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УДК 342.511
© 2012 р. М.І. Козюбра, д.ю.н., професор
Завідувач кафедри загальнотеоретичних і державно-правових наук Національного університету
«Києво-Могилянська академія», суддя Конституційного Суду України у відставці, Київ
РОЗПОДІЛ ВЛАДИ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ:
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Проаналізовано набутий Україною досвід реалізації принципу розподілу влади за сценарієм, передбаченим Конституцією України, окреслено деякі шляхи та заходи вдосконалення цього процесу. Автор резюмує, що
демократичні правові цінності, включаючи прицип розподілу влади, як не сумно це усвідомлювати, не стали
атрибутом політичної та правової культури, стилю мислення переважної частини українського політичного істеблішменту. І навряд чи тут можна очікувати змін на ліпше без належного контролю за владою з боку громадянського суспільства та його інститутів, зокрема, й наукового товариства.

Ідеї розподілу влади в різних їх варіантах
мають, як відомо, багатовікову історію. Своїми
коріннями вони сягають ще часів Стародавнього
Єгипту, Вавилону та Стародавньої Греції. Поступово ці ідеї почали набувати характеру доктрини, внесок у формування якої зробили мислителі різних часів і народів. Проте свого класичного вигляду вона набула лише у середині XVIII
ст. завдяки працям англійського філософа Джона
Локка та французького правознавця і філософа
Шарля Монтеск’є. Саме з їхніми іменами пов’язане широке проникнення ідей доктрини розподілу влади в конституційну теорію та політичну і
правову практику Нового часу. Своє перше офіційне визнання ці ідеї отримали у Французькій декларації прав людини і громадянина 1789 р., стаття
16 якої містила положення, що стало вже хрестоматійним: «будь-яке суспільство, в якому не забезпечена гарантія прав і відсутній розподіл влади, не
має конституції». Нині принцип розподілу влади
став догмою конституційного права; він узятий на
озброєння всіма конституціями, які ґрунтуються на
засадах верховенства права, правової держави та
демократії. Конституції України, як і Республіки
Польща, у цьому відношенні не є винятками.
Сказане зовсім не означає, що принцип
розподілу влади реалізується в сучасному світі у
тому вигляді, в якому він замислювався його
творцями. За час існування цього принципу у
світі відбулися величезні зміни, що не могло не
позначитися на підходах до розуміння змісту доктрини, її основних вимог, суб’єктів тощо. Тому
цілком зрозуміле намагання сучасників адаптувати ідеї Локка – Монтеск’є до соціокультурних і
політичних особливостей глобалізованого ХХІ

століття та кожної окремої країни. Однак така
адаптація не повинна зводитися, як на наш погляд, до абсолютизації формально-логічних аспектів концепції розподілу влади, як це інколи
має місце у пострадянському, у тому числі вітчизняному правознавстві та політології.
Розподіл влади – не самоціль, а засіб проти
надмірної концентрації влади будь-яким органом
(навіть колегіальним, сформованим демократичним шляхом), тим більше – однією посадовою
особою (навіть обраною народом). Попри відмітності та специфічні риси функціонування принципу розподілу влади в різних країнах (вони залежать від форм державного правління, національних традицій тощо), спільними для всіх сучасних демократій є такі взаємозв’язані елементи
цього принципу: органи законодавчої, виконавчої
та судової влади самостійні у межах повноважень,
визначених Конституцією; законодавча влада здійснюється органом народного представництва – парламентом; виконавча влада підпорядкована закону, забезпечує його виконання та підзвітна парламенту (принаймні, у певних сферах); судова влада
незалежна від законодавчої та виконавчої влади, а
правосуддя здійснюється винятково судом; узгодженість і збалансованість у діях названих гілок
влади забезпечується через систему взаємних
стримувань і противаг.
Звичайно, за довгі роки розвитку механізму
держави в системах державних органів з’явилося
чимало таких, які не зовсім «вписуються» в
окреслену творцями доктрини розподілу влади
класичну «тріаду». Такі органи існують в Україні
та Польщі. Проте навряд чи це дає вагомі підстави для конструювання безлічі нових гілок влади –
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від президентської, представницької та контрольно-наглядової до інформаційної і навіть атестаційної, до чого порівняно часто вдаються окремі теоретики держави, конституціоналісти та політологи
на теренах колишнього СРСР, зокрема в Україні
[див., напр.: 1, с.243; 7, с.161-162; 6].
У концепції розподілу влади Локка – Монтеск’є важливо зберегти не стільки букву, відшукуючи для кожного спеціалізованого державного органу свою нішу, скільки дух концепції. Він
же полягає у взаємному урівноваженні, збалансуванні насамперед класичних гілок влади, що досягається завдяки реалізації висуненої Ш.Монтеск’є
ідеї про взаємний контроль між ними, яка, однак, у
його працях не отримала належного розвитку.
Отже, шлях до підвищення ефективності
функціонування принципу розподілу влади – це
зосередження уваги насамперед на поглибленні,
з одного боку, взаємодії, а з другого – взаємоконтролю між трьома класичними гілками влади.
Конструювання нових гілок не тільки відволікає
від розв’язання цієї основної проблеми, а й створює додаткові перешкоди для її реалізації.
В Україні принцип розподілу влади, який,
як відомо, соціалістична доктрина заперечувала,
вперше був зафіксований у «Декларації про державний суверенітет України», ухваленій Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року.
У розділі ІІІ Декларації, присвяченому організації державної влади, наголошувалося, що вона «в
Республіці здійснюється за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову». В подальшому цей принцип, як невід’ємний атрибутивний елемент конституційного ладу, незмінно
проводився в Концепції Конституції України,
схваленій Верховною Радою Української РСР
19 червня 1991 року, та підготовлених на її основі численних проектах Конституції України ( в
редакціях від 1 липня 1992 року, 27 травня 1993
року, 28 жовтня 1993 року, 15 листопада 1995
року та 24 лютого 1996 року), до творення яких
мав безпосереднє відношення автор статті. Нарешті, своє остаточне закріплення він отримав у
прийнятій 28 червня 1996 року чинній Конституції України, стаття 6 якої проголошує: «Державна влада в Україні здійснюється на засадах її
поділу на законодавчу, виконавчу і судову.
Органи законодавчої, виконавчої і судової
влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до
законів України». Це конституційне формулювання не особливо відрізняється від відповідних
формулювань переважної більшості нових кон-
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ституцій постсоціалістичних європейських держав, зокрема Конституції Республіки Польща.
У Конституції України передбачені також
відповідні засоби та процедури, які переважно
спроможні, за умови поважного ставлення до
них, забезпечити втілення вимог принципу розподілу влади у політичну та правову практику:
закріплена функціональна спеціалізація органів
законодавчої, виконавчої та судової влади та
розподілена компетенція між ними; проведені
відмітності у порядку формування вказаних органів і термінах їх повноважень; установлена певна система стримувань і противаг, тобто особливих засобів і способів, що дозволяють стримати дії якоїсь з гілок влади, якщо вони виходять за
межі Конституції (контроль за законодавчою
владою за допомогою інституту виборів, несумісність депутатського мандата із заняттям посади
в органах виконавчої влади, право розпуску парламенту, висловлення парламентом вотуму недовіри уряду, незалежність суду, судовий контроль
за конституційністю та законністю актів парламенту, Президента, Уряду та інших органів виконавчої влади тощо). Словом, можна констатувати,
що вимоги принципу розподілу влади щодо законодавчої, виконавчої (принаймні на рівні уряду) та
судової влади значною мірою в Конституції України дотримані, хоч для послідовного його втілення
в життя їх виявилося недостатньо.
Складніша річ з повноваженнями Президента України. На думку багатьох фахівців, як вітчизняних, так і зарубіжних, зокрема Венеціанської комісії, вони навіть де-юре, тобто за Конституцією, виглядають надмірними порівняно з повноваженнями президентів у європейських державах зі змішаними формами республіканського правління, зокрема у Польщі*, де Президент, відповідно до європейської традиції, відноситься за своїми
переважними функціями до виконавчої влади
(стаття 10 Конституції Республіки Польща).
*

Щоправда, польські конституціоналісти відносяить
існуючу у Польщі за Конституцією РП систему правління до парламентської (parlamentrny system rzadów),
хоч і зазначають при цьому, що виборність Президента шляхом народного голосування, яке має місце у
Польщі, типова для президентської форми правлянння, що дає підстави вважати Республіку Польщу «не
чистим видом парламентської системи» (Див., наприклад: Garlicki Leszek. Polskie prawo konstytucyjne. –
Warszawa, 2010. – s.75) Користуючись термінологією,
поширеною в українській літературі з конституційного права, її, очевидно, можна назвати парламентськопрезидентською, на відміну від України, яка за Конституцією в редакції 1996 року є президентськопарламентською республікою.
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З цією думкою важко не погодитися. Проте, хоч такі повноваження Президента закладалися в Основний Закон України здебільшого
свідомо з огляду на особливості історичного розвитку України, масштабність перетворень, що
мали бути проведені в країні, відсутність розвиненого громадянського суспільства і стабільної
багатопартійної політичної системи, не можна
сказати, що дискреція Президента при використанні цих повноважень за Конституцією України
надто широка. Її обмеженню мав сприяти, зокрема, передбачений Конституцією України, як і
Конституцією Республіки Польща, інститут
контрасигнації. Щоправда, на відміну від польської Конституції, яка встановлює винятки з інституту контрасигнації для певних правових актів Президента Польщі, що стосуються його
окремих повноважень (стаття 144 Конституції
Республіки Польща), в Основному Законі України, навпаки, визначений перелік повноважень
Президента України, в межах яких видані ним
акти підлягають обов’язковій контрасигнації
(стаття 106).
На жаль, в Україні цей інститут так і не
став стримуючим інструментом від надмірної
концентрації влади Президентом. Однією з причин цього, хоч, очевидно, не вирішальних, стала
підміна поняття контрасигнації, зміст якого в
конституційному праві визначений доволі чітко,
його, як вважалося, україномовним відповідником – «скріплення підписом». Невизначеність
цього поняття у Конституції призвела зрештою
до різного його тлумачення, яке часто підлаштовувалося під потреби політичної доцільності. Як
наслідок, ідея контрасигнації в Україні фактично
була дискредитована.
Хоч акти Президента, видані в межах його
повноважень, передбачених відповідними пунктами статті 106 Конституції, і «скріпляються
підписами» Прем’єр-міністра і міністра, відповідального нібито за акт і його виконання, ця процедура зведена до чистої формальності: підпис
засвідчує швидше виконавця, ніж позицію державного діяча, який уособлює уряд і політичні
сили в парламенті, які його сформували. Випадки відмови від «скріплення підписом» актів Президента з боку названих високопосадовців з
принципових міркувань (приміром через зловживання Президентом своїми повноваженнями)
українській конституційній практиці невідомі.
Слабкість закладених у Конституцію механізмів стримувань і противаг, низький рівень політичної та правової культури можновладців
призвели вже невдовзі після прийняття Консти-

туції – наприкінці 90-х років минулого століття до
майже повного зосередження виконавчої влади в
руках Президента України. Принаймні всі кадрові
питання у ній він вирішував самостійно, участь
Парламенту та Уряду у цьому процесі була чисто
символічною, хоч інколи парламент робив спроби
спротиву волі Президента. Президентсько-парламентська республіка де-юре, отже, швидко перетворювалася в президентську де-факто, до того ж
далеку від її класичної моделі.
Не став на перешкоді цьому процесу і Конституційний Суд України, хоч повернення повноважень
Президента в конституційне поле було одним з основних його завдань у даній ситуації.
Більше того, своїм сумновідомим рішенням
від 25 грудня 2003 р. у справі про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 103
Конституції України (справа щодо строків перебування на посту Президента України) КСУ фактично освятив пріоритет політичної доцільності
над конституційністю. У названому рішенні
КСУ, спираючись на статтю 58 Конституції
України про незворотність дії закону у часі, прийшов до висновку, що вказане конституційне
положення, за яким одна й та сама особа не може
бути Президентом України більше ніж два строки підряд, «треба розуміти так, що це положення
поширюється лише на осіб, яких обирають на
пост Президента України після набуття чинності
Конституції України 1996 року. Особа, яку вперше було обрано Президентом України за чинною Конституцією України 1999 року, має право
балотуватися на чергових виборах Президента
України у 2004 році» [4, c.568]. На заваді цьому
рішенню не стали ні попередні його ж рішення, в
яких уже розглядалася схожа проблема щодо
можливості застосування принципу незворотності дії закону у часі до народних депутатів України, обраних до набуття Конституцією чинності
(справа щодо несумісності депутатського мандата) [3], ні рішення Конституційного Суду Російської Федерації від 5 листопада 1998 року, який,
розглядаючи аналогічну українській справу щодо можливості Президента Б.Єльцина знову балотуватися на чергових виборах, цілком обґрунтовано став на позицію, що таке балотування суперечило б частині третій статті 81 Конституції
РФ, згідно з якою одна й та ж сама особа не може обіймати посаду Президента РФ більше двох
строків підряд. Основний аргумент КС РФ на
користь зайнятої позиції зводився до того, що це
положення було як у попередній Конституції РФ,
так і в новій Конституції РФ, прийнятій у грудні
1993 року, у зв’язку з чим має діяти принцип на-
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ступності [2, c.159-160]. Українська ситуація абсолютно ідентична: положення про те, що одна й
та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд, яке міститься в
частині третій статті 103 чинної Конституції
України, по суті дослівно відтворює положення
частини другої статті 114-2 Конституції УРСР
1978 року зі змінами і доповненнями, внесеними
переважно вже в роки незалежності, за якою
Президент Л.Кучма обирався Президентом України вперше. Приклад Росії, на який часто полюбляють посилатися українські можновладці, у даному разі був проігнорований.
Незбалансованість влади породила у певних політичних сил, представлених у парламенті,
намір змінити Конституцію, посиливши роль парламенту в механізмі розподілу влади. Після
тривалих закулісних переговорів цей намір був
реалізований 8 грудня 2004 року через прийняття
Закону України «Про внесення змін до Конституції України» №2222-IV.
Прагнення до посилення парламентаризму
в Україні, втілене у названому законі, загалом
варто було б вітати, якби:
по-перше, названий закон не приймався з
грубим порушенням установленої Конституцією
процедури, що відразу привернуло увагу вітчизняних і зарубіжних експертів, зокрема Венеціанської комісії;
по-друге, зміни до Конституції не готувалися
поспіхом, унаслідок чого в тексті Конституції, і так
не завжди досконалому, не з’явилися нові суперечності, а інколи й очевидні недолугості;
по-третє, прагнення до посилення парламентаризму не звелося у ряді випадків до банального
«перетягування» повноважень від Президента до
парламенту і, як наслідок, помітного ухилу в сторону так званого «абсолютного парламентаризму»
як домінуючого центру влади, що слабо узгоджується з принципом розподілу влади, відповідно до
якого будь-яка гілка влади не може претендувати
на верховенство над іншими гілками влади.
Отже, конституційна реформа 2004 року не
зняла проблеми розбалансування влади. Щоправда, вістря конфлікту після реформи з різних
причин, у тому числі особистісних, перемістилося переважно з площини «президент-парламент»
у площину «президент-уряд».
Найраціональніший і найдемократичніший
шлях розв’язання вказаної проблеми полягав, здавалося б, у продовженні пошуку оптимальної моделі організації влади в Україні та наступного закріплення цієї моделі у Конституції через внесення
змін до неї відповідно до процедури, передбаченої
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розділом ХІІІ Конституції. На такому шляху наполягала, зокрема, й Венеціанська комісія.
Цього, однак, не сталося, незважаючи на
спроби Президента В.Ющенка започаткувати цей
процес через створений ним дорадчий орган Конституційну Раду, членом якої довелося бути
автору даної статті. Напрацювання Ради з різних
причин так і залишилися нереалізованими.
Після обрання у 2010 році нового Президента України навколоконституційні баталії значно
активізувалися, набравши, на жаль, обрисів не
відповідних Конституції загалом і принципу
розподілу влади, зокрема.
Першим кроком нової влади, спрямованих
на зміну хиткого балансу, що встановився між
законодавчою і виконавчою владою після парламентських виборів 2007 року, стало формування
в неконституційний спосіб нової парламентської
більшості без проведення позачергових виборів
до Верховної Ради України.
До реалізації цього владного проекту знову
був залучений Конституційний Суд. Рішенням
від 6 квітня 2010 року, всупереч своєму ж цілком обґрунтованому рішенню від 17 вересня
2003 року, згідно з яким положення «коаліція
депутатських фракцій у Верховній Раді України», що містилося на той час у статті 83 Конституції України (в редакції Закону від 8 грудня
2004 року) належить розуміти як «об’єднання за
результатами виборів кількох депутатських фракцій, кількість народних депутатів України в
яких становить більшість від конституційного
складу Верховної Ради України», Суд, потураючи вказаним намірам влади, фактично зайняв
протилежну позицію. Цим рішенням КСУ дозволив брати участь у формуванні коаліції депутатських фракцій не тільки самим фракціям, а й
«окремим народним депутатам України, які не
перебувають у складі депутатських фракцій» [5,
c.211], тобто тим, яких у самому депутатському
корпусі презирливо назвали «тушками».
Але й цього неконституційного рішення
КСУ для всеохоплюючої концентрації влади
Президентом України його оточенню виявилося
замало. Орієнтиром для нього стало повернення
Президенту конституційних повноважень часів
президентства Л.Д.Кучми (в інтерпретації його
оточення). Для досягнення цієї мети, на жаль, у
черговий раз був використаний КСУ.
Своїм безпрецедентним для європейської
конституційної практики і чи не найрезонанснішим за всю історію функціонування конституційної юрисдикції в Україні (не тільки на теренах
колишнього СРСР, а й у Європі і світі) рішенням
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від 30 вересня 2010 року Суд визнав згадуваний
закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року неконституційним і
поновив дію Конституції України в редакції 1996
року [5, c.345-346]. На сумнівність цього рішення КСУ з позицій європейських і міжнародних
стандартів звернена увага багатьох міжнародних
організацій, у тому числі Парламентською Асамблеєю Ради Європи, Венеціанською комісією та
ін. Доводилося висловлюватися з цього приводу і
автору цих рядків.
Тому, не зупиняючись на аналізі найвразливіших сторін цього рішення, наголосимо на такому.
Оскільки передбачена Конституцією процедура ухвалення Закону від 8 грудня 2004 року
«Про внесення змін до Конституції України», як
зазначалося, була грубо порушена, в чому практично ні в кого сумнівів не виникало, Суд, як
єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, як на наш погляд, цілком правомірно мав
констатувати ці порушення і, як наслідок, – визнати процедуру ухвалення названого закону такою, що суперечить статті 159 Конституції України та деяким іншим статтям Основного Закону.
Відповідно до статті 70 Закону України «Про
Конституційний Суд України» він мав також
право зобов’язати Верховну Раду України (навіть
визначивши при цьому термін) привести процедуру внесення змін до Конституції у відповідність до її розділу ХІІІ.
Питання ж про характер, зміст і обсяг таких змін – це компетенція парламенту як представницького органу, а не КСУ.
Отже, Суд вийшов за межі своїх повноважень, чим сам порушив принцип розподілу влади.
Значною мірою під тиском критики конституційної ситуації, що склалася в Україні після
названого рішення КСУ, європейськими і міжнародними інституціями Президентом України була підтримана ідея першого Президента незалежної України Л.М.Кравчука (так принаймні це
інтерпретувалося) про створення дорадчого органу при Президентові України з гучною назвою
«Конституційна Асамблея». Основним її завданням має стати внесення системних змін до Конституції України, що, по суті, означатиме, очевидно, підготовку її нової редакції.
Хоч Конституційна Асамблея в українському її варіанті досить далека від класичних конституант як за порядком формування, так і за
правовим статусом, що вже саме по собі не може
не породити сумніви у результативності її діяльності, все ж, враховуючи фактичну нездатність
провідних політичних сил, представлених в укра-

