактат, очікуючи на результат проце-
дури ратифікації в Ірландії і Чехії. На цьому тлі 
зберігалася суперечка, чи президент зобов’яза-
ний ратифікувати, якщо згоду на дану ратифіка-
цію виражено у відповідності до закону і в який 
термін він повинен це зробити.    

У подібному напрямку спрямований зміст 
зміни за № 10б, що стосується нової запропоно-
ваної редакції ст. 133 абзац 3: «Президент РП в 
галузі зовнішньої політики взаємодіє з Головою 
Ради Міністрів і відповідним міністром. Позицію 
в області зовнішньої політики Президент РП 
представляє на підставі пропозиції чи за згодою 
Голови Ради Міністрів». Ця зміна стосується до-
повнення другим реченням Це, однозначно, ре-
мінісценція спору про те, хто повинен представ-
ляти Польщу на засіданнях Ради Європи, і якщо 
це повинен бути президент, то чи може він ви-
словлювати іншу думку, відмітну від позиції 
уряду. Дана справа стала предметом вирішення у 
Конституційному Суді [33]. 

Ініціатори проекту вказують, що «Зміни в 
ст. 133 Конституції пов’язані з необхідністю 
уточнення вимоги взаємодії між Президентом і 
Урядом в справах зовнішньої політики, в ключо-

вій формі, котрою є позиція у справах зовнішньої 
політики. Запропонована зміна передбачає спосіб 
реалізації Президентом функції репрезентанта 
держави, в рамках конституційного порядку, у 
котрому Рада Міністрів проводить зовнішню по-
літику і виконує загальне управління  в галузі 
відносин з іншими державами. Вимога порозу-
міння означає – згідно з багатим досвідом прий-
няття ухвал з цього питання – обов’язковість узго-
дження змісту позиції з іншим органом публічної 
влади.  Запропонована зміна сприятиме побудові 
необхідної єдності зовнішньої політики держави. 
Передбачувані у даному обсязі зміни стосуються 
можливості представляти Президентом РП свою 
позицію у сфері зовнішньої політики й обов’язок 
ратифікувати міжнародні договори, відносно кот-
рих згода була виражена у формі закону» [34]. 

Зміна № 16 стосується модифікації ст. 179. 
Вона набуває такого звучання: « Судді призна-
чаються Президентом РП, згідно з пропозицією 
Крайової Ради Судочинства, на невизначений 
термін. Відмова у призначенні може виникнути 
тільки з поважних причин, оголошених після 
представлення пропозиції Крайової Ради Судо-
чинства і вимагає обгрунтування». Запропонова-
на зміна – як підкреслюють автори проекту, яв-
ляє собою формалізацію порядку призначення 
суддів, сформованого під час дії Конституції РП 
з 1997 року.  Уточнення порядку і передумов 
можливості відмови у призначенні суддів, згідно 
з пропозицією Крайової Ради Судочинства, «ви-
дається необхідним для збереження конститу-
ційного поділу і рівноваги»” [35]. Дана зміна 
спрямована у відповідне русло. Щоправда, фор-
мально вона обмежує Президента РП, але це об-
меження фактично уточнює його роль у цій про-
цедурі і уможливлює активний вплив на процес 
номінації. Дотепер можна було передбачати, що 
Президент у цій процедурі діє тільки, як «нотарі-
ус» і не може оспорювати кандидатур, названих 
КРС. Натомість, якщо Президент, представляючи 
«більш рішучу» позицію у даному питанні (як це 
було в період правління Л. Качинського) блоку-
вав номінацію, то виникало питання, чи у демок-
ратичній правовій державі без визначення аргу-
ментів і відповідної процедури допустиме таке 
блокування. З одного боку, не можна було сприй-
мати компетенцію Президента як ілюзорну, бо во-
на несе важливі цінності з точки зору легітимізації 
судової влади [36], а з іншого боку, не можна толе-
рувати ситуації, при якій президент відмовляється 
номінувати, при відсутності відповідного обґрун-
тування і процедури, котра могла б контролювати 



Система правління в Республіці Польщі: тенденції розвитку 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 641. Правознавство. 89 

дане рішення з боку зацікавлених осіб і органу, 
котрий запропонував кандидатуру. 