їнському парламенті зразка 2011 року, до пошуку компромісів (а внесення змін до Конституції –
це завжди результат політичних компромісів), ні
переважна частина української громадськості, ні
європейські інституції, зокрема Венеціанська
комісія, не заперечували проти її створення. Тим
більше, що за концепцією формування Асамблеї,
один із варіантів якої автору статті доводилося
доповідати від імені Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права при
Президентові України (Голова – народний депутат України С.Головатий) на засіданні Венеціанської комісії 26 березня 2011 року, більшість у
складі Асамблеї мають складати не політики, а
науковці – фахівці з конституційного та інших
галузей права, а також політологи, соціологи та
представники інших суспільних наук.
За всього того, що у Конституцію передбачається внесення системних змін, які, очевидно,
більшою чи меншою мірою стосуватимуться всіх
чи майже всіх її розділів, одне з найчільніших
місць серед цих змін, безперечно, має бути відведене вдосконаленню конституційних механізмів забезпечення принципу розподілу влади.
Насамперед має йтися, очевидно, про механізми відновлення в Україні парламентаризму,
становлення якого на початку незалежності виглядало досить обнадійливим. Причому, парламентаризму не стільки як центру влади, якому
підвладне вирішення будь-якого питання, скільки як інституту для обміну думками, діалогу
між парламентською більшістю і меншістю, ефективного інструменту контролю за діяльністю
уряду та прийняття законів, спрямованих на забезпечення інтересів усіх громадян і соціальних
груп, а не окремих олігархічних кланів.
На жаль, в останні три роки ці якості парламентаризму втрачені. Будь-який діалог між
провладною більшістю і опозицією відсутній.
Закони часто ухвалюються з грубими порушеннями встановленої Конституцією процедури за
помахом руки відомого «парламентського диригента», переважно без обговорення навіть доленосних для країни законопроектів. Особливу
тривогу викликає помітна тенденція до зростання кількості законів, що суперечать Конституції
за своїм змістом. По суті зведені нанівець контрольні повноваження парламенту. Усунення цих
вад парламентаризму за допомогою більш детального конституційного регулювання існуючих та
запровадження нових механізмів стримувань і противаг, зокрема прав опозиції – важливий, як на мене, напрям роботи Конституційної Асамблеї.
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Не менш важливою проблемою в контексті
принципу розподілу влади є посилення конституційних гарантій незалежності суду не лише як
головного гаранта прав і свобод людини, а й інституту, що відіграє системоутворюючу роль у механізмі стримувань і противаг. На жаль, інститут
судочинства в Україні в нинішньому його стані
переважно неспроможний виконувати таку роль.
Рівень довіри до суду в суспільстві, як свідчать соціологічні дослідження, надзвичайно
низький, а корумпованість суддівського корпусу
за даними Міжнародної громадської організації
із протидії корупції Transparency International,
одна з найвищих серед державних органів і установ. Цілком обґрунтовані претензії висловлюються у суспільстві також щодо рівня прозорості,
громадської контрольованості судової влади та
професійності її носіїв. Закон України «Про судоустрій і статус суддів», який поспіхом, без попередніх широких обговорень у колі вітчизняних фахівців і зарубіжних експертів і, головне, без урахування зауважень Венеціанської комісії 7 липня
2010 року, прийнятий Верховною Радою України,
не тільки не призвів до посилення незалежності
суду і суддів, а й розширив можливості для політичного та іншого незаконного впливу на суддів,
що на практиці поставило їх у ще більшу залежність від законодавчої та виконавчої влади.
Якщо до прийняття Закону «Про судоустрій і статус суддів» серед багатьох фахівців
все ще побутувала думка про можливість проведення судової реформи без внесення змін до
Конституції України, то сьогодні практично всі –
і науковці, і практики одностайні – без конституційних змін повноцінна судова реформа в Україні неможлива.
Такі зміни мають охоплювати комплекс заходів: вилучення із процесу формування суддівського корпусу політичних органів, які, як свідчить український досвід, не можуть бути політично неупередженими при призначенні й обранні суддів; закріплення у Конституції принципу
незмінюваності суддів, як це має місце в конституціях багатьох європейських країн, зокрема
Польщі, і на що неодноразово звертали увагу
зарубіжні експерти; реформування передбаченої
чинною Конституцією процедури та підстав звільнення суддів з посади. З цієї процедури мають
бути вилучені Верховна Рада України і Президент України, які часто привносять у процес звільнення суддів політичний підтекст; з Конституції доцільно вилучити таку підставу для звільнення, як «порушення суддею присяги» у зв’язку
з її невизначеністю, замінивши її більш чітко
10

сформульованою підставою чи підставами з урахуванням європейських і міжнародних стандартів і досвіду інших країн; органом, який приймає
рішення про звільнення судді з посади має бути
якщо не суд, хоч така практика в Європі існує (як
приклад можна знову навести Польщу), то принаймні орган, у якому переважають судді.
Таким органом може бути Вища Рада юстиції за умови, що порядок її формування, який
забезпечував би у її складі більшість суддів, функції та повноваження будуть приведені у відповідність з європейськими стандартами, притаманними подібним органам. Корисним у цьому плані
може стати відповідний досвід Всепольської судової ради (аналог українській ВРЮ, щоправда,
нині більш за формою, ніж за змістом).
Існує також чимало інших питань, прямо
чи опосередковано пов’язаних з посиленням гарантій незалежності суду і суддів: підстави для
притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності; позбавлення їх імунітету (зокрема
суб’єктів таких повноважень); суб’єкти утворення й ліквідації судів; статус Верховного Суду
України тощо. Потрібно нарешті визначитися з
функціями та повноваженнями прокуратури, її
місцем у системі органів державної влади. За європейськими стандартами основна або навіть
єдина функція прокуратури – це підтримання
державного обвинувачення в суді. Отже, положення, присвячені її статусу, мають, скоріш за
все, міститися в розділі Конституції про судоустрій і правосуддя, а не в окремому розділі чи
розділі штучно сконструйованої «контрольнонаглядової гілки влади», що є продовженням радянської традиції.
Окремої уваги Конституційної Асамблеї
заслуговує проблема удосконалення процедури
формування, повноважень і діяльності Конституційного Суду України. Звичайно, зважаючи на
специфічність цього судового органу, на нього
не можуть бути повністю поширені пропозиції,
викладені вище щодо судів загальної юрисдикції.
Зокрема, на відміну від останніх, із процедури
формування КСУ не можна вилучити політичні
органи. Проте зменшити їх вплив на діяльність
Суду цілком можливо. Для цього доцільно змінити у Конституції процедуру прийняття суддями КСУ присяги, позбавлення їх імунітету, звільнення тощо. З цих процедур вилучити політичні органи не тільки можливо, а й необхідно..
Варто, очевидно, на конституційному рівні, бодай у загальному вигляді, окреслити вимоги до
аргументованості рішень КСУ, які б стали на пе-
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решкоді прийняттю ним відверто політично заангажованих рішень, подібних згаданим вище.
Ще одна прямо пов’язана з принципом
розподілу влади проблема, яка потребує досконалішого конституційного регулювання, – це
проблема дуалізму виконавчої влади. Хоч вона
існує у більшості держав зі змішаною формою
правління, проте такого спотвореного вигляду,
якого вона набула в Україні, не знайти в країнах не
тільки «старої», але й нової демократії. Центр виконавчої влади в Україні фактично перемістився з
Уряду в Адміністрацію Президента – дорадчого
органу, який жодних владних повноважень, навіть
за чинною Конституцією, не має. Кабінет Міністрів
України перетворився по суті в технічного виконавця доручень, директив та інших сумнівних з
позицій Конституції вказівок Президента.
У процесі роботи над законопроектом про
внесення змін до Конституції можливості для
підміни Уряду президентською Адміністрацією
безперечно мають бути максимально усунені через вилучення з Основного Закону положень, що
сприяють цьому, та запровадження додаткових
засобів стримувань і противаг. До числа положень, які необхідно вилучити, варто віднести,
зокрема, положення частини другої статті 113
Конституції щодо відповідальності Кабінету Міністрів перед Президентом (політичну відповідальність він має нести виключно перед парламентом), положення частини першої статті 115, відповідно до якої КМУ складає повноваження перед новообраним Президентом України (за логікою не тільки парламентської, а й змішаної форми державного правління уряд складає повноваження перед новообраним парламентом) та деякі
інші. Потребують «чистки» також деякі конституційні повноваження Президента, які за своїм змістом швидше відносяться до повноважень уряду,
ніж глави держави. Нарешті, має запрацювати інститут справжньої, а не декоративної контрасигнації (для цього, очевидно, в Конституції треба використати й саме поняття «контрасигнація», як це
має місце в Конституції Республіки Польща).
Пропонований перелік проблем, які потрібно розв’язати у процесі конституційної реформи для підвищення ефективності дії принципу
розподілу влади, як бачимо, доволі широкий, хоч
і не вичерпний.
Важко сказати, чи здатна буде Конституційна
Асамблея як дорадчий орган при Президентові
України впоратися з цими складними проблемами.
Проте, якщо навіть припустити, що робота
Конституційної Асамблеї завершиться успішно і
її результатом стане підготовлений нею законо-

проект про внесення системних змін до Конституції України; що в ньому будуть враховані рекомендації експертів, у тому числі зарубіжних,
спрямовані зокрема на посилення парламентаризму та гарантій незалежності суду і суддів, підвищення рівня збалансованості між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади; що
цей законопроект буде ухвалений не в обхід парламенту через сумнівний референдум «за народною ініціативою», до чого, не виключено, прагнутиме влада, а відповідно, до процедури, передбаченої розділом ХІІІ Конституції України, за
участю всіх парламентських фракцій і груп,
включаючи опозицію (у що повірити надзвичайно важко), – то і це ще не запорука того, що в
країні після внесення змін до Конституції швидко наступлять позитивні переміни.
Внесення змін до Конституції України – це
хоч і важливий, однак, явно недостатній крок до
реформування політичної системи та модернізації всієї країни. Навіть найдосконаліша Конституція може так і залишитися декларацією, респектабельним фасадом, якщо її положення неухильно не будуть виконуватися. У своїй не так далекій історії Україна, як, до речі, і Польща, хоч
дещо меншою мірою, це вже проходили.
На жаль, більш ніж 15-річний досвід після
прийняття чинної Конституції України не вселяє
оптимізму. Нехтування її положеннями, нерідко
– брутальне, стало характерною рисою вітчизняних можновладців, незалежно від кольорів політичних сил, які вони представляють. Прикладів
цьому можна навести безліч. Чи не найяскравіший з них – майже щоденне зухвале (на очах у
журналістів і навіть зарубіжних гостей, серед
яких бували також польські парламентарі, та мільйонів людей, які спостерігають за роботою парламенту по телебаченню) порушення встановленої Конституцією України процедури особистого голосування.
Демократичні та правові цінності, включаючи принцип розподілу влади, як не сумно це усвідомлювати, не стали атрибутом політичної та правової культури, стилю мислення переважної частини українського політичного істеблішменту.
Усвідомлення того, що відносини між законодавчою, виконавчою та судовою гілками
влади будуються не на адміністративних важелях
єдиного центру влади, а на взаємодії, взаємному
контролі й урівноважуванні, на відповідальності
кожної з гілок влади за свої рішення та дії, у верхніх ешелонах нинішньої української влади відсутнє. І навряд чи тут можна очікувати змін на
ліпше без належного контролю за владою з боку
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громадянського суспільства та його інститутів,
зокрема й наукового співтовариства.
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M.I. Koziubra
DIVISION OF POWER ACCORDING TO THE CONSTITUTION OF UKRAINE :
STATE AND PERSPECTIVES OF IMPROVEMENT
Summary
There was analyzed the experience obtained by Ukraine in realization of the principle of power
division according to the script provided in the Constitution of Ukraine, and certain ways and means for the
improvement of this process were outlined. The author resumes that democratic legal values including the
principle of division of power, though it is sad to realize, haven’t become the attribute of political and legal
culture and style of thinking of the major part of Ukrainian political establishment. It’s unlikely to expect
changing for the better without a proper control of power by public society and its institutions, specifically,
scientific society.
М.И. Козюбра
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДЫ ЗА КОНСТИТУЦИЕЙ УКРАИНЫ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация
Проанализировано приобретенный Украиной опыт реализации принципа распределения власти
за сценарием, предусмотренным Конституцией Украины, обрисовано некоторые пути и мероприятия
усовершенствования этого процесса. Автор резюмирует, что демократические правовые ценности,
включая принцип распределения власти, как не грустно это сознавать, не стали атрибутом политической и правовой культуры, стиля мышления преобладающей части украинского политического истеблишмента. И навряд здесь можно ожидать изменений на лучшее без надлежащего контроля за властью со стороны гражданского общества и его институтов, вчастности, и научного общества.
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SYSTEM RZĄDÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: CHARAKTERYSTYKA
I DIAGNOZA WĄTPLIWOŚCI
1. Uwagi wprowadzające. Ukształtowanie
relacji strukturalnych i funkcjonalnych pomiędzy
instytucjami władzy publicznej należy do kluczowych
właściwości każdego z systemów politycznoustrojowych i – w płaszczyźnie jurydycznej –
konstytucyjnych. Wybór systemu podstawowych
rozwiązań w tym zakresie określa sposób wykonywania
władzy w państwie tj. system rządzenia; w innej wersji
terminologicznej: system rządów.
Z metodologicznego punktu oglądu można
mówić, co najmniej, o dwóch płaszczyznach analizy
mechanizmu sprawowania władzy (określanego jako
„system rządów”).
W ujęciu doktrynalno-ustrojowym, eksponującym założenia aksjologiczne i rozwiązania modelowe,
nadto zaś – w ujęciu konstytucyjnym, tj. w normatywnym określeniu reguł powinnego (i wymuszonego
prawnie) funkcjonowania zasadniczych organów
(instytucji) władzy państwowej „system rządów” to –
przede wszystkim – określona konstrukcja teoretyczna.
Jest ona Weberowskim „typem idealnym”, tj. modelem
sprawowania władzy w państwie w jej podstawowym
zakresie [1].
Płaszczyzna druga to ujęcie behawioralne:
praktyczno-polityczne. Polega ono na wskazaniu
zasadniczych relacji pomiędzy głównymi instytucjami
władzy publicznej w państwie, występującymi w
praktyce [2].
Obie wskazane płaszczyzny opisu systemu
rządów:
normatywna
(konstytucyjno-prawna)
i praktyczna (polityczno-behawioralna) pozostają we
wzajemnym powiązaniu. Unormowania konstytucyjne
wyznaczają ramy i zasady (reguły powinnościowe)
funkcjonowania istotnych tu instytucji władzy
publicznej. Określają formy i środki oddziaływania na
siebie tych instytucji.
Przy kształtowaniu konstytucyjnego „systemu
rządów” (w toku prac nad projektami Konstytucji RP z
1997 r.) istotnymi punktami odniesienia były: a) system
rządów parlamentarno-gabinetowych (zwłaszcza w postaci „zracjonalizowanej”), b) system parlamentarnoprezydencki (zwany, aczkolwiek niejednoznacznie,
„systemem pośrednim”) oraz – na dalszym planie – „system rządów prezydenckich” (system prezydencki) [3].
W literaturze formułowany jest pogląd, że w
praktyce (a po części w unormowaniach
konstytucyjnych) ulegają zatarciu granice pomiędzy

typami idealnymi systemów rządów. Następuje
kojarzenie z sobą (łączenie) różnych systemów. W
sformułowaniach Konstytucji RP z 1997 r. skojarzono z
sobą elementy systemów: parlamentarnego (parlamentarno-gabinetowego, z silnie rysującą się pozycją (i rolą)
premiera) oraz parlamentarno-prezydenckiego (zwłaszcza w odniesieniu do obsady funkcji prezydenta i
ukształtowaniu relacji między Sejmem i Senatem a
prezydentem).
Tak ukształtowany system rządów mieści się w
grupie systemów określanych w literaturze prawnokonstytucyjnej nazwą „systemów mieszanych”. Łączy
elementy systemu parlamentarno-gabinetowego z
rozwiązaniami zaczerpniętymi z systemu parlamentarno-prezydenckiego (powołanie prezydenta przez
wybory powszechne, rola prezydenta przy powoływaniu
rządu i zmianach w jego składzie, możliwość
inicjowania powołania ministrów do odpowiedzialności
konstytucyjnej) oraz systemu kanclerskiego (co dotyczy
roli premiera przy powoływaniu i rekonstrukcji składu
rządu oraz kierowania działaniami Rady Ministrów).
Niewątpliwie wyróżnikiem mieszanego systemu
rządów pozostaje, także w odniesieniu do RP,
dualistyczna struktura egzekutywy i związane z nią dwa
podsystemy właściwości (zakresów działania) i
kompetencji: prezydenta (posiadającego niezależną od
parlamentu i wyborów parlamentarnych legitymację)
oraz rządu (Rady Ministrów) – relatywnie szerokie
(wywodzącego swe pełnomocnictwa z większości
sejmowej) [4].
Istotną cechą parlamentarnego systemu rządów
(parlamentarnego segmentu „mieszanego” systemu
rządów) jest determinujący wpływ na kreowanie i losy
rządu (łącznie z jego obaleniem) wywierany przez
efektywną (zwartą politycznie) większość parlamentarną. Zarówno powstanie rządu, jak i jego funkcjonowanie oraz skuteczność uzależnione są od układu sił w
parlamencie (izbie pierwszej parlamentu), w Polsce – w
Sejmie, w tym w szczególności od stosunku większości
sejmowej do rządu.
Kwestią ogólniejszą jest natomiast podnoszona w
literaturze politologicznej zagadnienie trwałości oraz
przyszłości rozwojowej systemów, kojarzących
elementy różnych (typowych) modeli systemu rządów.
Wedle jednej grupy badaczy są to systemy o charakterze
przejściowym, ewolucyjnie zmierzające albo ku
modelowi rządów parlamentarno-gabinetowych, albo ku
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wzorcowi rządów prezydenckich. Pogląd innej grupy
badaczy, mający oparcie w praktyce kilku państw
europejskich (Francja, Irlandia, Finlandia) oraz
niektórych demokracji Europy Środkowej i Wschodniej
(Chorwacja, Ukraina, w przeszłości: Mołdowa) traktuje
systemy mieszane jako swoistą i okresowo trwałą postać
systemu rządów [5].
Ani ujęcie, ani też ewolucja konstytucyjnego
systemu rządów w Polsce nie wykazuje, zarówno w
płaszczyźnie prawnej jak i politycznej – poza
płaszczyzną konkretnych aspiracji czy inicjatyw
(pomysłów) politycznych – tendencji (i możliwości)
upodobnienia się do systemu prezydenckiego.
W płaszczyźnie jurydycznej system rządów przyjęty w
Konstytucji z 1997 r. został zdystansowany od
klasycznego systemu prezydenckiego. Praktyka
polityczna lat 1997-2011 nie podążyła w kierunku
realnego prezydencjalizmu. Niektóre wydarzenia na
niwie sejmowej (zwłaszcza dwóch komisji śledczych:
ds. Orlenu i ds. nacisków) ukazały epizodyczne
aspiracje do objęcia kontrolą sejmową (w formie
komisyjnej) niektórych aspektów działania Prezydenta
RP (wychodząc poza ramy kontroli działalności rządu,
nakreślone w art. 95 konstytucji z 1997 r.).
Poza polem realnych perspektyw ewolucji
pozostaje także model systemu rządów określany jako
„semi-prezydencki” (semi-presidential). W systemi tym
występuje bowiem – wbudowana w istotę systemu –
tendencja do podążania w kierunku systemu prezydenckiego, aczkolwiek na „podglebiu” systemu parlamentarnego. Nie wydaje się realna możliwość ewolucji
polskiego systemu rządów w kierunku tak pojmowanego semiprezydencjaliz-mu. Nie występuje też w
polskim systemie rządów immanentna i podstawowa
cecha systemu semiprezydenckiego – odpowiedzialność
rządu (członków rządu) przed prezydentem.
Nieco więcej ostrożności – ale i uwagi – wymaga
odniesienie do systemu rządów w RP w latach 1997-2011
pojęcia „rządów premierowsko-prezydenckich”. Po
pierwsze, wspomniane tu określenie wskazuje ewidentnie
na marginalizację ustrojowego znaczenia i wpływu
parlamentu (który nie jest wymieniany nawet w nazwie
systemu). Po drugie, określenie to eksponuje rolę i wpływ
szefa rządu – Prezesa Rady Ministrów, który „wybija się”
na pierwszoplanową pozycję ustrojową.
Wątpliwości dotyczące możliwości ewoluowania
polskiego systemu rządów w kierunku modelu rządów
„premierowsko-prezydenckich” dotyczą głównie dwóch
okoliczności. Po pierwsze, nie wydaje się adekwatne w
odniesieniu do założeń konstytucji z 1997 r., jak też – do
realiów ustrojowych lat 1997-2011, pomijanie czynnika
parlamentarnego. Oznaczałoby to bowiem – wbrew
rzeczywistemu stanowi rzeczy – marginalizację wypełnianych przez Sejm funkcji: ustawodawczej, kreacyjnej,
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zaś w odniesieniu do relacji Sejm – rząd – także
kontrolnej. Takie spojrzenie nie znajduje oparcia zarówno
w rozwiązaniach normatywnych, pochodzących od
ustrojodawcy konstytucyjnego jak i w obserwowanej
praktyce ustrojowej stosowania Konstytucji RP z 1997 r.
Jednocześnie nie sposób nie dostrzec, że cechą
unormowań konstytucyjnych z 1997 r. pozostaje
umocnienie (w porównaniu zwłaszcza z okresem sprzed
1992 r.) pozycji ustrojowej premiera. Nastąpiło to, m.in.,
przez związanie losów rządu z losami politycznymi
Prezesa Rady Ministrów i wyposażenie go (na zasadzie
wyłączności) w kompetencje proponowania (ale tylko
proponowania) kandydatów osobowych członków
składu rządu oraz zmian osobowych w składzie już
funkcjonującej Rady Ministrów. Dalsze argumenty to
konstytucyjna (wyrażona w art. 148) kompetencja
Prezesa RM do reprezentowania Rady Ministrów wobec
innych organów, instytucji oraz osób, kierowania
pracam rządu, ustalania zasad realizacji polityki
(zagranicznej i wewnętrznej) prowadzonej przez Radę
Ministrów. Wskazane tu uprawnienia, wraz z
oddzieleniem aktu powołania Prezesa Rady Ministrów
od powołania – na jego (wyłączny) wniosek –
pozostałych członków składu rządu oraz ścisłe
powiązanie losów Rady Ministrów z pozostawaniem na
stanowisku lub opuszczeniem stanowiska przez
konkretnego premiera, determinują kierowniczą i
nadrzędną pozycję premiera w składzie i systemie
organizacyjnym Rady Ministrów. Natomiast stosunki
wewnętrzne w składzie rządu oscylują w kierunku
systemu kanclerskiego.
Natomiast pozycja i rola Prezydenta RP w
systemie konstytucyjnym i politycznym odbiega od
modelu rządów kanclerskich. Już tryb wyborów
prezydenckich, odwzorowany z sytemu francuskiego
(po 1962 r.) znacznie silniej legitymuje piastuna funkcji
głowy państwa. Konstytucja RP z 1997 r. przypisała
Prezydentowi RP szereg istotnych ról ustrojowych:
najwyższego reprezentanta RP, gwaranta ciągłości
władzy państwowej (czego pochodną są uprawnienia
„arbitrażowe”, służące zażegnywaniu konfliktu
pomiędzy parlamentem-Sejmem a rządem), strażnika
przestrzegania konstytucji oraz strażnika suwerenności,
nienaruszalności i integralności terytorium państwa [6].
Mimo silnej legitymizacji (związanej z trybem
wyboru) oraz znaczących kompetencji nominacyjnych i
„hamujących” trudno byłoby uznać pozycję Prezydenta
za wiodącą w relacjach z Sejmem i Radą Ministrów. Z
tego przede wszystkim względu trudno byłoby uznać
system rządów w ujęciu Konstytucji RP z 1997 r.
(zarówno w płaszczyźnie prawnej jak i praktycznopolitycznej) za system „premierowsko-prezydencki” [7].
Jest to, w moim przekonaniu, system mieszany, łączący
dominujące cechy zracjonalizowanego systemu
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parlamentarnego z silną pozycją szefa rządu (premiera)
z słabiej zaznaczonymi uzupełnieniami (zapożyczeniami) z systemu semiprezydenckiego.
2. Sztywne i elastyczne elementy konstytucyjnego systemu rządów w Rzeczypospolitej
Polskiej. Bariery prawne i obszary luzu interpretacyjnego. W opublikowanym jeszcze w 1997 r., w
przededniu uchwalenia konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.
opracowaniu System parlamentarno-gabinetowy –
wykorzystanie modelu rządów parlamentarno-gabinetowych w projekcie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
łódzki konstytucjonalista, W. Brodziński zwrócił uwagę
na okoliczność, że przyjęta w konstytucji koncepcja
dualistycznej egzekutywy została zrealizowana w
warunkach relatywnie ścisłego (jak na uregulowania
konstytucyjne) określenia ról ustrojowych istotnych tu
organów państwa. W pierwszym rzędzie podkreślić
należy, że zarówno Prezydent RP jak i Rada Ministrów
pozostają organami (tej samej) władzy wykonawczej.
W odniesieniu do Prezydenta jego role ustrojowe
zostały sprecyzowane w art. 126 ust. 1, zaś zadania – w
art. 126 ust. 2, przy odesłaniu określenia ich zakresu i
zasad realizacji do innych przepisów Konstytucji oraz
do ustaw (a więc aktów ustanawianych przez Sejm i
Senat). Zasadnicze znaczenie ma tu określenie ról
ustrojowych – powtórzmy: roli najwyższego
przedstawiciela RP (uosobiającego – w charakterze
„głowy państwa” – majestat Rzeczypospolitej)
w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych oraz roli
gwaranta ciągłości władzy państwowej, których
pochodnymi (i instrumentami realizacji) są, przede
wszystkim, uprawnienia nominacyjne z zakresu
prezydenckiego arbitrażu państwowego.
Jednocześnie trzeba podkreślić, że konstytucyjne
domniemanie właściwości Rady Ministrów, ujęte w art.
146 ust. 2 (sprowadzające się do uregulowania, że do
Rady Ministrów „należą sprawy polityki państwa nie
zastrzeżone dla innych organów państwowych i
samorządu terytorialnego”) działa na rzecz ścisłego (nie
zaś: rozszerzającego) pojmowania gestii oraz uprawnień
Prezydenta RP.
Konstytucja nakazuje przeto restryktywne
podejście do enumerowanych konstytucyjnie lub
ustawowo kompetencji Prezydenta przy jednocześnie
szeroko (elastycznie) traktowanej właściwości rzeczowozadaniowej Rady Ministrów. Działania Prezydenta
mieścić się winny w granicach ściśle pojmowanego
zakresu działania oraz ściśle interpretowanych
kompetencji. W pozostałym zakresie urzeczywistnianie
władzy wykonawczej stanowi domenę rządu.
Na marginesie sformułowania art. 146 ust. 2
konstytucji należy odnotować, że pozwala ono na ujęcie
w nim domniemania dotyczącego gestii (tj. właściwości
rzeczowej) Rady Ministrów, nie zaś – wprost:

domniemania kompetencji. Ustrojodawca przewidział
właściwość (a więc możliwość podejmowania działań)
Rady Ministrów „w sprawach niezastrzeżonych dla
innych organów” [8].
Na tym tle rozważenia wymaga hipoteza o
utrwalaniu się restryktywnie traktowanego wymiaru
uprawnień Prezydenta RP (w ramach enumeratywnie
wskazanych – konstytucyjnie lub ustawowo –
kompetencji) oraz szeroko otwartych ramach
właściwości rzeczowej Rady Ministrów. Z hipotezą tą
pozostaje w związku postulat ustrojowy, by działania
Prezydenta podejmowane były w granicach
przypisanych mu funkcji, przy ścisłym przestrzeganiu
granic przedmiotowych (zakresu działania) i kompetencyjnych (granic i prawem określonych form realizacji
uprawnień). W pozostałym zakresie państwowa władza
wykonawcza winna stanowić podmiot działań Rady
Ministrów i podporządkowanej jej administracji
rządowej [9].
Tak sformułowana hipoteza wymaga weryfikacji
nie tylko przy założeniu, że rząd funkcjonuje opierając
się na stabilnej większości sejmowej i cechuje się
spójnością działań partnerów (partii) koalicji rządowej i
poszczególnych członków rządu. Założenie to bowiem
nie zawsze – w okresie stosowania Konstytucji z 1997 r.
– znajdowało potwierdzenie w realiach politycznych.
Zarówno w toku kadencji 1997-2001 jak i po 2001 r.
koalicje rządowe okazywały się niespójne; dochodziło
(jak w l. 2005-2007) do ich destabilizacji i rozpadu, a w
konsekwencji do przekształcenia rządu w rząd
mniejszościowy (w latach 1999-2001 i 2004-2005) lub
do skrócenia kadencji Sejmu i przedtermino-wych
wyborów parlamentarnych (w 2007 r.). W takich
uwarunkowaniach powstaje – następczo – szansa
wzrostu wpływów instytucji Prezydenta RP, a także –
potrzeba podjęcia przez Prezydenta działań
stabilizujących system np. przez inicjatywy wspierające
politykę rządu czy sprawcze współdziałanie z
premierem w dokonywaniu rekonstrukcji ekipy
rządowej. Powstaje jednak szereg wątpliwości, na ile
rzeczywisty i trwały staje się – w takich sytuacjach –
wzrost roli Prezydenta RP oraz czy jest on atrybutem
instytucji, osoby bądź zaplecza politycznego i
intelektualnego Prezydenta.
Pierwsza z nich wynika z okoliczności, że każdy
z wymienionych organów (Prezydent i Rada Ministrów)
działa w ramach swego zakresu działania i w ramach
przypisanych – konstytucyjnie lub ustawowo –
kompetencji. Dotyczy to zwłaszcza instytucji
Prezydenta, z uwagi na przyjętą jako założenie koncepcję prezydentury „ograniczonej” (kompetencyjnie) lecz
– aktywnej. Z tego względu, nawet przy mieszczeniu się
działań zarówno Prezydenta jak i rządu w przedziale
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„władzy wykonawczej” działań tych nie można
traktować jako – względem siebie – zamiennych.
Po
drugie,
osłabienie
parlamentarnego
(sejmowego) zaplecza albo koherencji wewnętrznej
większości pro-rządowej odnosi się wprost do Rady
Ministrów i rzutuje – w pierwszym rzędzie – przede
wszystkim na efektywność jej funkcjonowania. Tylko w
niektórych sytuacjach objawiających się ustąpieniem
rządu (jego dymisją) lub zmianami przeprowadzanymi
w składzie rządu otwiera się możliwość dodatkowego
„uaktywnienia” Prezydenta. W znacznej mierze ta
aktywność Prezydenta zależy jednak od uwarunkowań
politycznych: a) jego własnej pozycji w systemie
władzy; b) układu sił w parlamencie (Sejmie), c) relacji
pomiędzy partiami politycznymi reprezentowanymi w
Sejmie. Ponadto inny charakter trzeba przypisać
działaniom wspomagającym tworzenie bądź stabilność
istniejącej ekipy rządowej, inny – działaniom
naznaczonym polityczną konkurencyjnością i obliczonym na wykorzystanie politycznej słabości (bądź
niespójności) sejmowego zaplecza rządu. Ewolucja
relacji pomiędzy dwoma ostatnimi prezydentami RP (L.
Kaczyńskim i B. Komorowskim) a rządami K.
Marcinkiewicza, J. Kaczyńskiego i D. Tuska stanowi
wymowną
ilustrację
zróżnicowań
charakteru
oddziaływań prezydenta.
Konstytucja RP z 1997 r. przewiduje, jak
powszechnie wiadomo, trzy kolejne procedury
tworzenia rządu: a) procedurę zasadniczą, b) pierwszą
procedurę rezerwową, c) drugą procedurę rezerwową.
Do 2004 r. sięganie po procedury rezerwowe nie
wystąpiło w praktyce, co uzasadniało opinię R. Mojaka
o skromnym praktycznie ich wykorzystywaniu [10].
Poczynając od formowania gabinetu M. Belki (w
czerwcu 2004 r.) procedury te okazały się użyteczne,
przy czym uformowanie tego rządu nastąpiło przy
sięgnięciu po drugą (z niewykorzystaniem pierwszej)
procedurę rezerwową.
Należy podkreślić, że obligatoryjna konstytucyjnie dymisja rządu po przeprowadzeniu wyborów
parlamentarnych nie stwarza, sama przez się, szansy
odegrania przez Prezydenta samodzielnej roli politycznej przy formowaniu nowego gabinetu – w roli
formatora nowej ekipy rządowej. Ocena ta nie odnosi
się jednak – jak uczy doświadczenie – do ustąpienia
rządu w toku kadencji Sejmu. Dość powszechnie znana
jest sprawa aktywności prezydenta (A. Kwaśniewskiego)
przy przeforsowaniu kandydatury (formalnie bezpartyjnego) M. Belki na stanowisko premiera w majuczerwcu 2004 r. (zwolnione po dymisji L. Millera) oraz
pomocna rola L. Kaczyńskiego przy „zamianie” rządu K.
Marcinkiewicza na rząd J. Kaczyńskiego w 2006 r.
Na tym tle można postawić pytanie, czy te dwa
przypadki dotyczące oddziaływania prezydenta
16

(inspirującego lub wspomagającego) na zmiany w
składzie rządu stanowią dostateczne oparcie dla
formułowania hipotez. Niewątpliwe jest bowiem to, że
desygnacja osoby premiera po odbytych wyborach
parlamentarnych z zasady następowała w kierowniczych gremiach formującej się większości parlamentarnej (odpowiednio: SLD-PSL, AWS, PIS-Samoobrony-LPR, PO-PSL). W 1997 r. uzgodnienia koalicyjne
zostały sfinalizowane miesiąc po wyborach, w 2001 r.
osoba premiera została przyjęta do „akceptującej
wiadomości” przez przywódców koalicji rządowej, w
2007 r. zadecydowało przywództwo głównej (z dwóch)
partii koalicyjnej.
W 2001 i 2007 r. uzgodnienia w sprawie obsady
funkcji premiera były następstwem woli powierzenia tej
funkcji przywódcy zwycięskiej (uzyskującej najsilniejszą reprezentację) partii parlamentarnej; partnerzy
koalicyjni przyjęli decyzję polityczną kierownictwa tej
partii do „akceptującej wiadomości” i niejako „z dobrodziejstwem inwentarza” (tj. partnerstwa w koalicji). W
2005 r. decyzja o obsadzie tej funkcji była pochodną
specyficznego układu personalnego w relacji: prezydent
– przywódca głównej partii koalicji rządowej (braciabliźniacy) i została zdeterminowana względami na
reakcję opinii publicznej; została ona zresztą
„skorygowana” w rok później (gdy względy te zeszły na
nieco dalszy plan).
3.
Ewolucja
pozycji
premiera
w
Rzeczypospolitej Polskiej na tle kształtowania się
struktury oraz zasad funkcjonowania rządu.
Konstytucja RP z 1997 r. umocniła – w porównaniu z
wcześniej
obowiązującymi
regulacjami
konstytucyjnymi (kolejno nowelizowaną w 1989 r.
konstytucją z 1952 r. oraz Małą Konstytucją z 1992 r.)
pozycję ustrojową Prezesa Rady Ministrów. Głównymi
jurydycznymi wyznacznikami tej pozycji stały się
poszczególne unormowania Konstytucji, w tym
zwłaszcza – art. 148 (uprawnienia – wyłączne – do
reprezentowania Rady Ministrów, kierowania jej
pracami, określania sposobów wykonywania polityki
rządu, koordynowania i kontroli pracy członków Rady
Ministrów oraz status zwierzchnika pracowników
administracji rządowej), nadto – powiązanie bytu
konkretnego składu rządu z pozostawaniem na stanowisku premiera jak też prawo wnioskowania do
Prezydenta RP o dokonanie zmian w składzie Rady
Ministrów. Wzmacnia pozycję premiera instytucja
konstruktywnego wotum nieufności; uzależnienie procedury obalenia rządu od wskazania (i obsady) stanowiska premiera bezwzględną większością sejmo-wą, a
także – złożenie w ręce desygnowanego (lub wybranego przez Sejm [11]) premiera inicjatywy propono-wania
członków składu nowoformowanej Rady Ministrów.
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W płaszczyźnie prawnoustrojowej wzrost roli
premiera przejawiał się zasadniczo w następujących
obszarach: we wpływie na skład rządu, na podział zadań
(gestii) w obrębie rządu oraz na funkcjonowanie rządu
w praktyce [12]. Już od lat dziewięćdziesiątych XX
stulecia tendencję tę wyrażały uregulowania ustawowe:
a) ustawa z 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej, b) ustawa
z 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i pracy Rady
Ministrów (obecnie: ustawa o Radzie Ministrów [13])
oraz ustawa z 4 września 1997 r. o działaniach
administracji rządowej (wielokrotnie nowelizowana).
Postanowienia Konstytucji z 1997 r. stanowiły swoiste
zwieńczenie tej tendencji.
Konstytucja ta – przez poszerzenie i utrwalenie
uprawnień Prezesa Rady Ministrów w zakresie wpływu
na kształtowanie składu gabinetu, kierowanie jego
pracami oraz ukierunkowanie działania poszczególnych
ministrów (zwłaszcza tzw. zadaniowych), nadto przez
przypisanie Prezesowi Rady Ministrów zwierzchnictwa
wobec całej administracji rządowej, służby cywilnej i
państwowego zasobu kadrowego uformowała prawnie
pozycję premiera jako wyposażonego w wielokierunkowe kompetencje i względnie samodzielnego
organu władzy wykonawczej. Organ ten funkcjonuje
wszakże w obrębie struktur Rady Ministrów.
Znaczny test też zakres wykorzystywania
unormowań art. 161 konstytucji w sferze rekonstrukcji
(zmian personalnych) w składzie rządu. Tytułem
przykładu można wskazać na okoliczność, że w ciągu
czterech lat działania rządu J. Buzka na 31 (początkowo) członków jego rządu (włączając premiera) na
stanowiskach pozostali jedynie: premier, jeden z ministrów kierujących działaniami administracji (gospodarki –
J. Steinhoff) oraz jeden z ministrów zadaniowych
(minister-koordynator służb specjalnych – J. Pałubicki).
Uwzględniając zmiany strukturalne (tworzenie i znoszenie ministerstw, łączenie urzędów ministra) dodać
należałoby trzech dalszych członków rządu J. Buzka (L.
Komołowski, J. Kropiwnicki, A. Wiszniewski), których
pozycja w rządzie lub zakres przedmiotowy obowiązków uległy zmianie [14]. Obiegowej tezie o stabilności
tego gabinetu (w sensie politycznym) trzeba przeciwstawić empirycznie zweryfikowaną tezę o niestabilności
personalnej i – częściowo – organizacyjnej.
W rządach najpierw K. Marcinkiewicza (20052006), następnie zaś – J. Kaczyńskiego (2006-2007)
doszło do zmian na stanowiskach wicepremierów (P.
Gosiewski, Z. Gilowska), perturbacji koalicyjnych oraz
zmian na tak istotnych funkcjach, jak: minister spraw
zagranicznych, minister obrony narodowej (R. Sikorski
– A. Szczygło) i minister spraw wewnętrznych (L.
Dorn, J. Kaczmarek).
Również dane statystyczne świadczą o dużej
częstotliwości dokonywania zmian w składzie Rady

Ministrów z inicjatywy Prezesa RM (tj. w trybie art. 161
Konstytucji). Np. J. Buzek w trakcie czteroletniego
pełnienia funkcji premiera zainicjował łącznie 34
zmiany osobowe w swym gabinecie (wyjściowo: 31osobowym), obejmujące tak odwołanie jak i powołanie
nowych członków Rady Ministrów, a także – szereg
zmian zakresów powinności i usytuowania poszczególnych osób w strukturze rządu (bez jednoczesnych zmian
w składzie osobowym Rady Ministrów) [15].
Nawiązując do rozważań S. Patyry można
bardziej szczegółowo ująć przesłanki częstych zmian
osobowych w składzie funkcjonującej Rady Ministrów.
Należy wskazać na pięć kategorii zmian w składzie
rządu: a) zmiany wynikające z przyczyn stricte
politycznych; b) zmiany przeprowadzane w następstwie
modyfikacji uregulowań prawnych; c) zmiany stanowiące następstwo oceny funkcjonowania poszczególnych członków rządu; d) zmiany stanowiące następstwo
skupienia uwagi rządu na poszczególnych działaniach
administracyjnych lub gospodarczych; e) zmiany
stanowiące konsekwencje zdarzeń losowych lub
dotyczących poszczególnych osób (związane np. ze
śmiercią, chorobą, okolicznościami życia zawodowego
lub rodzinnego, objęcia funkcji niepołączalnej z
członkostwem składu rządu).
W ramach selektywnej egzemplifikacji pierwszej
kategorii zmian wskazać należy, w odniesieniu do rządu
J. Buzka na zmiany spowodowane opuszczeniem
koalicji rządowej przez polityków Unii Wolności:
wicepremiera i ministra finansów L. Balcerowicza,
ministra spraw zagranicznych B. Geremka i minister
sprawiedliwości – H. Suchocką. W rządzie J. Kaczyńskiego następowały perturbacje spowodowane napięciami pomiędzy partiami koalicji rządowej: PIS, Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin. Wcześniej, w rządzie L.
Millera rozpad koalicji SLD-PSL spowodował
opuszczenie stanowisk przez wicepremiera (wcześniej
R. Jagielińskiego, następnie J. Kalinowskiego) i ministra
ochrony środowiska i zasobów naturalnych – St.
Żelichowskiego.
Zmiany personalne, stanowiące następstwo zmian
strukturalnych, wystąpiły głównie w ekipach rządowych
J. Buzka i L. Millera, a następnie – J. Kaczyńskiego. W
pierwszym wypadku były związane z reformą centrum
administracyjnego rządu i wprowadzeniem (ostatecznie
w kwietniu 1999 r.) ustawy o działach administracji
rządowej [16].
Typowymi przykładami zmian należących do
trzeciej z wyodrębnionych kategorii były zmiany na
stanowisku przewodniczącego Komitetu Integracji
Europejskiej (w odniesieniu do R. Czarnieckiego) oraz
przeniesieniem J. Kropiwnickiego ze stanowiska
ministra-kierownika Rządowego Centrum Studiów
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Strategicznych na stanowisko ministra ds. rozwoju
regionalnego i budownictwa [17].
Zmiany czwartej kategorii to – przykładowo –
likwidacja
osobnego
ministerstwa
łączności
(z włączeniem jego gestii w obręb ministerstwa
gospodarki) i odwołanie ministra J. Szyszki (co mieściło
także element oceny jego działania na powierzonym
stanowisku). Podobne zmiany były dokonywane w
gabinecie L. Millera (w odniesieniu do ministerstw:
przekształceń własnościowych, skarbu, gospodarki i
polityki społecznej) i w gabinetach J. Kaczyńskiego i D.
Tuska (w odniesieniu do Komitetu Badań Naukowych
oraz Komitetu Integracji Europejskiej).
W rządzie L. Millera utrzymała się tendencja do
dokonywania zmian w składzie rządu w trybie art. 161
Konstytucji: na wniosek premiera. Można odnotować
mniejszą liczbę zmian osobowych, wymuszonych przez
unormowania strukturalne (co łączyło się z niewystępowaniem kompleksowych zmian organizacyjnych
administracji rządowej) lub przez wypadki losowe.
Zdarzały się natomiast wypadki rezygnacji ze stanowisk
rządowych, wśród których najbardziej spektakularne
były rezygnacje wicepremierów i ministrów finansów:
M. Belki i G. Kołodki oraz ustąpienie ministra zdrowia,
M. Łapińskiego. Spektakularny charakter miała również
rezygnacja ministra spraw zagranicznych, St. Mellera po
zawiązaniu koalicji rządowej PIS – Samoobrona – Liga
Polskich Rodzin (w rządzie zdominowanym przez
„Prawo i Sprawiedliwość”).
Z politycznego punktu widzenia istotne zmiany w
składzie rządu stanowiły konsekwencje zmian
politycznych (rozpad koalicji AWS – Unia Wolności,
ustanie koalicji SLD – PSL, rozpad koalicji: PIS –
Samoobrona – Liga Polskich Rodzin) bądź prawnych
(zmiany w organizacji działań administracji rządowej).
Inicjatywy premiera dotyczące rekonstrukcji rządu
(adresowane do Prezydenta RP) miały w ich
przypadkach charakter następczy (reaktywny) [18]. Przy
konflikcie w obrębie koalicji SLD-PSL (po głosowaniu
koalicyjnego PSL przeciwko rządowemu projektowi
ustawy) premier odwołując wicepremiera i ministra
rolnictwa oraz ministra ds. ochrony środowiska –
przedstawicieli PSL – odegrał rolę aktywną nie tylko
przy przeprowadzaniu zmian personalnych, ale także –
w sensie „postawienia kropki nad i” –
przypieczętowując rozpad koalicji obu tych partii.
Charakterystyczne było zwiększanie się
częstotliwości zmian personalnych w rządach w miarę
oddalania się od momentu sformowania gabinetu [19].
Analiza wskazuje, że poza zmianami stanowiącymi
konsekwencje rozpadu koalicji rządowych (AWS –
UW, SLD – PSL, PIS – Samoobrona – LPR) większość
zmian w ekipach rządowych następowała z inicjatywy
własnej premiera lub w wąskim (choć bliżej
18