Менше значення з точки зору реалізації 
моделі державного устрою, має пропозиція №8, 
котра передбачає нову редакцію ст.127, абзац 3: 
«Президентом Республіки Польща може бути 
обраний громадянин Польщі, котрому на час ви-
борів виповнилося 35 років і котрий користуєть-
ся всіма правами виборів до Сейму. Кандидата  
пропонують, мінімум, 300 000 громадян, що ма-
ють право вибирати до Сейму». Це означає збі-
льшення кількості необхідних підписів зі 100 000 
до 300 000. Ініціатори проекту вказують, що за-
декларована пропозиція – це результат негатив-
ної практики попередніх виборчих кампаній, під 
час котрих були неодноразові намагання «підкупу» 
голосів підтримки, а пізніше використання надано-
го безплатно кандидатам ефірного часу на громад-
ському телебаченні для рекламування своєї проду-
кції.  Вони наводять також порівняльний аргумент 
– у Румунії, в 1992 році, збільшено даний бар'єр зі 
100 000 до 200 000 підписів [37]. Варто також до-
дати, що впровадження цієї ініціативи означатиме 
обмеження політичного плюралізму в РП щодо 
можливого висування політичними угрупованнями 
своїх кандидатів на Президента. Дана пропозиція 
може теж зменшити зацікавленість президентсь-
кими виборами і виборчу явку.  

4.2. Модифікація правової позиції уряду. Змі-
на № 14 передбачає нову редакцію ст. 154: «Члени 
Ради Міністрів несуть перед Сеймом солідарну 
відповідальність за діяльність Ради Міністрів».    
Логічним наслідком є зміна № 15, що передбачає 
відхилення ст. 159, котра описує процедуру індиві-
дуального вотуму недовіри для міністра. 

Автори підкреслюють в обгрунтуванні, що 
усунення ст. 157 абзац 2 має на меті ліквідувати 
селективний вотум недовіри, спрямований проти  
вибраного міністра.  Практика останніх каденцій 
Сейму вказує на те, що пропозиції, котрі вно-
сяться з даного питання, мають лише характер 
політичної демонстрації  сеймової меншості, а не 
істотної оцінки роботи даного міністра. Вони підк-
реслюють, окрім цього, що «можливість індивідуа-
льного відкликання міністрів суперечить концепції 
зміцнення Ради Міністрів, як інтегрального робо-
чого тіла під керівництвом Голови Ради Міністрів, 
що несе солідарну відповідальність у процедурі 
конструктивного вотуму недовіри» [38]. 

Дана зміна, продиктована прагматичними 
інтересами, означала б поважне послаблення ко-
нтрольної функції Сейму. Дійсно, пропозиції про 
відкликання окремих міністрів мають часто ха-
рактер «демонстрації політичної сеймової мен-

шості» і не ведуть до відкликання міністрів, то, 
все ж, не можна применшувати їх ролі, як ін-
струментів контрольної функції парламенту [39]. 
Тут також треба взяти до уваги права опозиції, 
визначені міжнародними демократичними стан-
дартами [40] та значення цих прав опозиції у 
контексті характеристики демократизму правової 
системи РП [41]. Сам факт того, що опозиція – 
шляхом внесення пропозиції про вотум недовіри 
для міністра -  має можливість висловлюватися 
на тему його діяльності, критично оцінювати і 
представити інше бачення керування відомством, 
якби дійшла до влади, має суттєве політичне і пси-
хологічне значення. Вона наказує міністрам прис-
луховуватися до парламентарних оцінок, сформу-
льованих, серед іншого, комісіями «відомчого» 
характеру, котрі контролюють діяльність міністрів. 
Тут варто взяти до уваги, що солідарна відповіда-
льність уряду може бути єдиним механізмом в 
умовах особливих ускладнень у разі впровадження 
конструктивного вотуму недовіри.        

Усі ці пропозиції спрямовані, без сумніву, 
на послаблення позиції президента у системі 
державного устрою, ідучи в напрямку класичної 
парламентарно-кабінетної системи, в котрій гла-
ва держави не відіграє активної політичної ролі, 
окрім періодів урядового змагання, коли він стає 
чинником арбітражу і пошуку способів виходу з 
кабінетної кризи. Депутати ГО представили у 
своєму проекті інше бачення правового устрою, 
відмітне від того, котре відображене в Конститу-
ції РП з 1997 року.      

Напрошується, звісно, основне питання: чи 
даний проект не є одноразовим намаганням реа-
гувати на труднощі, котрі принесла коабітація 
2007-2010 років, чи, скоріш, виражає осмислену 
оцінку депутатів ГО в галузі аргументованих 
правових змін? Спосіб внесення проекту, без 
широкого громадського обговорення чи навіть 
без узгодження з коаліціантами (Польське 
Стронніцтво Людове – аграрна партія), може 
вказувати на те, що його автори не брали до ува-
ги основного факту в царині ініціювання  резуль-
тативних конституційних змін, яким є намагання 
створити «конституційну коаліцію» на рівні 2/3 у 
Сеймі. Вони хотіли, скоріш, показати напрямок, 
у котрому повинні були б піти пропоновані ними 
конституційні зміни (щоб протипоставитися сти-
лю реалізації функції президентом Лехом Качин-
ським), ніж запровадити фактичний процес зміни 
основного закону. Пасивність у даній справі після 
обрання президентом Б. Коморовського може вка-
зувати на те, що коли відпала основна мотиваційна 
причина проведення таких змін, ГО не проявила 



Є. Яскерня 

90 Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 641. Правознавство. 