nieokreślonym) gronie kierownictw głównej partii
rządzącej. Niektóre zmiany dowodzą też niedość
starannego doboru osób, którym powierzano stanowiska
członków
składu
Rady
Ministrów
[20].
Charakterystyczne, iż występowało dość wyraźne
zróżnicowanie kierownictw poszczególnych działów
administracji pod względem podatności na zmiany
personalne. Do najbardziej „podatnych” zaliczyć trzeba
ministerstwa: finansów, skarbu państwa, zdrowia,
rolnictwa i rozwoju wsi, a także sprawiedliwości, spraw
wewnętrznych, spraw zagranicznych, kultury i
dziedzictwa narodowego [21].
4. Polityczny czy zadaniowy wizerunek rządu?
Parlamentarna formuła rządu (tj. uzależnienie jego
profilu politycznego, składu, polityki i trwałości od
aktualnej większości sejmowej, zdeterminowanej przez
popularność partii politycznych przełożoną na wyniki
wyborów do Sejmu) oraz konstytucyjne przypisanie
Radzie Ministrów (w art. 146 ust. 1) funkcji
prowadzenia wewnętrznej i zagranicznej polityki
Rzeczypospolitej Polskiej czyni z Rady Ministrów
organ par excellence polityczny. Jednocześnie warto
zauważyć, że szereg zadań i funkcji Rady Ministrów (w
tym zwłaszcza: funkcji i zadań wskazanych w art. 146
ust. 4 Konstytucji) to zadania wymagające merytorycznej, profesjonalnej działalności (dotyczy to, bez mała,
wszystkich wyliczanych w art. 146 ust. 4 funkcji i
zadań: zapewnienia wykonania ustaw, koordynacji i
kontroli prac organów administracji rządowej, ochrony
interesów Skarbu Państwa, projektowania, realizacji
i zdawania sprawy z wykonania budżetu państwa,
gwarantowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, sprawowania kierownictwa w dziedzinie
stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, sprawowania kierownictwa w dziedzinie
obronności kraju.
Na tym tle dostrzec należy „Janusowe oblicze”
rządu: jako zdeterminowanego politycznie ważnego
segmentu państwowej władzy wykonawczej i jako
organu
merytorycznie
sterującego
działaniem
administracji rządowej.
Wskazana tu dwutorowość determinant działalności rządu: politycznej i merytorycznej winna być –
może nawet w stopniu wyższym niż dotychczas – brana
pod uwagę przy charakterystyce prawnoust-rojowych i
politycznych atrybutów Rady Ministrów. Trzeba też
podkreślić, że ma ona pewne „odzwierciedlenie” w
możliwości powołania – jakkolwiek dotychczas tylko
teoretycznej – „rządu fachowców” (rządu pozapartyjnego), jakkolwiek z trwającym nadal wymogiem
zaufania ze strony większości sejmowej. Wydaje się –
choć jest to kwestia wysoce dyskusyjna (a nawet: trudno
wyobrażalna), że przewidziane w art. 154 ust. 2 i art.
155 ust. 1 zaufanie większości sejmowej nie musi być
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(jurydycznie) zaufaniem opartym na więzach
przynależności (tożsamości) partyjnej.
W praktyce ustrojowej RP wystąpiła zresztą
próba (dotychczas: jednostkowa) kształtowania
wizerunku jednej z ekip rządowych (głównie przez
premiera M. Belkę) jako gabinetu „zadaniowego”,
mającego na celu wykonanie konkretnych prac dla
państwa: opracowania budżetu, wdrożenia nowych
uregulowań w sferze finansów służby zdrowia,
sprawnego i harmonijnego zagospodarowania funduszy
oferowanych w ramach Unii Europejskiej (po
przystąpieniu do niej w 2004 r.). Rzecz charakterystyczna, że rząd ten – powołany w trybie art. 155 ust. 1
in fine Konstytucji (a więc przy wymogu zaufania
względnej większości sejmowej) uzyskał niejako
nadprogramowo (ponad minimalne wymogi konstytucji)
zaufanie bezwzględnej większości sejmowej (na wniosek
premiera, głosowany w Sejmie w październiku 2004 r.).
Wyraźna polaryzacja elektoratu oraz ostra
rywalizacja dwóch najsilniejszych wyborczo partii
politycznych: Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i
Sprawiedliwości działa na rzecz wyakcentowania
polityczno-partyjnej formuły rządu; obsada składu tego
kluczowego w obrębie władzy wykonawczej organu
stwarza bowiem możliwość efektywnego sterowania
przez zwycięską partię (wraz z jej partyjnym
koalicjantem
lub
koalicjantami)
całokształtem
wewnętrznej i zagranicznej polityki państwa.
Z tego powodu brak politycznych perspektyw dla
powrotu do „zadaniowego” (merytorycznego) wizerunku rządu. W dającej się przewidzieć perspektywie
rywalizacja o reprezentację polityczno-partyjną w
parlamencie, w tym: w sejmie stanowi realną przyszłość
polskiego systemu ustrojowego, zaś istotnym
segmentem tej rywalizacji jest walka o prawo tworzenia
rządu (monopartyjnego lub koalicyjnego).
5. Polski system rządów z punktu widzenia
„koherencji” i koabitacji orientacji politycznej
prezydenta i rządu większości sejmowej. Polityczny
charakter rządu sprawia, że w jego relacjach z
Prezydentem RP oraz z opozycją sejmową (parlamentarną) zasadniczym czynnikiem staje się relacja
pomiędzy orientacją polityczną piastuna funkcji
prezydenta a polityczną orientacją większości sejmowej.
Zaznaczyć należy, że przyjęty w Konstytucji z
1997 r. (art. 127) tryb wyboru prezydenta „w wyborach
powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu
tajnym” oraz silna (od 1990 r.) „polityzacja”
prezydenckiej kampanii wyborczej z jednej strony
uniezależnia polityczny efekt wyborów prezydenckich
od wyniku uprzednich wyborów do Sejmu i Senatu, z
drugiej zaś – społeczno-politycznej perspektywy – czyni
elekcję prezydenta aktem o profilu i konsekwencjach
politycznych. W praktyce politycznej za konkretnymi

kandydatami stają, co do zasady, określone partie lub
partyjno-podobne konglomeraty organizacji politycznych (w rodzaju Akcji Wyborczej Solidarność czy, w
uprzedniej formule organizacyjnej, Sojuszu Lewicy
Demokratycznej).
Tym samym wybór piastuna funkcji prezydenta
jest partyjnie zdeterminowany; co więcej – można
nawet stwierdzić ustępowanie czynnika osobistej
popularności (jak w przypadku L. Wałęsy, czy – z
zachowaniem proporcji – A. Kwaśniewskiego w
wyborach z 2000 r.) na rzecz wyrazistej afiliacji
partyjnej (jak w przypadku L. Kaczyńskiego czy
rywalizacji wyborczej J. Kaczyńskiego z B.
Komorowskim).
Niezależność wyborów prezydenckich i parlamentarnych (sejmowych) przy ich partyjno-politycznym antourage oraz różny okres kadencji i termin
odbywania wyborów otwiera perspektywę zróżnicowania orientacji politycznej większości sejmowej jako
„zaplecza rządu” i aktualnego Prezydenta RP.
Zróżnicowanie to i wynikające z niego
rozbieżność proweniencji i orientacji politycznopartyjnej piastuna funkcji prezydenta oraz większości
sejmowej i rządu została wpisana w polityczny pejzaż
III Rzeczypospolitej. Jeszcze przed wejściem w życie
Konstytucji z 1997 r. była udziałem kilku rządów (T.
Mazowieckiego w okresie prezydentury W. Jaruzelskiego, M. Olszewskiego, W. Pawlaka i J. Oleksego w
okresie prezydentury L. Wałęsy). Również po wejściu w
życie Konstytucji (17 X 1997 r.) wystąpiły okresy
koabitacji: rządu AWS – Unii Wolności (a następnie:
mniejszościowego gabinetu AWS) i prezydenta A.
Kwaśniewskiego (1997-2001), rządu D. Tuska i
prezydenta L. Kaczyńskiego (2007-2010).
Można postawić pytanie o wpływ uwarunkowań
koabitacji na funkcjonowanie polskiego systemu
rządów, czy ściślej: na relacje w trójkącie władzy
zdeterminowanej politycznie: Sejm – Prezydent RP –
Rada Ministrów.
Obserwacja okresów „koabitacji” dostarcza
spostrzeżeń, które mogą stać się oparciem dla wysunięcia kilku hipotez i sformułowania paru wątpliwości w
przedmiocie funkcjonalności założonego w Konstytucji
z 1997 r. schematu rządzenia, przy uwzględnieniu –
trwającego od maja 2004 r. – członkostwa Polski w Unii
Europejskiej.
Hipoteza pierwsza dotyczy wystąpienia endogennych trudności w urzeczywistnianiu mechanizmów
współdziałania władz założonego w Preambule konstytucyjnej i odcinkowo także – np. w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej i obronnej (przez rząd) przy
jednoczesnym spełnianiu przez prezydenta roli „najwyższego przedstawiciela RP” oraz strażnika suwerenności
państwa oraz niepodzielności jego terytorium.
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Mechanizm konstytucyjny napotyka na istotne
przeszkody w kojarzeniu rozbieżnych politycznie (i
programowo) wizji polityki zewnętrznej (także:
obronnej) czy też różnego rozłożenia priorytetów
ważności przy reprezentowaniu państwa na zewnątrz
bądź też obsadzie stanowisk przedstawicieli RP w
innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych [22]. Nawet w sprawach tak newralgicznych
jak ratyfikacja Traktatu z Lizbony i – wydaje się –
akceptowanych przez prezydenta (L. Kaczyńskiego)
ujawniła się taktyka dwóch „prędkości ratyfikacyjnych”
przyjętych – odpowiednio – przez prezydenta L.
Kaczyńskiego i przez rząd D. Tuska (z min. spraw
zagranicznych, R. Sikorskim).
Po drugie, okresy „polskiej” (i szorstkiej)
koabitacji uwypukliły znaczenie preferowanego stylu
uprawiania polityki przez piastuna funkcji prezydenta i –
po drugiej stronie spektrum – przez Prezesa Rady
Ministrów i rząd jako taki. Najbardziej wymowne jest –
z tego punktu widzenia – zestawienie koncyliacyjnego
stylu realizacji konstytucyjnych kompetencji wobec
rządu J. Buzka przez prezydenta A. Kwaśniewskiego z
dystansowo-konkurencyjnym
modelem
relacji
wzajemnych między prezydentem L. Kaczyńskim a
gabinetem D. Tuska i samym premierem. Przy
tożsamości konstytucyjnych unormowań odnoszących
się do gestii i kompetencji pozostających w stanie
kohabitacji organów praktyka kształtowania się relacji
pomiędzy dwoma instytucjami (segmentami władzy
wykonawczej) wykazała ewidentne zróżnicowania z
następstwami w postaci ujawnionych rozbieżności,
obopólnej krytyki, dystansu, a nawet sporu
kompetencyjnego (o uprawnienia do reprezentowania
RP na forum Rady Europejskiej i wpływu na
kształtowanie polityki europejskiej państwa polskiego)
[23]. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że
koncyliacyjne
(pro-koordynacyjne)
nastawienie
prezydenta może zniwelować oddziaływania antyprezydenckiej (niechętnej prezydentowi) znacznej (choć
nie w pełni skonsolidowanej) większości prorządowej
(jaką była większość koalicyjna AWS – Unia Wolności
w latach 1997-1999).
Otwarta jest natomiast, a zarazem – trudniejsza do
osiągnięcia – kwestia pro-kooperacyjnej postawy
większości sejmowej i zarazem rządu wobec
zdystansowanego politycznie prezydenta. W polskich
uwarunkowaniach istotnym czynnikiem, który zdaje się
ograniczać kooperacyjne nastawienie rządu do
prezydenta w okresach koabitacji jest, w znacznej
mierze, okoliczność, iż „koabitacyjny” prezydent
powiązany jest z formacją polityczną, będącą głównym
konkurentem głównej partii sejmowej i pro-rządowej
większości. Większość ta nie tylko zachowuje spory
dystans programowo-poolityczny względem środowiska
20

stanowiącego polityczną ojczyznę prezydenta i nie jest,
ze względów – przede wszystkim: politycznych –
zainteresowana w rozbudowie jego wpływów, ale ma
żywotny interes w marginalizacji przyczółków wpływu
konkurencyjnej opcji politycznej, z której wywodzi się i
której – na ogół – sprzyja „koabitujący” prezydent.
Trafne jest więc zarówno twierdzenie, że
rozwiązania konstytucyjne mieszczą w sobie możliwość
koabitacji obcych politycznie: prezydenta i rządu, jak
również twierdzenie – że koabitacja ta nie niweluje
wewnętrznych napięć między większością parlamentarną i koabitującymi segmentami egzekutywy,
których same unormowania nie eliminują i nawet – nie
łagodzą (acz utrzymują w pewnych ryzach, głównie
natury proceduralnej).
Niewątpliwie otwartość konstytucyjnego systemu
rządów, przyjętego w 1997 r., na przypadki koabitacji
rozbieżnych politycznie: piastuna funkcji prezydenta i
stanowiącej zaplecze polityczne rządu większości
sejmowej świadczy o pewnej uniwersalności (pojemności ustrojowej) konstytucyjnego modelu rządów. Nie
usuwa jednak całkowicie kilku „niedopowiedzeń”
konstytucyjnych w zakresie kształtowania relacji
prawnych (i polityczno-ustrojowych) w stosunkach
pomiędzy Sejmem, rządem i prezydentem.
Ramy opracowania pozwalają na zarysowanie
paru zaledwie wątpliwości. Po pierwsze, w sferze
polityki zagranicznej, objętej konstytucyjnym wymogiem współdziałania z Prezesem Rady Ministrów i
właściwym ministrem nie do końca przejrzyście rysuje
się kwestia odpowiedzialności za ostateczne ukształtowanie kierunków i inicjatyw z tego zakresu, a także – za
ich efekty. Imperatyw współdziałania oznacza bowiem
dwustronne oddziaływanie na siebie podmiotów
współdziałających; w tych uwarunko-waniach obciążenie rządu pełną odpowiedzialnością parlamentarną
(polityczną) za całokształt polityki zagranicznej i jej
efekty wydaje się zbyt daleko idące, a co najmniej – w
sferze objętej współdziałaniem – dyskusyjne.
Niejasna jest także kwestia inicjatywy w ramach
mechanizmu „współdziałania”. Jeśli przyjąć, że zgodnie
z art. 146 ust. 1 prowadzenie polityki zagranicznej RP
jest domeną (i gestią) rządu, to wynika stąd sugestia, iż
to po stronie rządu należy – w pierwszej kolejności –
oczekiwać gotowości oraz inicjatywy do współdziałania
z prezydentem. Nie jest natomiast jednoznaczne to, czy
rola prezydenta winna być jedynie reaktywna, czy też
wartości powierzone jego pieczy (strażowaniu):
suwerenność, niepodziel-ność, integralność terytorialna,
troska o bezpie-czeństwo zewnętrzne może animować
inicjatywy współdziałania? {dalej wiersz obcięty w
połowie – dół s. 30} uchylania się od współdziałania
(bez zbędnej kazuistyki), np. w kategoriach odpowiedzialności prawnej (konstytucyjnej) za zaniechanie.
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Inny obszar wątpliwości dotyczy inicjatywy
Prezesa Rady Ministrów w odniesieniu do proponowania składu rządu (art. 154 ust. 1 i 2, art. 155 ust 1)
oraz dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów.
Ogólna zasada rządów parlamentarnych [24] oraz
wymóg ubiegania się o wotum zaufania stosownej
większości sejmowej skłaniają ku hipotezie, że
propozycje desygnowanego lub funkcjonującego
premiera winny być traktowane jako wyłączne i
miarodajne (przy ich uwarunkowaniach natury
politycznej). Tym niemniej, brak wyraźnego prawnego
zobligowania Prezydenta RP do ich uwzględnienia poza
literalną wykładnią czasowników „powołuje” i
„dokonuje (zmian)”, mogącą – pośrednio – przemawiać
za obligiem uwzględnienia przedłożeń premiera. Na tym
tle pewnym wyjątkiem jest dyspozycja art. 162 ust. 4
Konstytucji, która (uznaniowo) pozwala Prezydentowi
odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów, która
zgodnie z art. 162 ust. 2 pkt. 3 zdecydowała o złożeniu
swej dymisji. Wyjątek ten należy tłumaczyć chęcią
zapobieżenia kryzysowi rządowemu (z „inicjatywy”
rządu) i troską o ciągłość tego ogniwa władzy
wykonawczej, którą przejawia Prezydent RP jako
konstytucyjny gwarant ciągłości władzy państwowej
(art. 126 ust. 1 Konstytucji).

Ta rola ustrojowa Prezydenta RP ewokuje kolejną
wątpliwość prawnoustrojową w ramach założonego
przez Konstytucję RP z 1997 r. systemu rządów.
Powstaje pytanie, czy unormowanie art. 162 ust. 4 (o
odmowie przyjęcia rezygnacji rządu) stanowi
jednostkowy przejaw roli ustrojowej Prezydenta RP, czy
też powinno być wpisane w szerszy katalog środków
prezydenckiego arbitrażu politycznego, który Prezydent
– posiadający silną legitymację pełnienia tej funkcji,
wynikającą z wyborów powszechnych (i bezpośrednich)
sprawuje w celu zażegnywania konfliktów pomiędzy
większością parlamentarną a rządem. Rzecz w tym, że
tryb wyboru Prezydenta i skala poparcia elektoratu
stanowi czynnik pozwalający piastunowi funkcji
prezydenta na pewną samodzielność polityczną (biorąc
pod uwagę także czas trwania pełnomocnictw, o rok
dłuższy niż kadencja Sejmu). Z drugiej strony nie jest to
arbitraż pełny [25]; prezydenta krępują bowiem wymogi
uzyskania wotum zaufania przez nowoformowany rząd,
zakres efektywnej kontroli parlamentarnej działań rządu
(z możliwością uchwalania indywidualnie ministrom i
solidarnie rządowi wotum nieufności), a nadto
racjonalne przekonanie, że w polskim systemie
konstytucyjnym skuteczność rządu jest funkcją skali
i zwartości poparcia większości sejmowej.
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СИСТЕМА ПРАВЛІННЯ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩІ:
ХАРАКТЕРИСТИКА Й АНАЛІЗ СУМНІВІВ
Показано, що формування структурних і функціональних відносин між інституціями державної влади належить до ключових властивостей будь-якої політично-структурної і, в юридичній площині, конституційної систем.
Вибір системи основних вирішень в даній галузі окреслює спосіб реалізації влади в державі, тобто, визначає систему
правління, котра в іншій термінологічній версії може звучати, як система самоврядування. Внаслідок ґрунтовного
аналізу вище зазначеної проблеми напрошується раціональне переконання, що у польській конституційній системі
результативність уряду – це функція масштабу і згуртованості підтримки сеймової більшості.

1. Вступні зауваження. Формування структурних і функціональних відносин між інституціями державної влади належить до ключових властивостей будь-якої політично-структурної і, в юридичній площині, – конституційної систем. Вибір
системи основних вирішень у даній галузі окреслює спосіб реалізації влади в державі, тобто визначає систему правління, котра в іншій термінологічній версії може звучати як система врядування.
З методологічного погляду можна виділити, щонайменше, дві причини аналізу механізму
реалізації влади («системи правління»). У доктрино-структурному понятті, що охоплює аксіологічні припущення та модельні вирішення, особливо, в конституційному понятті, тобто в нор-

мативному визначенні обов’язкових правил (визначених правом) функціонування основних органів (інституцій) державної влади «системи
правління», це, насамперед, теоретична конструкція. Вона є «ідеальним типом» згідно з теорією
Вебера, себто моделлю виконання влади у державі в її основному вимірі [1].
Друга площина охоплює бегавіоральне
(пов’язане з поведінкою) поняття: практичнополітичне. Воно полягає у визначенні принципових відносин між основними інституціями державної влади в державі, що проявляється на
практиці [2].
Обидві вищеназвані площини характеристики системи правління: нормативна (конститу-

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

21

М. Гжибовський

ційно-правова) і практична (політично-бегавіріоальна) між собою взаємопов’язані. Конституційне нормування визначає рамки та принципи
(обов’язкові правила) функціонування істотних
інституцій державної влади, а також форми та
засоби взаємного впливу цих інституцій.
При формуванні конституційної «системи
правління» (під час обговорення проекту Конституції 1997 року) суттєвими пунктами дотику
були: а) парламентарно-кабінетна система правління (зокрема у «раціоналізованій» формі), б)
парламентарно-президентська система правління
(котру також, хоча й неоднозначно, називають
«непрямою» системою) та – на подальшому плані «система президентського правління» (президентська система) [3].
У предметній літературі сформувалася думка про те, що в практиці (а частково в конституційних положеннях) стираються межі між ідеальними типами системи правління. Відбувається об'єднання різних систем: парламентарної
(парламентарно-кабінетної, з сильно окресленою
позицією і роллю прем’єра) та парламентарнопрезидентської (котра визначає позицію президента і формування відносин на лінії між Сеймом, Сенатом і Президентом).
Так, сформована система правління належить до групи систем, котру прийнято називати
юридично-конституційною назвою «змішаних
систем». Вона поєднує в собі елементи парламентарно-кабінетної системи з вирішеннями, отриманими від парламентарно-президентської системи
(обрання президента шляхом загальних виборів,
роль президента при призначенні уряду і змінах у
його складі, можливість ініціювати притягнення
міністрів до конституційної відповідальності) та
канцлерської системи (що стосується ролі прем’єра
під час призначення і реконструкції складу уряду
та керування діяльністю Ради Міністрів).
Виразником змішаної системи правління
залишається, безсумнівно, і в ситуації РП, дуалістична структура виконавчої влади і пов’язані з
нею дві підсистеми властивостей (сфер діяльності) та компетенції: президента (котрий володіє
незалежно від парламенту і парламентських виборів правом) і уряду (Ради Міністрів) з відносно
широкими уповноваженнями, котрі він дістає
від сеймової більшості [4].
Суттєвою рисою парламентської системи
правління є вирішальний вплив на створення і
долю уряду (одночасно з його розпуском) з боку
ефективної, політично згуртованої парламентської більшості. Одночасно, як і обрання уряду, так
і його функціонування й ефективність залежать
22

від розкладу політичних сил у парламенті (першої/нижньої палати парламенту, в Польщі це
Сейм), в тому числі, зокрема, від відношення парламентської більшості до уряду.
Більш узагальнене питання, котре порушуються у політологічній літературі, - тривалість
і майбутнє систем розвитку, які поєднують різні
системи/типи правління. Згідно з однією групою
дослідників, це системи перехідного характеру,
котрі еволюційно прямують до парламентарнокабінетної моделі правління або до взірця президентського правління. На думку інших дослідників, котрі опираються на досвід кількох європейських держав (Франція, Ірландія, Фінляндія)
та декотрих демократій Східної та Центральної
Європи (Хорватія, Україна, у минулому - Молдова), змішана система – це своєрідна і періодично тривала форма систему правління [5].
Ані саме поняття, ані еволюція конституційної системи правління в Польщі не проявляє
як у правовій площині, так і у політичній (окрім
площини конкретних аспірацій чи політичних
ініціатив/ідей) тенденцій (і можливості) ототожнення з президентською системою. В юридичній
площині система правління, прийнята Конституцією з 1997 року, була віддалена від класичної
президентської системи. Політична практика періоду 1997-2011 років не пішла в напрямку реального президентиалізму / президентського правління/. Декотрі події на сеймовій ниві ( зокрема
двох слідчих комісій: у справах концерну «Орлен»
і у справах натиску) виявили епізодичні аспірації
піддати сеймовому контролю (у формі комісій)
декотрі аспекти діяльності Президента РП (виходячи поза рамки контролю діяльності уряду, визначені у ст. 95 конституції з 1997 року).
Поза полем реальних перспектив еволюції
залишається також модель правління, котру називають «семі-президентською» (semi-presidential). У цій системі присутня тенденція прямування до президентської системи, але на базі парламентарної системи. У польській системі правління немає реальної можливості еволюції в напрямку такого семіпрезидентіалізму. Відсутня
також іманентна й основна характеристика семі –
президентської системи – відповідальність уряду
( членів уряду) перед президентом.
Більш обережно і уважно варто розглядати
систему правління в РП у період 1997-2011 років,
котру прийнято окреслювати поняттям «прем'єрсько-президентського правління». По-перше, поняття, котре тут згадується, однозначно вказує на маргіналізацію/зменшення структурного значення і
впливу парламенту, котрий не згадується навіть у
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самій назві системи. По-друге, дане визначення
показує роль і вплив шефа уряду – Голови Ради
Міністрів, котрий «пробивається» на першопланову позицію у структурі державного управління.
Сумніви стосовно можливості подальшого
розвитку польської системи правління в напрямку «прем'єрсько-президентської» моделі підтверджують дві обставини. По-перше, те, що там не
згадується парламентарний чинник, не є адекватним стосовно положень Конституції 1997 року і
структурних реалій польського державного устрою в 1997 – 2011 роках. Це би означало, всупереч реальному стану речей, маргіналізацію функцій Сейму: законодавчої, креативної та контрольної у відносинах Сейм – уряд. Такий погляд не
знаходить підтримки одночасно як у нормативних вирішеннях, визначених конституційним
законодавцем, так і в практичних застосуваннях
положень Конституції РП від 1997 року.
Одночасно неможливо не помітити, що
ознакою конституційних положень 1997 року
залишається зміцнення (у порівнянні з періодом
до 1992 року) позиції прем’єра. Це відбулося,
між іншим, завдяки збігу політичної долі уряду з
політичною належністю Голови Ради Міністрів і
його оточення (згідно з ексклюзивним/ виключним правом) компетенцією пропонувати (але
тільки пропонувати) персональні кандидатури
членів складу уряду та персональні зміни в складі діючої Ради Міністрів. Подальші аргументи це конституційна (виражена в ст. 148) компетенція Голови РМ представляти Раду Міністрів перед
іншими органами, інституціями чи особами, керувати роботою уряду, встановлювати правила реалізації політики (зовнішньої і внутрішньої), котру
проводить Рада Міністрів. Названі повноваження,
одночасно з виокремленням акту призначення Голови Ради Міністрів від призначення (тільки виключно згідно з його пропозицією) інших членів
складу уряду та тісна прив’язаність подальшої долі
Ради Міністрів до посад конкретних міністрів
(шляхом їх призначення чи відкликання), мають
вирішальний вплив на керівну і провідну позицію
Прем’єра у складі й організаційній системі Ради
Міністрів. Натомість внутрішні відносини в складі
уряду тяжіють до канцлерської системи.
При цьому зазначимо, що позиція і роль
Президента РП у конституційній і політичній
системі різниться від моделі канцлерського правління. Уже сам спосіб обрання президента, котрий
наслідує французьку систему (після 1962 року),
вказує на значно міцнішу позицію глави держави.
Конституція РП з 1997 року надала Президенту ряд
істотних ролей у структурі державного устрою:

роль верховного репрезентанта РП, гаранта постійності державної влади (похідною чого є «арбітражні» права, котрі служать для залагоджень конфлікту між Парламентом-Сеймом і урядом), охоронця/вартового суверенітету, непорушності й інтегральної цілісності території держави [6].
Попри сильну легітимізацію (пов'язану зі
способом обрання) та значні номінуючі /пов'язані з призначенням/, а також «стримуючі» функції, важко визнати позицію Президента провідною у відносинах з Сеймом і Радою Міністрів. І,
власне, тому важко визнати систему правління,
згідно з Конституцією РП 1997 року, (як у правовій, так і практично-політичній площині) за
«прем' єрсько-президентську» [7]. Це, на наше
особисте переконання, змішана система, яка поєднує в собі домінуючі риси раціоналізованої парламентської системи з сильною позицією шефа уряду
(прем’єра) зі слабше визначеними доповненнями
(запозиченнями) від семі-президентської системи.
2. Прямолінійні та гнучкі елементи конституційної системи правління в Республіці
Польщі. Правові бар'єри та сфери інтерпретаційної свободи. В опублікованому ще в 1997 році, напередодні ухвалення Конституції від 2 квітня 1997 року, напрацюванні « Парламентарно –
кабінетна система правління – використання цієї
моделі в проекті Конституції Республіки Польщі» лодзький конституціоналіст, В. Бродзінський
звернув увагу на обставину того, що прийнята в
конституції концепція дуалістичної виконавчої
влади реалізується в умовах відносно стислого
визначення структурних ролей, суттєвих для органів держави. У першу чергу належить підкреслити, що як і Президент РП, так і Рада Міністрів
залишаються органами цієї самої виконавчої
влади. Що ж до президента, то його структурні
ролі в системі державного устрою були уточнені
в ст. 126 абзац 1, а завдання – в ст. 126 абзац 2,
при посиланні у визначенні їх обсягу і принципів
реалізації на інші положення Конституції та законодавчі акти (прийняті Сеймом і Сенатом). Принципове значення має при цьому визначення структурних ролей у системі державного устрою, тобто,
повторимо ще раз, – ролі верховного репрезентанта
РП (котрий уособлює – в якості «глави держави» велич Польщі) в зовнішніх і внутрішніх стосунках
і ролі гаранта постійності державної влади, похідними чого (й інструментами реалізації) є, насамперед, права номінувати, згідно з повноваженнями
президентського державного арбітражу.
Одночасно підкреслимо, що конституційні
визначення властивостей Ради Міністрів, визначене в ст. 146 абзац 2, (котрі визначають, що Раді
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Міністрів «належать справи політики держави,
що не належать до компетенції інших державних
органів та органів територіального самоврядування») сприяють стислому (але не: широкому) розумінню компетенції та прав Президента РП. Конституція передбачає, отже, виважений підхід до
визначених конституцією чи законом компетенції
Президента при однозначно широких (гнучких)
визначеннях практичних і делегованих для виконання спроможностей Ради Міністрів. Діяльність
Президента повинна знаходитися в межах стисло
визначеного об'єму діяльності та конкретно інтерпретованих уповноважень. У інших питаннях реалізація виконавчої влади – це прерогатива уряду.
Формулювання ст. 146 абзац 2 конституції
визначає поняття, що стосується припущення/допустимості компетенції (тобто практичної
властивості) Ради Міністрів, а не безпосередньо
припущення компетенції. Основний закон, отже,
передбачив право Ради Міністрів діяти «у справах,
що не належать до компетенції інших органів» [8].
На цьому тлі варто задуматися над гіпотезою закріплення обмеження обсягу повноважень
Президента РП (в межах компетенції, визначеної
конституцією або законом), та широко відкритих
рамок практичних можливостей Ради Міністрів. З
даною гіпотезою пов'язаний постулат державного
устрою про виконання діяльності Президента в
межах визначених для нього предметних (визначеному обсягу діяльності) і компетентних (визначених законом форм реалізації уповноважень) функцій. В іншому обсязі державна виконавча влада
повинна бути суб’єктом діяльності Ради Міністрів і
підпорядковуватися урядовій адміністрації [9].
Так, сформована гіпотеза вимагає верифікації не тільки самого припущення того, що уряд
функціонує, опираючись на стабільну сеймову
більшість і характеризується єдністю в діях партнерів (партій) урядової коаліції й окремих членів уряду, оскільки дане припущення не завжди
(впродовж дії конституції 1997 року) знаходило
своє підтвердження в політичних реаліях. Як під
час каденції 1997-2001 років, так і після 2001 року урядові коаліції не були згуртовані; доходило
(як це було в 2005 -2007 роках) до їх дестабілізації і розпаду, а внаслідок чого до перетворення
уряду на уряд меншості (в 1999-2001 і 2004-2005
роках) чи до скорочення каденції Сейму і дострокових парламентських виборів (в 2007 р.). За
таких умов появляється, як наслідок, шанс зростання впливу інституції Президента РП, а також
необхідність проведення Президентом стабілізуючої діяльності системи шляхом виступу з ініціативою підтримки політики уряду чи шляхом відпо24

відної взаємодії з прем’єром у здійсненні реконструкції урядової команди. Виникає при цьому ряд
сумнівів, наскільки реальним і тривалим може бути, за таких умов, зростання ролі Президента РП та
чи є воно атрибутом інституції, особи чи політичного і інтелектуального тилу Президента.
Перша з них пов’язана з обставиною того,
що кожен із названих органів (Президент і Рада
Міністрів) діє в рамках свого обсягу діяльності
та в межах компетенції, визначених конституцією або законом. Це стосується, зокрема, інституції Президента, з огляду на прийняту, як припущення, концепцію «обмеженої», але активної
президентської влади. З цієї точки зору діяльність Президента й уряду в галузі «виконавчої
влади» не можна трактувати як взаємозамінну.
По-друге, послаблення парламентарного
(сеймового) тилу чи внутрішньої когеренції проурядової більшості стосується безпосередньо Ради
Міністрів і послаблює, в першу чергу, ефективність її функціонування. Тільки у деяких ситуаціях,
загрозливих для уряду (його відставки), чи у випадку змін у складі уряду постає можливість додаткової «активізації» Президента. Така активність
Президента значно залежить від певних політичних передумов: a) його власної позиції в системі
влади; б) співвідношення сил у парламенті (Сеймі)
в) відносин між політичними партіями, представленими у Сеймі. Окрім цього, один характер має
діяльність, спрямована на створення чи стабілізацію урядової команди, а інший – діяльність, пов’язана з політичною конкурентоспроможністю, розрахованою на використання політичної слабкості
(чи розрізненості) сеймового тилу уряду. Еволюція
відносин між двома останніми президентами РП
(Л. Качинським і Б. Коморовським) і урядами К.
Марчінкевича, Я. Качинського і Д. Туска є промовистою ілюстрацією характеру впливу президента.
Конституція РП з 1997 року передбачає, як
загально відомо, три почергові процедури створення уряду: а) основну процедуру, б) першу запасну/резервну процедуру, в) другу запасну/ резервну процедуру. До 2004 року резервні процедури ні разу не використовувалися, що обґрунтовує думку Р. Мояка про їх скромне практичне
використання [10].
Почавши від формування кабінету М. Белькою (в червні 2004 року), ці процедури виявилися потрібні, причому формування цього уряду
відбулося завдяки використанню другої резервної процедури, оминаючи першу процедуру.
Підкреслимо, що конституційна відставка
уряду після проведення парламентських виборів
не створює сама собою шансів для президента
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відігравати самостійну політичну роль при формуванні нового кабінету в ролі форматора нової
урядової команди. Дана оцінка не стосується,
одначе, як показує досвід, відставки уряду під
час каденції Сейму. Досить розповсюджена
справа активності Президента (А. Квасневського) під час форсування кандидатури (формально
безпартійного) М. Белька на посаду прем’єра у
травні – червні 2004 року (після відставки Л.
Міллера) та допоміжна роль Л. Качинського під
час «заміни» уряду К. Марчінкевича на уряд Я.
Качинського в 2006 році. На фоні цього можна
поставити таке питання, чи ці два випадки, котрі
стосуються впливу президента (котрий інспірує
чи допомагає) на зміни в складі уряду становлять
достатню базу для формулювання гіпотез? Безсумнівним залишається факт, що призначення
прем’єра після парламентських виборів, як правило, відбувалося в правлячому оточенні нової
парламентської більшості (відповідно: СЛД /
Союз Лівих Демократів/ - ПСЛ /Польське
Стронніцтво Людове – аграрна партія/, АВС /
Акція Виборча Солідарність/, ПіС / Право і
Справедливість/ - Самооборони – ЛПР /Ліга
Польських Родин/, ПО /Громадянська Платформа/ – ПСЛ /Польське Стронніцтво Людове – аграрна партія/. У 1997 р. коаліційні порозуміння
були завершені через місяць після виборів, у
2001 році особа прем’єра була схвалена лідерами
урядової коаліції, в 2007 році вирішальним було
лідерство основної з двох коаліційних партій.
У 2001 i 2007 роках погодження особи
прем’єра було наслідком доручення виконання
цієї функції лідеру парламентської партії, що володіла найбільшим представництвом; партнери
по коаліції сприйняли рішення політичного керівництва цієї партії, як обов’язок коаліційного
партнерства. У 2005 році рішення про призначення
на посаду прем’єра було наслідком специфічного
персонального співвідношення: президент – лідер
головної партії урядової коаліції (брати-близнюки)
і прийняте з урахуванням реакції громадської думки; зрештою, це рішення через рік було скореговане, коли таке врахування громадської думки відійшло дещо на дальший план.
3. Еволюція позиції прем’єра в Республіці Польщі на тлі формування структури та
принципів функціонування уряду. Конституція РП 1997 року зміцнила (у порівнянні з попередніми конституціями: оновленою в 1989 році
конституцією з 1952 року і Малою Конституцією
з 1992 року) позицію Голови Ради Міністрів. Основними юридичними визначниками цієї позиції
стали окремі нормативні положення Конституції,

зокрема ст. 148 (ексклюзивні/ виключні права
представляти Раду Міністрів, керувати її роботами, визначати способи виконання політики уряду, координувати і контролювати роботу членів
Ради Міністрів та володіти статусом керівника
урядової адміністрації), окрім цього, пов’язаність
перебування відповідного складу уряду з посадою
прем’єра, а також право подавати пропозиції Президенту РП про здійснення змін в складі Ради Міністрів. Зміцнює позицію прем’єра також інституція конструктивного вотуму недовіри; залежність
процедури повалення уряду абсолютною сеймовою більшістю від вказівок і позиції прем’єра, а
також покладання в руки призначеного (чи вибраного Сеймом [11]) прем’єра ініціативи пропонувати членів складу новосформованої Ради Міністрів.
У юридично площині державного устрою
зростання ролі прем’єра однозначно проявляється в таких сферах: у впливі на склад уряду, на
розподілі завдань (компетенції) в уряді та на функціонуванні уряду в практиці [12]. Ще в
дев’яностих роках ХХ століття ці тенденції виражали такі законодавчі положення: а) Закон від
5 липня 1996 року про цивільну службу, б) Закон
від 8 серпня 1996 року про організацію і роботу
Ради Міністрів (тепер: Закон про Раду Міністрів
[13]), а також Закон від 4 вересня 1997 року ( котрого неодноразово вносилися зміни) були, свого
роду, вінцем цієї тенденції.
Ця Конституція – через розширення і зміцнення прав Голови Ради Міністрів у сфері впливу на формування складу кабінету, керування
його роботами та спрямуванням діяльності окремих міністрів (зокрема так званих з конкретними
завданнями), а також надання Голові Ради Міністрів керівництва всією урядовою адміністрацією,
цивільною службою і державними кадровими
ресурсами юридично сформували позицію
прем’єра, як органу виконавчої влади, оснащеного великими повноваженнями і відносно самостійного. Цей орган усе ж функціонує в межах
структур Ради Міністрів. Мають значення також
обсяг використання положень ст.161 Конституції
у сфері реконструкції (персональних змін) у
складі уряду. Як приклад, можна навести обставину того, що впродовж чотирьох років діяльність уряду Є. Бузека з початкових 31 членів його уряду (включно з прем’єром) на своїх посадах
залишилися тільки: прем’єр, один з міністрів, що
керував діяльністю адміністрації (господарства –
Я. Штайнгофф) та один з міністрів з дорученими
завданнями (міністр – координатор спецслужб –
Я. Палубіцький). Беручи до уваги структурні зміни (створення й анулювання міністерств, об'єднан-

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

25

М. Гжибовський

ня міністерств), додамо ще трьох членів уряду
Є.Бузека (Л. Комоловського, Є. Кропівницького,
А.Вішневського), позиція котрих в уряді чи предметний обсяг обов’язків котрих були змінені [14].
Побіжну тезу про стабільність цього кабінету (у
політичному сенсі) варто протиставити емпірично
перевіреній тезі про персональну нестабільність і –
частково-організаційну.
В урядах спочатку К. Марчінкевича (20052006), потім – Я. Качинського (2006-2007) дійшло до змін на посадах віце-прем'єрів (П. Госевського, З. Гіловської), коаліційної пертурбації та
змін на так істотних функціях, як: міністр зовнішніх справ, міністр національної оборони (Р. Сікорський – А. Щигло) і міністр внутрішніх справ
(Л. Дорн, Я. Качмарек).
Статистичні дані також свідчать про зміни
у складі Ради Міністрів з ініціативи Голови РМ
(тобто згідно ст. 161 Конституції). Наприклад, Є
Бузек під час чотирирічного виконання функції
прем’єра ініціював загалом 34 персональні зміни
у своєму кабінеті (на початку складався з 31 особи), що охоплювали як призначення, так і відкликання членів Ради Міністрів, а також ряд змін
в обсязі обов’язків і локалізації окремих осіб у
структурі уряду (без одночасних змін в особовому складі Ради Міністрів) [15].
Узявши до уваги концепцію С. Патири,
можна більш детально розглянути передумови
частих персональних змін у складі функціонуючої Ради Міністрів. Потрібно вказати на п’ять
категорій змін у складі уряду: a) зміни, що випливають з чисто політичних причин; б) зміни
внаслідок модифікації правових положень;
в) зміни, як наслідок оцінки функціонування
окремих членів уряду; г) зміни внаслідок зосередження уваги уряду на окремих адміністративних чи господарських діях; д) зміни через певні
події, або котрі стосуються окремих осіб (наприклад, пов’язані зі смертю, хворобою, обставинами професійного чи сімейного життя, зайняттям
посади, несумісної з членством у складі уряду).
У рамках селективного наведення прикладів першої категорії змін треба вказати стосовно
уряду Бузека на зміни, викликані відходом з коаліції політиків Унії Свободи: віце-прем’єра
Л. Бальцеровича, міністра зовнішніх справ Б. Геремека, і міністра юстиції - Г. Сухоцької. В уряді
Я. Качинського відбувалися перетурбації, викликані напруженнями між партіями урядової коаліції: ПіС, Самооборона і Ліга Польських Родин.
Раніше в уряді Л. Міллера розпад коаліції СЛД –
ПСЛ призвів до того, що покинули свою посаду
віце-прем'єри (спочатку Р. Ягелінський, пізніше
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Я. Каліновський) і міністр охорони довкілля та
природних ресурсів – С. Желіховський. Персональні зміни, котрі були наслідком структурних
змін, мали місце в урядових командах Є. Бузека і
Л. Міллера, а пізніше – Я. Качинського. В першому випадку вони були пов’язані з реформою
адміністративного центру уряду і введенням (остаточно в квітні 1999 року) закону про відділи
урядової адміністрації [16].
Типовими прикладами змін, що належать
до третьої з виділених категорій, були зміни на
посаді головуючого Комітету Європейської Інтеграції (що стосується Р. Чернецького) та переведенням Є. Кропівницького з посади міністра –
керівника Урядового Центру Стратегічних Студій на посаду міністра у справах регіонального
розвитку та будівництва [17].
Зміни четвертої категорії це, наприклад, ліквідація окремого міністерства зв’язку (з включенням його компетенції в межі міністерства
економіки) і відкликання міністра Я. Шишка (що
включало в собі елемент оцінки його діяльності
на дорученій йому посаді). Подібні зміни здійснювалися в кабінеті Л. Міллера ( стосовно міністерств: приватизації, держказначейства, економіки і соціальної політики) і в кабінетах Я. Качинського і Д. Туска ( відносно Комітету наукових
досліджень і Комітету європейської інтеграції).
В уряді Л. Міллера удержувалася тенденція
на проведення змін у складі уряду згідно зі ст.
161 Конституції: за поданням прем’єра. Можна
помітити меншу кількість персональних змін,
котрі повинні були відбутися на підставі структурних норм (що поєднувалося з відсутністю
комплексних організаційних змін урядової адміністрації) або випадкових обставин. Проте траплялися випадки відмови від урядових посад, серед котрих найбільш показними були відставки
віце-міністрів і міністрів фінансів: М. Белька і
Г. Колодка і відхід міністра здоров'я – М. Лапінського. Показний характер мали теж відставка
міністра закордонних справ С. Меллера після
утворення урядової коаліції ПіС – Самооборона
– Ліга Польських Родин (в уряді з переважною
більшістю Депутатів від партії «Право і Справедливість»). З політичної точки зору суттєві зміни
в складі уряду становили наслідки політичних
змін (розпад коаліції АВС /Виборча Акція Солідарність/ -Унія Вольносьчі /Союз Свободи/, коаліції СЛД / Союз лівих демократів / - ПСЛ
/Польське Стронніцтво Людове – аграрна партія/,
а також коаліції ПіС – Самооборона – Ліга Польських Родин), чи правових (зміни в організації
діяльності урядової адміністрації). Ініціативи
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прем’єра стосовно реконструкції уряду (адресовані до Президента РП) мали в їх випадках наслідковий (реактивний) характер [18]. Під час
конфлікту всередині коаліції СЛД – ПСЛ (після
коаліційного голосування ПСЛ проти урядового
проекту закону) прем 'єр, посилаючи у відставку
віце-прем'єра, міністра сільського господарства
та міністра у справах захисту довкілля – представників ПСЛ, відіграв активну роль не тільки в
проведенні персональних змін, але також – в сенсі «розставлення крапок над і» , ставлячи печатку під розпадом коаліції цих обох партій.
Характерним було збільшення частоти персональних змін у складі урядів по мірі часового
віддалення від моменту формування кабінету
[19]. Аналіз показує, що поза змінами, котрі є
наслідком розпаду урядових коаліцій (АВС –
УВ, СЛД – ПСЛ, ПіС – Самооборона – ЛПР),
більшість змін в урядових командах відбувалася
з власної ініціативи прем’єра чи, у вузькому,
(хоча більш невизначеному) оточенні керівництва головної правлячої партії. Декотрі зміни вказують також на недостатність відповідного відбору осіб, котрим довірено посади членів складу
Ради Міністрів [20]. Характерне також те, що
мала місце досить чітка диференціація керівництва окремих відділів адміністрації з погляду їх
податливості на персональні зміни. До «найбільш податливих» можна віднести міністерства:
фінансів, держказначейства, здоров'я, сільського
господарства і розвитку села, а також юстиції,
внутрішніх справ, закордонних справ, культури і
національної спадщини [21].
4. Політичний чи нормативний (пов'язаний з призначеними завданнями) імідж уряду?
Парламентська формула уряду (тобто залежність
його політичного профілю, складу, політики і
тривалості від актуальної сеймової більшості,
визначеної популярністю політичних партій, відображеної у результатах виборів до Сейму) та
реалізація Радою Міністрів (у ст. 146, абзац 1)
функції проведення внутрішньої і закордонної
політики Республіки Польщі перетворює Раду
Міністрів на політичний орган par excellence.
Одночасно слід зауважити, що ряд завдань і функцій Ради Міністрів (у тому числі: функції і завдання, визначені у ст. 146 абзац 4 Конституції)
це завдання, котрі вимагають суттєвої, професійної діяльності ( це стосується повністю всіх перелічених у ст. 146 абзац 4 функцій і завдань):
забезпечення виконання законів, координації та
контролю роботи органів урядової адміністрації,
захисту інтересів Державної Скарбниці, проектування, реалізації і звітності в галузі реалізації