рішучості для форсування цих конституційних 
змін. На це могли бути дві причини: 1) невизнання 
цієї мети пріоритетною; 2) відсутність віри в ре-
зультативне форсування цих змін в умовах актуа-
льної політичної конфігурації в парламенті.   

Незважаючи на таку ситуацію, неможливо 
не звертати уваги на проект депутатів ГО. Він 
відображає бачення цієї партії в питанні потен-
ційних конституційних змін, що має настільки 
важливе значення, що – у зв’язку з  великою під-
тримкою громадської думки -  ГО, без сумніву, 
буде ключовим суб’єктом у ході можливої підго-
товки змін основного закону.  

5. Прикінцеві зауваження. Попри те, що 
система правління, передбачена Конституцією 
РП, в основному справдилася, не вмовкають дис-
кусії про можливості її модифікації [42]. Пропо-
зиції ГО, пов’язані з досвідом коабітації 2007-
2010 років, пішли в напрямку послаблення пози-
ції Президента. Проте після перемоги Б. Комо-
ровського у президентських виборах в 2010 року 
готовність ГО форсувати ці зміни  виразно 
ослабла. Упродовж попередньої каденції Сейму 
не було жодного серйозного намагання для їх 
реалізації. Більше того, досвід проекту впрова-
дження до конституції так званої європейської кла-
узулі показав, що досягнення конституційного по-
розуміння на рівні 2/3 важке навіть у такій очевид-
ній справі, як конституційні наслідки членства 
Польщі в ЄС. Тим більше, це було б складне за-
вдання відносно такого делікатного матеріалу, кот-
рим є модифікація системи правління.     

Це не означає, що дебати у цій справі не 
мають значення, вони вказують на певні недос-
коналості актуальної моделі та певну далекосяж-
ну тенденцію для зміцнення позиції уряду і 
прем’єра, внаслідок котрої може визначитися  
чітка відповідальність за результати правління. 
Права Президента, зокрема у сфері вотування 
законів, можуть загрожувати реалізації волі на-
родів, вираженої під час парламентарних вибо-
рів. Так відбувається лиш у ситуації, коли даним 
інструментом зловживають. Це породжує питан-
ня: чи основний закон повинен передбачати такі 
кризові ситуації? [43]. 

Якщо б не зважати на досвід коабітації 2007-
2010 років, то впродовж іншого періоду відносин 
Президента з урядом не було практики, котра б 
підважувала закономірності існування цієї системи 
правління. Але якби відбулися зміни основного 
закону РП, то чи призвели б вони до його принци-
пової модифікації. Отож, можна очікувати, що 
дискусія про необхідність певної раціоналізації 
системи правління обов’язково повернеться. 
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Summary 
Though the system of government provided by the Constitution of the Republic of Poland in general 

came true, the discussions on possibilities of its modification still go on. The propositions of GO related to 
the experience of cohabitation of 2007-2010 went in the direction of weakening the position of the President. 
Nevertheless, after the victory of B. Komorovsky in presidential elections in 2010 the readiness of  GO to 
speed up these changes strongly weakened. During the previous cadence of the Seim there was no any 
serious attempt for their realization. Moreover, the experience of the draft of introduction of the so-called 
European clause to the Constitution showed that, to obtain constitutional understanding on the level 2/3 is 
more difficult even in such an obvious case as constitutional consequences of Poland membership in EU. It 
would be still more difficult task in regard to such a delicate material as modification of the system of 
government.  
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СИСТЕМА ПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬШИ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 

Вопреки тому, что система правления, предусмотренная Конституцией РП, в основном оправ-
далась, не умолкают дискуссии о возможностях ее модификации. Предложения ГО, связанные с 
опытом коабитации 2007-2010 годов, пошли в направлении послабления позиции Президента. Тем не 
менее после победы Б. Коморовского в президентских выборах в 2010 году готовность ГО форсиро-
вать эти изменения  выразительно ослабла. Вдоль предыдущей каденции Сейма не было ни одного 
серьезного старания для их реализации. Более того, опыт проекта внедрения к конституции так 
называемой европейской клаузуле показал, что достижение конституционного согласия на равне 2/3 
трудное даже в таком очевидном деле, как конституционные следствия членства Польши в ЕС. Тем 
более, это была бы сложная задача относительно такого деликатного материала, которым есть моди-
фикация системы правления. 

   