державного бюджету, гарантування внутрішньої
і зовнішньої безпеки, реалізація керівництва в
сфері відносин з іншими країнами і міжнародними організаціями, реалізація керівництва в області обороноздатності країни.
На цьому тлі варто звернути уваги на «дволикість» уряду: як політично визначеного важливого сегменту державної виконавчої влади і як
органу, котрий суттєво керує діяльністю урядової адміністрації.
Вищезгадана двоколійність, як визначник діяльності уряду - політичної й істотної, повинна
(можливо навіть більше, ніж дотепер) ураховуватися при характеристиці правових і політичних
атрибутів Ради Міністрів. Потрібно також підкреслити, що вона має певне «відображення» в можливості призначення (хоча тільки теоретично) – «уряду фахівців» (позапартійного уряду), але з обов’язковою надалі вимогою довіри зі сторони сеймової
більшості. Здається (хоча це питання надто суперечливе, ба, навіть, важко його собі уявити в реальному
застосуванні), що передбачена у ст. 154 абзац 2 і ст.
155 абзац 1 довіра сеймової більшості не повинна
бути (юридично) довірою, котра опирається на принцип партійної належності (партійного ототожнення).
В практиці державного устрою РП мало місце намагання (як дотепер – одноразове) формування іміджу однієї з урядових команд
(прем’єром М. Белькою), як кабінету, «що виконує призначені завдання», котрий має на меті
реалізацію конкретних робіт для держави: опрацювання бюджету, введення нових положень в
сфері фінансів і охорони здоров'я, дієздатного і
гармонійного застосування коштів, виділених ЄС
(після вступу Польщі До ЄС після 2004 року).
Характерним при цьому є те, що цей уряд – призначений згідно ст. 155 абзац 1 in fine Конституціїi (а, отже, у відповідності до вимоги довіри зі
сторони абсолютної сеймової більшості) отримав
(більшою кількістю голосів від мінімальної конституційної вимоги) довіру абсолютної сеймової
більшості (за пропозицією прем’єра, котра була
поставлена на голосування в жовтні 2004 року).
Чітка поляризація електорату та гостра конкуренція двох найсильніших, у виборчому аспекті,
політичних партій: Громадянської Платформи та
партії «Право і Справедливість» сприяє політичнопартійному акценту формули уряду; зайняття посад цього важливого для виконавчої влади органу
надає, таким чином, партії, котра перемогла, разом
з коаліційною партією, чи коаліційними партіями,
можливість ефективно управляти повністю внутрішньою і зовнішньою політикою держави.
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З тієї ж причини не існує політичної перспективи для повернення до «нормативного, котрий
виконує певні завдання» (суттєвого) іміджу уряду.
В найближчій перспективі нас очікує лише політично-партійне суперництво в парламенті, в тому
числі в Сеймі, котре становить реальне майбутнє
польської системи державного устрою, а істотним
елементом цього суперництва є боротьба за право
формувати уряд (монопартійний чи коаліційний).
5. Польська система правління з точки зору
«когеренції» і коабітації політичної орієнтації
президента і уряду сеймової більшості. Політичний
характер уряду призводить до того, що у його відносинах з Президентом РП та сеймовою опозицією
принциповим чинником стає взаємозалежність між
політичною орієнтацією гаранта держави і політичною орієнтацією сеймової більшості.
Зазначимо, що прийнята в Конституції
1997 року (ст. 127) процедура обрання президента «в ході загальних, рівноправних, прямих виборів і шляхом таємного голосування» та сильна
(з 1990 р.) «політизація» президентської виборчої
кампанії, з одного боку, робить незалежним політичний результат президентських виборів від
результату попередніх виборів до Сейму і Сенату, а з іншого боку (соціально-політичної перспективи), перетворює президентські вибори на
акт політичного профілю з відповідними політичними наслідками. У політичній практиці за
конкретними кандидатами стоять певні партії
або партійно-подібні конгломерати політичних
організацій (на кшталт «Акції Виборчої Солідарність», чи, «Союзу Лівих Демократів» у попередній організаційній формі).
Тому вибори глави держави мають політичне підгрунття; більше того, можна, навіть
спостерігати зменшення ролі фактору особистої
популярності (як це було у випадку з Л. Валенсою, чи (зі збереженням пропорції) з А. Квасневським у виборах 2000 року) та однозначна зростаюча вагомість партійної афіляції (як у випадку
Л. Качинського чи виборчого суперництва Я Качинського з Б. Коморовським).
Незалежність президентських і парламентських (сеймових) виборів при їх партійно-політичному
antourage та різний період каденцій і термін проходження виборів створює перспективу диференціації
політичної орієнтації сеймової більшості «як тилу
уряду» й актуального Президента РП.
Ця диференціація і, як наслідок, відмітність
політично-партійної належності й орієнтації президента та сеймової більшості й уряду вписалися
в політичний пейзаж ІІІ РП. Ще до набуття чинності Конституцією 1997 року явища диференці28

ації і відмітності були присутні в кількох урядах
(Т. Мазовецького, коли президентом був В. Ярузельський, М. Ольшевського, В. Павляка і Ю.
Олекси за президента Л. Валенси). Також після
набуття чинності Конституції (17 жовтня 1997
р.) були періоди коабітації: уряду АВС – Союзу
Свободи (пол. мовою – Унії Вольношьчі), а пізніше: кабінету меншості АВС і президента О.
Квасневського (1997-2001), уряду Д. Туска і президента Л. Качинського (2007-2010.
Можна при цьому задуматися над впливом
умов коабітації на функціонування польської
системи правління, чи точніше: на відносини в
трикутнику політично визначеної влади: Сейм –
Президент РП – Рада Міністрів. Спостереження
за періодами «коабітації» дає результати, на підставі котрих можна висунути кілька гіпотез і формулювань щодо сумнівності функціональності
схеми правління, передбаченої Конституцією РП
1997 року, взявши до уваги членство РП у ЄС,
що триває від травня 2004 року.
Перша гіпотеза стосується появи ендогенних труднощів у реалізації механізму взаємодії
влади, що міститься в конституційній Преамбулі
і частково також, наприклад, у ході реалізації
урядом зовнішньої й оборонної політики при одночасному виконанні президентом ролі «верховного репрезентанта РП» і захисника суверенітету держави та неподільності її території.
Конституційний механізм стикається з суттєвим перешкодами в ототожненні відмітних
політично і програмно бачень зовнішньої (і також оборонної) політики чи теж різних пріоритетів важливості в ході представлення держави на
зовні, чи у призначені осіб, котрі представляють
Польщу в інших державах і міжнародних організаціях [22]. Навіть у так емоційних справах, як
Лісабонський Трактат, котрий ніби схвалювався
президентом Л. Качинським, проявилася тактика
двох «швидкостей ратифікації» - президента Л.
Качинського і уряду Д. Туска (з міністром зовнішніх справ Р. Сікорським).
По друге, періоди «польської» (і шорсткої)
коабітації висунули на перший план значення
преферованого/привілейованого стилю ведення
політики президентом а, з іншого боку, - Головою Ради Міністрів і урядом як таким. Найбільш
промовисте, з цього погляду, співвідношення
медіаційного стилю реалізації конституційних
повноважень урядом Є. Бузека і президентом О.
Квасневським з дистанційно-конкурентоспроможною моделлю взаємовідносин між президентом Л. Качинським і кабінетом Д. Туска і самим
прем’єром. При ототожненні конституційних
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положень, що стосуються компетенції органів,
котрі перебувають у стані коабітації, практика
формування відносин між двома інституціями
(складовими виконавчої влади) виявила однозначні відмітності у вигляді обопільної критики,
відсторонення і навіть компетентного спору (про
право представляти РП на форумі Ради Європи і
впливу на формування європейської політики
польської держави) [23]. Можна навіть насмілитися стверджувати, що медіаційна (прокоординаційна) налаштованість президента зможе нівелювати
вплив антипрезидентської, значної (хоча не повністю сконсолідованої) проурядової більшості (як це
було під час коаліційної більшості АВС – Союз
Свободи в період 1997 – 1999 років).
Відкритою і важкою у розв’язанні залишається проблема про координаційної позиції сеймової більшості й уряду стосовно політично віддаленого президента. У польських умовах суттєвим чинником, котрий може обмежувати кооперативні позиції ряду до президента в період коабітації, є обставина того, що «коабітаційний»
президент, пов'язаний з політичною формацією,
є основним конкурентом головної сеймової партії та проурядової більшості. Така більшість не
тільки зберігає велику відстань до програмнополітичного середовища президента і не зацікавлена (насамперед, через політичні погляди) в
розбудові його впливів, але має живий інтерес у
нівелюванні причин впливу конкурентної політичної сили, з котрою пов'язаний і котрій сприяє
«коабітуючий» президент.
Слушне також твердження, що конституційні вирішення містять у собі можливість коабітації політично чужих понять: президента й уряду, а також твердження, що така коаліція не нівелює внутрішньої напруги між парламентською більшістю і коабітаційними елементами виконавчої
влади, котру правові положення не виключають і
не пом’якшують (але зберігають, в основному, в
певних межах процедурної природи).
Відкритість конституційної системи правління, прийнятої в 1997 році, на випадки коабітації політично відмітних глави держави і сеймової більшості, котра є тилом для уряду, свідчить
про певну універсальність конституційної моделі
правління. Проте вона не ліквідує повністю кількох конституційних «недомовок» у сфері формування правових відносин у відносинах між Сеймом, урядом і президентом.
Рамки даного опрацювання дозволяють зупинитися всього на кількох сумнівних тезах. Поперше, у сфері зовнішньої політики, охопленої
конституційною вимогою взаємодії з Головою

Ради Міністрів і відповідним міністром не до кінця
прозоро вимальовується питання відповідальності
за остаточне формування напрямків і ініціативи у
даному обсязі, а також – за їх результати. Імператив взаємодії означає двосторонній взаємний вплив
суб’єктів взаємодії; за даних умов завантаження
уряду повною парламентською (політичною) відповідальністю за всю зовнішню політику та її результати видаються занадто поспішними, а у сфері
взаємодії – дискусійними.
Незрозумілим також залишається питання
ініціативи в рамках «взаємодії». Якщо прийняти,
що відповідно до ст. 146 абзац 1 реалізація зовнішньої політики РП є прерогативою ( і компетенцією) уряду, то звідси виникає логічне припущення, що це, власне, з боку уряду, в першу
чергу, варто очікувати на готовність і ініціативу
співпрацювати і взаємодіяти з президентом.
Важко також визначити, чи роль президента повинна бути лише реактивною, чи цінності, котрі
віддані його опіці (охороні), такі, як суверенність, неподільність, територіальна цілісність,
турбота про зовнішню безпеку, може заохочувати до ініціативи взаємодії.
Інша площина сумнівів стосується ініціативи Голови Ради Міністрів стосовно пропонування складу уряду (ст. 154 абзац 1 і 2, ст. 155
абзац 1) та здійснення змін в складі Ради Міністрів. Загальний принцип парламентарного правління [24] та вимога володіння вотумом довіри
відповідної сеймової більшості схиляють нас до
гіпотези, що пропозиції новопризначеного чи
вже діючого прем’єра повинні сприйматися як
ексклюзивні й авторитетні повноваження (за
умови їх політичної натури). Проте спостерігається відсутність чіткого правового обов’язку
Президента РП рахуватися з ними, окрім буквального тлумачення дієслів «я призначаю» і
«здійснюю (зміни)», що може, опосередковано,
вказувати на обов’язковість брати до уваги пропозиції прем’єра. На фоні цього певним винятком є положення ст. 162 абзац 4 Конституції, що
дозволяє Президенту (односторонньо) відмовлятися приймати відставку Ради Міністрів, котра
відповідно до ст. 162 абзац 2, пункт 3 сама вирішила піти у відставку. Даний виняток можна пояснити бажанням запобігти урядовій кризі (з ініціативи уряду) і турботою про постійність цієї
ланки виконавчої влади, котру проявляє Президент РП, як конституційний гарант постійності
державної влади (ст. 126 абзац 1 Конституції).
Ця роль Президента РП у схемі державного
устрою створює чергові юридично-нормативні
сумніви у структурі системи правління, визначе-
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ної Конституцією РП 1997 року. Виникає питання, чи положення ст.162 абзац 4 (про відмову
прийняти відставку уряду) – це одиничний прояв
державної ролі Президента РП, чи, може, його
варто віднести до ширшого каталогу засобів президентського політичного арбітражу, котрий
Президент, що володіє широким повноваженням
виконання цієї функції, наданої йому в результаті загальних (і прямих) виборів, реалізує з метою
розв’язання конфліктів між парламентарною більшістю і урядом. Річ у тім, що процедура виборів Президента і масштаб підтримки електорату
становить чинник, що дозволяє гаранту держави
певну політичну самостійність (беручи до уваги
також період повноважень, котрий триває на 1 рік
довше, ніж каденція Сейму). З іншого боку, це неповний арбітраж [25]; президента обмежують вимоги отримання вотуму довіри ново сформованим
урядом, обсяг ефективного парламентського контролю над діяльністю уряду (з можливістю винесення окремо міністрам і солідарно уряду вотуму
недовіри), а отже, напрошується раціональне переконання, що у польській конституційній системі
результативність уряду – це функція масштабу і
згуртованості підтримки сеймової більшості.
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Marian Gzhybovsky
SYSTEM OF GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF POLAND:
CHARACTERISTICS AND ANALYSES OF DOUBTS
Summary
It is shown that the formation of structural and functional relations among the institutions of state
power belongs to the key properties of any politic-structural and, in the sphere of law, constitutional systems.
The choice of the system of basic decisions in a given branch outlines the way of realization of the power in
the state, i. e., it defines the system of government, which in another terminological version may sound as the
system of self-government. In the result of a basic analysis of the above mentioned problem there emerges
rational persuasion that in Polish constitutional system the efficiency of the government- is the function of a
scale and solidarity of the Seim majority support.
Марьян Гжибовський
СИСТЕМА ПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША:
ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СОМНЕНИЙ
Аннотация
Показано, что формирование структурных и функциональных отношений между учреждениями государственной власти относится к ключевым свойствам любой политически-структурной и, в
юридической плоскости, конституционной систем. Выбор системы основных решений в данной области очерчивает способ реализации власти в государстве, т.е., определяет систему правления, которая в другой терминологической версии может звучать, как система самоуправления. Вследствие основательного анализа выше указанной проблемы напрашивается рациональное убеждение, которое в
польской конституционной системе результативность правительства – это функция масштаба и сплоченности поддержки сеймового большинства.
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Член-кореспондент НАН України, Київ
ВИКОНАВЧА ВЛАДА ТА КОНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ВЛАД В УКРАЇНІ
Характеризуючи виконавчу владу у контексті прийнятої в Україні конституційної моделі поділу влади
(розподілу влад), необхідно визначитися щодо її функціонального й організаційного проявів. Виконавча влада
як функція асоціюється з державним управлінням у вузькому сенсі. Виконавча влада як організація – це сукупність (система) державних органів і посадових осіб, які реалізують відповідну функцію на політичному (насамперед уряд і, різною мірою за різних форм державного правління, глава держави) та адміністративному (апарат
державного управління) рівнях. "Політична" й "адміністративна" складові визначеної у такий спосіб виконавчої
влади являють собою органічне ціле.

Відомо, що сучасне трактування розподілу
влад "генетично" пов’язане з політико-правовою
ідеологією, сформованого напередодні й у ході
революцій ХVІІІ ст. в Америці та Європі. Тоді ж
принцип розподілу влад як, передусім, засада організації державного механізму уперше закріплений
в основних законах. Саме після його втілення в
конституційних нормах поняття виконавчої влади
набуло, по суті, офіційного характеру, а зміст цього
поняття знайшов вираз у повноваженнях відповідних державних органів і посадових осіб.
За умов різних форм державного правління
модель розподілу влад і важливі характеристики
організації та функціонування виконавчої влади
видаються чи не протилежними. Так, якщо однією з ознак президентської республіки є конституційно визначена (хоча у різних формулюваннях) роль президента як глави виконавчої влади,
то за умов парламентського правління відповідно
закріплена роль уряду як вищого органу виконавчої влади, а глава держави співвіднесений з
виконавчою владою здебільшого формально або
номінально. У країнах зі змішаною республіканською формою правління визнаний так званий
дуалізм виконавчої влади, що означає розподіл
відповідних повноважень між урядом і президентом, але без прямого конституційного визначення останнього як носія виконавчої влади. За
будь-яких умов немає підстав стверджувати, що
існує якась універсальна конституційна модель
розподілу влад, яка здатна забезпечити конкретній державі якість демократичної.
Важливо те, що у пострадянських країнах,
до яких об’єктивно віднесена Україна, принцип
розподілу влад (за вітчизняним формулюванням
– поділу влади) нерідко набуває трактувань, які
не виглядають органічним продовженням його
"класичних" версій. Реалізація відповідного
принципу в цих країнах може видаватися недостатньою або навіть неадекватною через, передусім, відсутність розвиненого громадянського су32

спільства. Наявність такого суспільства є, по суті,
обов’язковою передумовою здатності політичної
системи функціонувати в режимі демократії, а також розвитку держави, що є важливою складовою
цієї системи як держави демократичної.
Якщо соціум та його інститути (зокрема і
насамперед, політичні партії) не мають ознак,
повною мірою притаманних громадянському суспільству і здатних забезпечити демократичний
розвиток, держава може надміру "автономізовуватися", а її механізм — функціонувати і навіть
самоорганізовуватися під впливом різних суб’єктивних і, фактично, регресивних чинників. Як
наслідок, задекларований поділ влади (розподіл
влад) може перетворитися у політичну і конституційну фікцію.
Характеризуючи особливості реалізації
принципу розподілу влад (поділу влади) у пострадянських країнах, зокрема в Україні, необхідно
також враховувати, що його нерідко трактують
виключно з огляду на політичну кон’юн-ктуру.
До того ж, активно використовуючи відповідне
словосполучення як одну зі складових загальнополітичного лексикону без належного усвідомлення його сенсів, розподіл влад фактично перетворюють у нову політико-правову ідеологему
на зразок "верховенства рад". Загалом, реалізація
принципу розподілу влад у пострадянських країнах вирішальною мірою залежить від якостей їх
суспільно-політичного життя, від можливостей
демократичного поступу їх соціумів.
Попри все, факт конституювання розподілу
влад (поділу влади) у пострадянських країнах є
політичним і юридичним позитивом. По-перше,
у такий спосіб оформлюється відмова від принципів організації державного владарювання, задекларованих у радянський період. По-друге,
конституювання розподілу влад свідчить про намір просуватися шляхом демократичного правового і державного розвитку. Нарешті, по-третє,
таке конституювання створює хоча б формальні
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передумови відповідного розвитку, які мають
"матеріалізовуватися" за мірою формування
справжнього громадянського суспільства.
Форми закріплення принципу розподілу
влад у конституційних нормах у різних країнах
відмінні. У більшості розвинених країн таке закріплення має вигляд структурно-функціонального визначення кожного з вищих органів держави (парламенту, президента, уряду, вищих судів). У пострадянських країнах принцип розподілу влад (поділу влади) звичайно прямо фіксується в конституційному тексті. За приклад може
слугувати припис частини першої ст.6 Конституції України: "Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову". Первинною метою такого закріплення поділу влади було саме задекларувати
намір докорінно змінити засади організації державного механізму і одночасно створити правове
підґрунтя для відповідних змін.
Особливістю сприйняття ідеї розподілу
влад в Україні можна вважати те, що тут у широкий вжиток увійшло формулювання "гілка влади", хоча воно не знайшло місця в Конституції
України, законах та інших нормативно-правових
актах. Причиною появи цього формулювання та
похідних від нього є невдалий подвійний переклад ужитого Ш. Монтеск’є словосполучення
"separation des pouvoirs". Один із перекладів зазначеного словосполучення російською – "разветвление властей", яке українською має бути перекладене як "розгалуження влад". Тому, ймовірно, "галузь влади", а не "гілка влади".
Частиною вітчизняних авторів принцип
поділу влади (розподілу влад) трактується як такий, що засвідчує наявність у державі трьох "гілок влади" з певними повноваженнями. Однак,
згідно з усталеною юридичною теорією, повноваженнями наділені державні органи і посадові
особи, а не умовні "гілки влади". Фактично в
Конституції України йдеться про відповідні три
основні функції єдиної державної влади. Закріпивши принцип поділу влади як засаду демократичної державної організації, її автори закцентували на тому, що єдина і цілісна державна влада
здійснюється насамперед органами, які визнані
органами законодавчої, виконавчої та судової
влади. Ці органи й уособлюють основні функції
державної влади.
Очевидно, що зміст державної влади не
обмежується повноваженнями органів законодавчої, виконавчої та судової влади, хоча саме ці
повноваження складають його основу. Тому видаються неадекватними спроби винайти місце у

конституційно позначеній "тріаді влад", наприклад, Прокуратурі України. Остання реалізує
функцію (функції), суттєво відмітну від законодавчої, виконавчої або судової влади. Врештірешт, вирішальне значення при визначенні місця
і ролі конкретних державних органів і посадових
осіб у владарюванні має зміст їх повноважень,
особливості практики їх компетенційних зв’язків
з іншими державними органами.
Викладене не виключає можливості наукового формулювання інших функцій державної
влади, ніж відповідно позначені три основних.
На нашу думку, конструювання будь-якої нової
"гілки влади" може бути виправдане лише за
умов, коли воно реально передбачатиме додаткові можливості щодо демократизації державного
владарювання, сприятиме реалізації державними
органами їх компетенції, тобто впливатиме на
якість влади. Спроби кваліфікувати нові галузі,
або сфери, влади саме за змістом Основного Закону України є не тільки неадекватними, а й штучними. З цього приводу можна послатися на
Ю.М. Козлова, який, обстоюючи практичну цінність принципу розподілу влад, оцінював як "чисто
арифметичний, а тому формальний підхід, коли
влада подрібнюється на елементи, що відповідають
системі державних органів, яка склалась з тих чи
інших (нерідко суб’єктивних) причин" [4, c.6].
Один із сенсів розподілу влад полягає в тому, що, зокрема, законодавча влада і виконавча
влада є однопорядковими. З цього не випливає,
що вони рівні. Відповідна рівність навіть теоретично неможлива, а про їх нерівність можна говорити лише умовно. Так само неможлива так
звана збалансованість "розподілених влад", якщо
вона означає їх урівноваженість. Умовна нерівність "розподілених влад" об’єктивно пов’я-зана
з особливостями тієї чи іншої форми державного
правління й зумовленої нею системи стримувань
і противаг, зі станом суспільно-політич-ного буття конкретної країни. Додамо, що за будь-якої
форми правління органи законодавчої, виконавчої та судової влади призначені реалізовувати
різні функції та повноваження, а їх діяльності
притаманні відмітні засоби та методи.
Суперечності, які виникають у зв’язку з
трактуванням принципу розподілу влад, супроводжуються формулюванням в юридичній науці
різних концепцій, які не сприяють їх подоланню.
До таких концепцій треба віднести ті, за якими
визнається окрема президентська влада: "У сучасних умовах багатьох країн президентська
влада займає особливе положення, вона …характеризується своєрідністю" [8, c.15]. До визнання
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президентської влади як ще однієї галузі (сфери)
державної влади об’єктивно близькі зарубіжні і
вітчизняні прибічники ідеї президентського арбітражу, а також ті, хто надміру широко тлумачить
конституційні положення про президента-гаранта.
Що ж до самої концепції президентської
влади, то вона є фактичним наступником концепції королівської влади, сформульованої ще на
початку ХІХ ст. За змістом останньої король виступав відстороненим арбітром у взаємостосунках інших влад. Його відповідна діяльність трактувалась як "запобіжна і така, що виправляє", та
мала забезпечувати функціонування інших
"влад".
Коментуючи
названу концепцію,
М.М. Коркунов на початку минулого століття
зазначав: "Королівська влада може справді, змірювати дію інших влад лише тоді, коли вона буде
сильнішою від них усіх, але це обов’язково має
призвести до їх поглинення королівською владою"
[6, c.40]. Тенденції до подібного "поглинення" наявні у тих пострадянських країнах, де формулюється і в той чи інший спосіб реалізується на практиці концепція президентської влади.
Не менш важливе і те, що концепція президентської влади формально і, головне, по суті
суперечить теорії розподілу влад, сформульованій Ш. Монтеск’є. Адже за цією теорією функціонування "розподілених влад" має забезпечуватися їх взаємодією і взаємовпливом, а не якимось
"арбітром" чи "посередником". Тертя між державними органами, організаційно і функціонально
співвіднесеними з "розподіленими владами" є
такими, що існують об’єктивно. В умовах демократичних режимів вони звичайно долаються
шляхом пошуку політичних компромісів, зокрема, у процесі діяльності вищих органів держави,
точніше тих, хто ці органи персоніфікує. Одним
із формальних засобів досягнення таких компромісів слугують запроваджені в основних законах
системи стримувань і противаг.
Характеризуючи виконавчу владу у контексті прийнятої в Україні конституційної моделі
поділу влади (розподілу влад), необхідно визначитися щодо її функціонального й організаційного проявів. Виконавча влада як функція асоціюється з державним управлінням у вузькому сенсі.
Виконавча влада як організація – це сукупність
(система) державних органів і посадових осіб, які
реалізують відповідну функцію на політичному
(насамперед уряд і, різною мірою за різних форм
державного правління, глава держави) та адміністративному (апарат державного управління)
рівнях. "Політична" й "адміністративна" складові
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визначеної у такий спосіб виконавчої влади являють собою органічне ціле.
Для уточнення поняття виконавчої влади
важливе значення має поняття уряду. Термін
"уряд" вживається у спеціальній літературі у
двох значеннях. По-перше, ним позначають усю
сукупність або систему органів і посадових осіб,
які здійснюють виконавчу владу, включаючи, звичайно, главу держави. Тим відповідне поняття уряду ототожнюється з поняттям виконавчої влади як
організації. По-друге, терміном "уряд" узагальнено
або офіційно позначають конкретний орган виконавчої влади, якому належить чільне або важливе
місце у згадуваній системі.
У деяких країнах відповідний орган визначений саме як уряд на рівні основного закону
(наприклад, за Конституцією Росії – Уряд Російської Федерації). Іноді термін "уряд" вживається
у конституції паралельно зі ще однією назвою
такого органу – рада міністрів, кабінет міністрів,
тощо. Проте у багатьох країнах цей термін у конституції взагалі не використовується, а для позначення уряду слугує одна із згаданих офіційних назв. В Основному Законі України термін
"уряд" для позначення органу, конституйованого
як Кабінет Міністрів України, також не застосований, але у Законі України "Про Кабінет Міністрів України" останній визначений і як "Уряд
України" (ст.1) [2]. Таке визначення Кабінету
Міністрів України є конституційним передусім
за змістом, адже відповідно до п.9 ст.116 Конституції України він "спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади". Зазначена функція Кабінету Міністрів України унаочнює характеристику саме як уряду.
В Україні зі сферою виконавчої влади поєднаний не тільки Кабінет Міністрів України,
який формально очолює систему відповідних
органів, а й Президент України, котрий організаційно відокремлений від цієї системи. При цьому
конституційно встановлений статус Президента
України, зокрема обсяг його повноважень щодо
сфери виконавчої влади, коригується законами і
навіть окремими підзаконними актами. Таке коригування призводить, як правило, до юридично
сумнівного збільшення цього обсягу, адже, згідно зі ст. 106 Конституції України, повноваження
Президента України вичерпуються визначеними
самою Конституцією. До того ж, таку правову позицію у свій час сформулював Конституційний
Суд України і підтвердив її у низці рішень, хоча на
практиці ця позиція фактично ігнорується.
У зв’язку із зазначеним пропонований далі
аналіз компетенційних взаємозв’язків у своєрід-
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ному трикутнику "Президент України – Кабінет
Міністрів України – Верховна Рада України" буде ґрунтуватися виключно на змісті відповідних
конституційних положень.
Певне значення для з’ясування ролі Президента України щодо сфери виконавчої влади має
питання про його функції. Термін "функції президента" ненормативний з огляду на зміст Конституції України, що не заперечує можливість їх
доктринального визначення. Але таке визначення функцій Президента України буде реальним
лише тоді, коли відображатиме зміст його повноважень. При цьому частина повноважень може
бути кореспондована змістові не однієї, а кількох
функцій. Тут немає суперечності, адже усі відповідні функції взаємопов’язані, їх можна розглядати лише через призму цілісності компетенції
Президента України.
Самі ж повноваження Президента України
буде правильним класифікувати на, по-перше,
пов’язані насамперед з його статусом як глави
держави і на, по-друге, безпосередньо поєднані з
його роллю носія виконавчої влади. Така класифікація відповідає сутності універсального інституту глави держави. Деякі з повноважень
Президента України можуть розглядатися як віднесені до обох груп наведеної класифікації. Зокрема, такими є його повноваження щодо формування Кабінету Міністрів України.
Як свідчить практика, функції будь-якого
вищого органу держави можуть бути прямо зафіксовані у тексті конституції, хоча, звичайно, без
такого їх іменування. Іноді функції називають
повноваженнями, але узагальненість об’єктивно
вирізняє їх серед останніх. За приклад може слугувати положення п.1 частини першої ст.106 Конституції України, де сформульоване повноваження, а
по суті – функція, згідно з яким Президент України
"забезпечує державну незалежність, національну
безпеку і правонаступництво держави".
Можливий і зворотний варіант, коли повноваження визначають як функції. Так, у п.6
ст.116 Конституції України до функцій Кабінету
Міністрів України фактично віднесені, зокрема,
розробка проекту закону про Державний бюджет
України та подання Верховній Раді України звіту
про його виконання. Об’єктивно це конкретні
повноваження. У Законі України "Про Кабінет
Міністрів України" відповідні функції (повноваження) визначені як "основні завдання" (ст.2).
Таке визначення загалом відповідає загальнотеоретичному концепту функцій державного органу
як напрямів його діяльності.

Здійснювану Президентом України функцію представництва держави номінує сам термін
"глава держави". Звичайно в конституційних текстах цей термін супроводжується певними приписами, які виглядають конкретизацією відповідної функції. Наприклад, згідно з положенням
частини першої ст.102 Конституції України,
"Президент України є главою держави і виступає
від її імені". Частину функцій Президента України "закодовано" в частині другій названої статті:
"Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України,
додержання Конституції України, прав і свобод
людини і громадянина".
Разом з тим, за змістом Основного Закону
України відсутні підстави формулювати "арбітражну" функцію Президента України. Помилкою
буде стверджувати, що, наприклад, право вето чи
право дострокового припинення повноважень
(розпуску) Верховної Ради України засвідчує
таку або подібну функцію. Ці повноваження
Президента України за загальним смислом є
"класичними" складовими статусу глави держави. З іншого боку, про відповідний "арбітраж" у
непрямій формі йшлося в офіційному проекті Конституції України у редакції від 24 лютого 1996 р.:
"Президент України сприяє узгодженості у діяльності органів державної влади, їх взаємодії з органами місцевого самоврядування" [5, c.124]. Але
при його доопрацюванні у Верховній Раді України
цитоване положення було вилучене.
Немає підстав розглядати як аргумент на
підтвердження наявності "арбітражної" або іншої
подібної функції Президента України і те, що він
відіграє по суті вирішальну роль у формуванні
Кабінету Міністрів України і є реальним главою
виконавчої влади. Концентрація виконавчої влади у глави держави не є явищем, притаманним
виключно Україні, і не має прямого відношення
до проблематики "президентського арбітражу".
У ст.116 Основного Закону України визначено певні функції Кабінету Міністрів України.
Конституційний перелік цих функцій, за змістом
п.10 цієї статті, не є вичерпним, і вони можуть бути
визначені законами і актами Президента України.
Водночас, відповідно до положення частини другої
ст.120, повноваження Кабінету Міністрів України
визначаються Конституцією і законами України.
Співвідношення між указаними конституційними
положеннями видається суперечливим.
Частина конституційно встановлених функцій Президента України і Кабінету Міністрів
України змістово узгоджуються між собою, про
що свідчить порівняльний аналіз статей 102, 106

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

35

В.М. Шаповал

і 116 Основного Закону України. Наприклад,
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України; забезпечує державну незалежність, національну
безпеку і правонаступництво держави; представляє державу у міжнародних відносинах, здійснює
керівництво зовнішньополітичною діяльністю
держави. У свою чергу, Кабінет Міністрів України забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави; здійснює
заходи щодо забезпечення обороноздатності та
національної безпеки.
Вказані функції Президента України виглядають більш загальними і ширшими, ніж відповідні функції Кабінету Міністрів України. Частина з них певною мірою може бути забезпечена
шляхом реалізації компетенції Кабінету Міністрів
України, що вказує на їх сполученість з виконавчою владою. Проте забезпечення таких функцій
Президента України у першу чергу відбувається
через здійснення його власних повноважень. До
того ж, частина із зазначених функцій притаманна
Президенту України як главі держави і не має прямого відношення до сфери виконавчої влади.
Однією з ознак (хоча на практиці здебільшого формальною) прийнятої в Україні форми
державного правління є "дуалізм" виконавчої
влади. На думку В.Б.Авер’янова, "в основу
управлінської вертикалі покладена модель своєрідного "складного центру"... Специфічність даної моделі в тому, що відношення цих суб’єктів
до гілки виконавчої влади неоднакові. Якщо уряд
входить до неї саме як окрема структурна ланка
системи органів (виконавчої влади – В.Ш.), то
Президент ... лише функціонально – через певний обсяг своїх повноважень у сфері виконавчої
влади" [1, c.11]. Важливо, що сприйняття теоретичної конструкції "дуалізму" виконавчої влади
по суті підтверджує поєднання Президента України зі сферою виконавчої влади.
Однак частина авторів стверджує, що Президент України має розглядатися поза або над
"розподіленими владами". Заперечуючи цим твердженням, до викладеного вище додамо, що ті
повноваження, які кореспондовані ролі Президента України як глави держави, є в основному
елементами системи спрямувань і противаг у взаємовідносинах насамперед між законодавчою і виконавчою владою. Інші прямо асоціюються з виконавчою владою. Тому правильний висновок, за
яким Президент України є "органічною частиною
тріади влади..., включається до конституційно визначеної системи розподілу влад" [3, c.48].
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Функціональне поєднання Президента
України зі сферою виконавчої влади забезпечується, зокрема, існуванням очолюваної ним Ради
національної безпеки й оборони України, яка
"координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки й оборони" (частина друга ст.107 Конституції України). У відповідний спосіб Президент України
може активно взаємодіяти з так званими міністрами-"силовиками". При цьому рішення Ради
національної безпеки й оборони України вводяться в дію указами Президента України.
Аргументом у підтвердження відповідного
поєднання треба вважати й зміст п.п. 9, 10 частини першої ст.106 Конституції України, де, зокрема, визначений порядок формування персонального складу Кабінету Міністрів України. При
цьому конституційно неврегульованим є питання
про призначення, в разі ненадання Верховною
Радою України згоди щодо конкретного номінанта у Прем’єр-міністри України, наступних номінантів. Призначаючи таким номінантом одну й
ту саму особу або різні особи, котрі з якихось
причин є неприйнятними для парламентської
більшості, Президент України разом з Верховною Радою України теоретично може створити
ситуацію, яка спричинить відсутність легального
і легітимного уряду.
Своєрідним паліативом можна вважати те,
що, за змістом частини п’ятої ст.115 Конституції
України, Кабінет Міністрів України, відставку
якого прийнято Президентом України, за його
дорученням продовжує виконувати повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів. Проте після закінчення вказаного строку об’єктивно постане питання щодо реальності
самого існування уряду.
Доказом поєднання Президента України зі
сферою виконавчої влади є також зміст положення частини другої ст.113 Конституції України, яким передбачена політична відповідальність
Кабінету Міністрів України перед Президентом
України. Встановлені різні засоби (механізми)
такої відповідальності, а сама вона може мати дві
форми – індивідуальну і колективну. Так, за змістом положення п.10 частини першої ст.106 Конституції України члени Кабінету Міністрів України несуть індивідуальну політичну відповідальність перед Президентом України, котрий на
власний розсуд може припинити їх повноваження на цих посадах.
Звільняючи кожного з членів Кабінету Міністрів України з посад, Президент України у
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такий спосіб відставляє уряд у цілому. Згідно з
положенням п.9 частини першої ст.106 Конституції України, він може відставити увесь склад
Кабінету Міністрів України, припинивши повноваження Прем’єр-міністра України та прийнявши рішення про його відставку. Відповідні повноваження Президента України засвідчують опосередковану колективну відповідальність уряду
перед ним. Колективна відповідальність Кабінету Міністрів України перед Президентом України
по суті визнана частиною шостою ст.115, відповідно до якої Прем’єр-міністр України зобов’язаний
подати Президентові України заяву про відставку
Кабінету Міністрів України, зокрема, за рішенням
Президента України.
Сутність розглянутої відповідальності Кабінету Міністрів України полягає в тому, що
Президенту України для прийняття рішення про
відставку (звільнення з посади) не потрібні юридичні підстави, які випливають з діянь того, чиї
повноваження припиняються. Приймаючи відповідне рішення, Президент України може керуватися виключно міркуваннями доцільності.
Про відповідальність Кабінету Міністрів
України треба говорити і у зв’язку з тим, що
Президент України уповноважений скасовувати,
зокрема, акти Кабінету Міністрів України (п.16
частини першої ст.106 Конституції України). Але
така відповідальність об’єктивно має конституційно-правовий характер, а санкцією виступає
саме скасування вказаних актів. Мотивами прийняття рішень Президента України щодо скасування таких актів може бути як їх невідповідність Конституції України, законам і актам Президента України, так і доцільність. Тим у межах
цієї відповідальності уможливлюється як юридична, так і політична оцінка Президентом України
актів Кабінету Міністрів України.
Поєднання Президента України зі сферою
виконавчої влади також засвідчує положення
частини першої ст.115 Конституції України, за
яким Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраним Президентом України.
Звідси Кабінет Міністрів України утворюється на
строк, який не повинен виходити за межі часу до
складання присяги новообраним главою держави.
Реально ж строк повноважень Кабінету Міністрів
України залежить від відповідного волевиявлення,
зокрема з боку Президента України.
Характеризуючи місце і роль Кабінету Міністрів України щодо сфери виконавчої влади,
необхідно передусім вказати на те, що у частині
першій ст.113 Конституції України він визначений "вищим органом в системі органів виконав-

чої влади". Таке визначення відображає наявність
системи органів виконавчої влади (найвищою ланкою якої формально є саме Кабінет Міністрів
України), але воно не виключає функціонального
поєднання з відповідною сферою Президента
України. Уже хоча б з огляду на таку роль Президента України Кабінет Міністрів України некоректно іменувати найвищим (вищим) органом виконавчої влади, що іноді має місце.
Важливі місце і роль Кабінету Міністрів
України, зокрема щодо сфери виконавчої влади,
мало би засвідчувати скріплення, або контрасигнування, за яким акти Президента України, що
видані в межах повноважень, передбачених у визначених пунктах частини першої ст.106 Конституції України, скріплюються підписами Прем’єрміністра України і міністра, відповідального за акт
та його виконання (частина четверта названої статті). Проте на практиці скріплення набуло формально-атрибутивного значення у зв’язку з посадовою
(кар'єрною) залежністю членів Кабінету Міністрів
України від Президента України.
Суттєве значення при характеристиці статусу Кабінету Міністрів України мають взаємозв’язки з Верховною Радою України, які виникають на стадії формування його персонального
складу і у процесі діяльності. Так, Верховна Рада
України розглядає і приймає рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів
України (п. 11 частини першої ст.85 Конституції
України). Однак Основний Закон України не містить застережень щодо строків подання Кабінетом Міністрів України відповідної програми на
розгляд Верховної Ради України, а також щодо
наслідків її неподання, нерозгляду чи не схвалення. Цим він відрізняється від інших конституцій, де передбачений термін розгляду у парламенті програми новоутворюваного уряду.
Водночас, Конституція України встановила
відповідний стимул для Кабінету Міністрів
України, адже питання про його відповідальність
не може розглядатися Верховною Радою України
протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України (положення
частини другої ст.87). До подання, розгляду або
схвалення цього документу зазначене питання може бути розглянуте у парламенті у будь-який момент. Додамо, що схвалення Верховною Радою
України Програми діяльності Кабінету Міністрів
України не є формою вираження політичної довіри
новоутвореному уряду (як це відбувається в інших
країнах) і має значення формального акту. Наявність такої довіри об’єктивно випливає з факту на-
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дання згоди Верховною Радою України на призначення Прем’єр-міністра України.
Політичній довірі уряду з боку парламенту
по-своєму кореспондована можливість прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри
Кабінету Міністрів України, що тягне його відставку (частина четверта ст.115 Конституції
України). Можливість прийняття такої резолюції
засвідчує колективну політичну відповідальність
Кабінету Міністрів України перед Верховною
Радою України, встановлену ст.87 Конституції
України. Прикметно, що, згідно з положенням частини другої її ст.113, Кабінет Міністрів України є
лише підконтрольний і підзвітний Верховній Раді
України, що означає існування неузгодженості за
змістом названих конституційних положень.
Контроль Верховної Ради України за Кабінетом Міністрів України визначений у Конституції
України у своєрідний спосіб, який можна характеризувати як подвійну відсилку. Адже за згадуваним положенням частини другої її ст.113 межі цього контролю передбачені у ст.ст. 85, 87. У свою
чергу, згідно з п.13 частини першої ст.85, Верховна
Рада України уповноважена здійснювати контроль
за діяльністю Кабінету Міністрів України "відповідно до цієї Конституції". За будь-яких умов, можливості та форми такого контролю обмежені.
Про контроль Верховної Ради України за
діяльністю Кабінету Міністрів України за змістом ст.85 Конституції України реально можна
говорити стосовно повноваження парламенту
здійснювати контроль за використанням позик,
одержаних за участю уряду від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій і не передбачених Державним бюджетом
України (п. 14 частини першої цієї статті). Підконтрольність по суті передбачена і частиною
другою ст.96, за якою Кабінет Міністрів України
разом із проектом закону про Державний бюджет
України на наступний рік подає до Верховної
Ради України доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року.
Саме в контексті бюджетного процесу
встановлене і реалізується положення щодо підзвітності уряду парламентові: згідно з частиною
першою ст.97 Основного Закону України, Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради
України звіт про виконання Державного бюджету України. Інших положень щодо відповідної
підзвітності Конституція України не містить.
Вагоме значення для характеристик виконавчої влади у контексті прийнятої в Україні
конституційної моделі поділу влади має питання
про статус Прем’єр-міністра України. З цього
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приводу формулюються різні думки з посиланням на Основний Закон України. Частина авторів
вбачає провідну роль відповідної посади щодо уряду,
наводячи положення частини четвертої ст.114 Конституції України, за яким Прем’єр-міністр України
керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України, схваленої Верховною Радою
України. Указують і на те, що Прем’єр-міністр України підписує акти Кабінету Міністрів України (частина друга ст.117). Звідси Прем’єр-міністра України
навіть розглядають як главу уряду.
Характерно, що положення, за яким
Прем’єр-міністр керує діяльністю уряду, містить
і стаття 21 Конституції Франції. Коментуючи це
положення, російський автор М.А.Крутоголов
писав: "З тексту (конституції – В.Ш.) вочевидь
випливає, що прем’єр-міністр керує не урядом, а
лише його діяльністю. У подібному формулюванні закладено певний смисл, адже така діяльність має за мету реалізацію рішень, прийнятих
Радою міністрів. А на засіданнях Ради міністрів
головує президент Республіки" [7, c.229]. Очевидно, що аналогія з Україною можлива.
Відповідним керівником виступає Президент України, який іноді не просто головує на
засіданнях Кабінету Міністрів України, а у такий
спосіб фактично спрямовує його роботу. Про те,
що Президент України де-факто керує Кабінетом
Міністрів України, свідчать також різноманітні
неформалізовані зв’язки між ним і членами Кабінету Міністрів України щодо здійснення виконавчої влади, наявність яких не викликає сумнівів.
При цьому, на відміну від інших країн з подібною
формою державного правління, будь-яка участь
Президента України у засіданнях Кабінету Міністрів України конституційно не передбачена.
Основний Закон України включає й інші
положення, зміст яких нібито засвідчує значущість статусу Прем’єр-міністра України. Так,
відповідна посадова особа конституційно визначена як Прем’єр-міністр України. Проте було б
помилкою вважати таке визначення як ознаку
якогось особливого місця Прем’єр-міністра
України у державному механізмі і його самодостатності чи навіть самостійності в реалізації
відповідних повноважень. Прикметно, що у розвинених країнах формальний чи реальний керівник уряду має офіційний титул прем’єр-міністра
(голови) кабінету міністрів, ради міністрів, уряду, тощо, а не прем’єр-міністра держави.
Значущість статусу Прем’єр-міністра України нібито підтверджує положення частини третьої
ст.115 Конституції України, за яким його відставка
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має наслідком відставку всього складу Кабінету
Міністрів України. Однак це положення не вказує
на якусь "урядоутворюючу" роль Прем’єр-міністра
України. Навпаки, воно уможливлює відставку
уряду в цілому: Президент України може відповідно вчинити, прийнявши на власний розсуд рішення
про відставку Прем’єр-міністра України.
Реалії вказують на те, що саме Президент
України є домінуючою складовою конституційно
встановленої системи виконавчої влади. Характер його компетенційних взаємозв’язків, передусім, з Кабінетом Міністрів України, посилений
неадекватною конституційним нормам практикою, унаочнює роль Президента України як очільника виконавчої влади, що означає більше, ніж
його характеристику як її глави.
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V. M. Shapoval
THE EXECUTIVE AND CONSTITUTIONAL MODEL
OF DIVISION OF POWER IN UKRAINE
Summary
Characterizing the executive power in the context, adopted in Ukraine, of constitutional model of
division of power (distribution of authorities), it is necessary to define its functional and organization
manifestation. The executive power as the function is associated with state government in a narrow sense.
The executive power as an organization is the set (system) of state bodies and officials realizing the
respective function on political (first of all, government and in different ways, of different forms of a state
government, the head of the state) and administrative (the apparatus of state government) levels. “Political”
and “administrative” components of the executive power defined in such a way represent the organic entity.
В.М. Шаповал
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И КОНСТИТУЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ
Аннотация
Характеризуя исполнительную власть в контексте принятой в Украине конституционной модели деления власти (распределения власти), необходимо определиться относительно ее функционального и организационного проявлений. Исполнительная власть как функция ассоциируется с государственным управлением в узком смысле. Исполнительная власть как организация – это совокупность
(система) государственных органов и должностных лиц, которые реализуют соответствующую функцию на политическом (прежде всего правительство и, разной мерой за разных форм государственного
правления, глава государства) и административном (аппарат государственного правления) уровнях.
"Политическая" и "административная", которая определена таким образом, органическое целое.
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ZASADA PODZIAŁU WŁADZY JAKO ELEMENT SINE QUA NON WSPÓŁCZESNEGO
ACQUIS CONSTITUTIONNEL I JEJ ODZWIERCIEDLENIE
W OBECNYM POLSKIM KONSTYTUCJONALIZMIE
Jest wiele racji w stwierdzeniu, że nie sposób
prawie znaleźć drugą zasadę ustrojową, która jak zasada
podziału władzy, odgrywałaby tak oczywiste i
podstawowe znaczenie dla mechanizmu demokracji, a
jednocześnie, która byłaby rozumiana tak odmiennie
przez polityków i doktrynę prawa konstytucyjnego [1], i
to nie tylko w przeszłości, ale i współcześnie. Na
przestrzeni kilku wieków dziejów polskiego konstytucjonalizmu zasada podziału władzy przechodziła
znamienną ewolucję. Oto przyjęła ją słynna Ustawa
Rządowa z 3 Maja 1791 r. od zawsze zwana potocznie
Konstytucją 3 Maja. Znała ją także Ustawa z 17 marca
1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Następnie odrzuciła ją Ustawa konstytucyjna z 23
kwietnia 1935 r. zwana Konstytucją Kwietniową.
Formalnie uznawała ją tzw. Mała Konstytucja z 19
lutego 1947, która miała postać ustawy konstytucyjnej.
Kolejno
odrzuciła
ją
Konstytucja
Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r. Zasada
została „zrehabilitowana” jeszcze w okresie obowiązywania Konstytucji z 1952 r., ale nie jej nowelizacją z
7 kwietnia 1989 r., a dopiero nowelizacją z 28 grudnia
1989 r. [2]. Potem restytuowała ją Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 r., zwana Małą
Konstytucją, a wreszcie przejęła ją aktualnie
obowiązująca konstytucja, tj. Konstytucja RP z 2
kwietnia 1997 r. w jej art.10.
U podstaw rejestrowania tej zasady w prawnej
mechanice ustrojowej od wieków leżały przeważnie
„niepokoje o konsekwencje zgromadzenia zbyt wielkiej
władzy w niewielu rękach” [3], ale i troska o właściwe
gwarantowanie praw i wolności obywateli. Uważano też,
że nawet jeśli z pragmatycznego punktu widzenia podział
władzy utrudnia efektywne funkcjonowanie instytucji
państwa, to jest on warty zainteresowania ustrojodawców,
bo korzyści z oddalenia ryzyka despotyzmu państwowego i jedynowładztwa nie mają ceny [4].
Z tego co powiedziano wyżej wynika, że od 1989
r., a więc od zwrotu ustrojowego, będącego
następstwem Porozumień „Okrągłego Stołu”, zasada
podziału władzy nie od razu została wyrażona wprost w
normie konstytucyjnej.
W literaturze prawno-konstytucyjnej znane są
poglądy, że nawet tak istotna zasada ustrojowa jak
zasada podziału władzy, nie musi być wysłowiona w
40

konstytucji wprost, bezpośrednio. Jej zmaterializowaniem może stać się już struktura konstytucji czy nawet
tzw. instytucjonalny kontekst zasad ustrojowych [5].
Zaiste podstawą nowej aksjologii konstytucyjnej po
1989 r. stała się zasada demokratycznego państwa
prawnego (dalej - dpp), a dokładniej mówiąc, pewne
kwantum wartości tkwiące w tym pojęciu. Jedną z
takich wartości składowych zasady dpp stała się,
zdaniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, zasada
podziału i wzajemnego hamowania się władz [6]. I na
pewnym etapie rozwoju sytuacji ustrojowej w Polsce po
1989 r. z zasady dpp TK ekstrapolował czy zdekodował,
jak mówią inni, wspom-nianą zasadę podziału władzy.
Przy okazji według tylko sobie znanej logiki z tych kilku
słów – demokratyczne państwo prawne – wyprowadził
on jeszcze
kilkanaście innych ważnych zasad
ustrojowych [7].
Polski ustrojodawca ostatecznie w kwietniu 1997
r. stanął na stanowisku, że skoro zasada podziału
władzy jest jedną z fundamentalnych zasad
charakteryzujących ustrój III RP, skoro w ogóle jest to
idea-fundament współczesnego konstytucjonalizmu
państw demokratycznych, uniwersalna podbudowa
demokracji konstytucyjnej, należąca na dodatek do
podstawowego kanonu reguł tzw. dobrego państwa [8],
to winna być ona explicite ukształtowana w normach
konstytucyjnych, a przynajmniej najbardziej elementarne jej cząstki konstrukcyjne winny zostać wyrażone
w normach ustawy zasadniczej państwa [9]. Intencją
takiego stanowiska było dążenie do uodpornienia
podziału władz na ingerencję ze strony ustawodawcy
zwykłego z pobudek politycznych [10]. I tak też uczynił.
Nawiasem mówiąc skoro polski ustrojodawca zamierzał
w nowej konstytucji trwać przy zasadzie dpp, nie miał
specjalnego wyjścia i musiał już teraz konsekwentnie
zapisać ugruntowane orzecznictwem TK przekonanie o
immanentnym związku zasady dpp z zasadą podziału
władzy [11].
Istotą podziału władzy jest wydzielenie trzech
fundamentalnych funkcji państwa i złożenie ich w ręce
odrębnych i niezależnych od siebie organów. Słusznie
zauważa się jednak, że „trudno jest obecnie wyszukać
przykład państwa, którego ustrój realizowałby czystą
formę teorii podziału władzy [12]. Z tą wypowiedzią
konweniuje zasadne inne spostrzeżenie, iż dzisiaj „nie

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

Принцип поділу влади, як елемент sine qua non сучасного acquis constitutionnel …

jest praktycznie możliwe, aby podział władzy przyjął
charakter absolutny, a wszelkie zadania i kompetencje
były precyzyjnie rozdzielone pomiędzy poszczególne
organy państwa, dokładnie według charakteru funkcji i
przynależności do określonej władzy” [13]. Stąd samo
rozdzielenie władz jako zabieg organizacyjny i
systematyzujący okazuje się zabiegiem nie- wystarczającym. Sama separacja władz pociąga za sobą
immanentne ryzyko, że któraś z nich będzie w naturalny
sposób dążyć do rywalizowania i supremowania się, co
samo w sobie nosi zalążek niepokoju o dążenie do
przełamania idei władzy podzielonej. Stąd dla
zapewnienia realnej niezależności wspomnianych władz
paradoksalnie rozdzielenie władz winno być uzupełnione o mechanizm umożliwiający naruszenie w
pewnym zakresie owego rozdzielenia, czy separacji.
Tym
mechanizmem
musi
być
mechanizm
równoważenia się władz, czyli włączenia do mechaniki
ustrojowej wszystkich władz pewnej grupy środków
równoważących lub inaczej mówiąc tzw. hamulców
ustrojowych. I tutaj jednak należy zastrzec, iż organy
należące do poszczególnych władz będą mogły
oddziaływać na siebie jedynie w pewnym zakresie, czy
do pewnego stopnia. Jakiego? Takiego, który nie
doprowadzi do zaburzenia istoty kompetencji żadnej z
władz [14]. Ponadto trzeba zauważyć, że podział władz
nie sprowadza się jedynie do technicznego blokowania
tej z władz, która przekracza dopuszczalne kwantum
kompetencyjne. B. Banaszak trafnie zauważa w
doktrynie, że owszem idzie tutaj o wzajemne
hamowanie się władz, ale i o kontrolowanie się w
następstwie doprowadzenia do właściwego rozdziału
kompetencji pomiędzy tymi władzami. Ważną
obserwację i zarazem dyrektywę interpretacyjną
sformułował w związku z tym polski Trybunał
Konstytucyjny zauważając, że konsekwencją tzw.
pionowego (jego przecież dotyczy art.10 Konstytucji z
1997 r.) podziału władz jest to, że : „ władza
ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza muszą być
rozdzielone a nadto, że musi panować między nimi
równowaga oraz, że muszą one ze sobą współpracować” [15]. O ile jednak relacje między władzami
ustawodawczą i wykonawczą mogą charakteryzować
się przecinaniem, czy wręcz nakładaniem kompetencji,
o tyle w odniesieniu do trzeciej władzy – sądowniczej,
rozdzielnie władz należy rozumieć jako separację,
ponieważ z istoty wymiaru sprawiedliwości wynika, że
sprawują go wyłącznie sądy i pozostałe władze nie
tylko w tym nie uczestniczą, ale nie mogą w żadnym
stopniu ingerować w tę sferę aktywności sądów.
Pozostaje do skomentowania problem zakresu
oddziaływania zasady podziału władzy. W literaturze
wyraźnie wyodrębnione są w tym zakresie dwie tezy.
Pierwsza sformułowana przez P. Winczorka, po myśli

której „ponieważ Polska jest członkiem Unii
Europejskiej, na którą przekazała kompetencje swych
organów państwowych w niektórych sprawach (art. 90
ust.1 Konstytucji), uznać można, że poziomy podział
władzy rozciąga się również na poziom ponadkrajowy”
[16], druga sformułowana przez Trybunał Konstytucyjny wskazująca na fakt, że zasada podziału i
równowagi władz jest zasadą ustroju wewnętrznego RP.
Już z tego powodu nie znajduje bezpośredniego
zastosowania do relacji pomiędzy władzami (organami)
Wspólnot i Unii Europejskiej” [17]. Wydaje się w tym
sporze mieć jednak rację B. Banaszak, który zauważa
słusznie, że modyfikowanie systemu podziału władz ma
realnie miejsce pod wpływem postępujących procesów
integracyjnych w regionie i pod wpływem rozwijania
się instytucji ponadnarodowych. Prof. Banaszak trafnie
zauważa ponadto, że „kompetencje tych instytucji
wkraczają często w zakres tradycyjnych kompetencji
organów wewnętrznych, co sprawia, że część ich
władzy sprawują organy ponadnarodowe. Prowadzi to
do wzmocnienia kontroli nad organami wewnętrznymi
państwa przez niezależne od nich organy
ponadnarodowe” [18], a ostatnio przyjęty w UE tzw.
Pakt Fiskalny jest tego dobrym przykładem.
W dalszej części niniejszego opracowania
postaramy się przybliżyć linię orzeczniczą polskiego
Trybunału Konstytucyjnego w kwestii obecności i
rozumienia zasady podziału i równoważenia się władz
wysłowionego expressis verbis w art. 10 polskiej
Konstytucji z 1997 r.
Orzecznictwo polskiego sądu konstytucyjnego
dotyczące omawianej zasady rozwija się, jak już
wspomniano od roku 1989. Nie wysłowiona explicite w
ówczesnych przepisach konstytucyjnych, znalazła
ważne miejsce jako wzorzec oceny konstytucyjności
przepisów, zrazu jako element zasady demokratycznego
państwa prawnego [19], a od 1992 r. jako zasada
ustrojowa, co do której Trybunał na tle art. 1 Małej
konstytucji w sposób nie budzący wątpliwości
przesądził, że wyrażona została w nim expressis verbis
[20]. Zauważmy dla ścisłości, że w tym artykule nie
pojawiał się termin „podział władzy”, lecz jest w nim
mowa o przydzieleniu sprawowania poszczególnych
władz określonym organom (tzw. organizacyjny aspekt
podziału władzy).
W poniższych rozważaniach starano się
przytoczyć najważniejsze i najbardziej charakterystyczne wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego na
temat zasady podziału władzy, które zapadły pod
rządami Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Część z
nich stanowi, rzecz jasna, powtórzenie czy też
kontynuację linii orzeczniczych wypracowanych w
okresie wcześniejszym, inne pojawiły się w związku z
koniecznością rozstrzygania przez Trybunał problemów,
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jakie wyłoniły się na tle stosowania konkretnych
uregulowań obecnie obowiązującej Konstytucji. W
omawianym orzecznictwie znajdujemy zarówno próbę
rozstrzygnięcia kwestii terminologicznych związanych z
omawianą zasadą (próba ta była wszak incydentalna),
jej charakteru, zakresu obowiązywania i wreszcie
sposobu jej rozumienia przez sędziów TK, a więc
normatywnej zawartości przepisu art. 10 Konstytucji RP
(wcześniej art. 1 Małej konstytucji).
Odnosząc się do występujących w literaturze
przedmiotu rozbieżności terminologicznych związanych
z określaniem omawianej zasady jako „podziału władz”
lub „podziału władzy” Trybunał za trafniejsze uznał to
drugie ujęcie. Jego zdaniem, lepiej nawiązuje ono do
postanowienia art. 2 ust. 1 przepisów konstytucyjnych w
1992 r., który stanowi o tym, iż władza zwierzchnia (a
nie władze) należy do Narodu [21].
Jak już wspomniano, zanim zasada podziału
władzy została wyrażona w polskich przepisach
konstytucyjnych, sędziowie Trybunału wyinterpretowali
ją w zasady demokratycznego państwa prawnego,
stwierdzając, że jest ona w niej zawarta implicite. Warto
w tym miejscu zauważyć, że zasada państwa prawnego
jest w orzecznictwie polskiego sądu konstytucyjnego
podstawą rekonstruowania zasad o fundamentalnym
znaczeniu, które nie znajdują literalnego odzwierciedlenia w tekście ustawy zasadniczej. Zjawisko to,
określane jako aktywizm sędziowski, nasilone było
zwłaszcza w okresie sprzed wejścia w życie obecnej
Konstytucji, gdyż w jej treści wyrażono explicite dużą
część z tych zasad. Obecnie, w przypadku zakwestionowania zgodności aktu normatywnego ze standardami
państwa prawnego, skonkretyzowanymi i rozwiniętymi
w odrębnych postanowieniach ustawy zasadniczej,
podstawę kontroli konstytucyjności stanowić powinny
przede wszystkim szczegółowe przepisy konstytucyjne.
„Podwojenie” podstawy kontroli dopuszcza Trybunał
jedynie wówczas, gdy naruszenie normy szczegółowej
ma charakter „kwalifikowany”, a więc godzi „w istotę
lub w znacznym stopniu ogranicza praktyczne
funkcjonowanie” zasady państwa prawnego [22].
Charakterystyczną cechą orzeczeń zapadających na tle
obecnego art. 10 Konstytucji jest właśnie fakt, iż
wzorzec ten jest najczęściej rozpatrywany w ścisłym
powiązaniu z innymi normami Konstytucji, zwłaszcza z
zasadą państwa prawnego. Wielokrotnie też, TK
przywołuje go również wtedy, gdy nie był on wskazany
prze wnioskodawcę jako wzór kontroli [23].
Przepis wyrażający podział władzy Trybunał
Konstytucyjny niezmiennie zalicza do podstawowych
zasad ustrojowych, co odpowiada powszechnie
przyjmowanemu w doktrynie prawa takiemu właśnie
ujmowaniu rozwiązań zawartych, lub dających się
wyprowadzić z pierwszych rozdziałów Konstytucji. Jest
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ona określana jako jedna z „najbardziej podstawowych
jej regulacji”, o czym, zdaniem TK, świadczy zarówno
jej ujęcie w systematyce jak i szczególny tryb zmiany
przepisów rozdziału I ustawy zasadniczej [24].
Znaczenie tej zasady Trybunał postrzega jednak szerzej
niż tylko w aspekcie „czysto organizacyjnym”,
podkreślając, że jej celem jest m.in. „ochrona praw
człowieka przez uniemożliwienie nadużywania władzy
przez którykolwiek ze sprawujących ją organów” [25].
Uznanie zasady podziału władz na podstawową
zasadę ustrojową ma w orzecznictwie określone
konsekwencje. Przede wszystkim inne postanowienia
Konstytucji powinny być interpretowane w sposób
„zapewniający adekwatność ich treści do nadrzędnej roli
tej zasady” [26]. Znaczenie zasad ustrojowych z
rozdziału I polega na tym, iż traktowane są one jako
rodzaj wskazówki interpretacyjnej, wytycznej przy
procesach wykładni i stosowaniu wszystkich norm
konstytucyjnych. Jako zasady prawa, a więc normy o
charakterze ogólnym podlegają one przede wszystkim
wykładni funkcjonalnej (celowościowej). Po drugie,
adresatami norm zawartych w art. 10 Konstytucji są
organy władzy publicznej, natomiast dla jednostek nie
wynikają z niego bezpośrednio prawa podmiotowe ani
roszczenia. W związku z tym, zarzut naruszenia takich
zasad nie może być samoistną podstawą skargi
konstytucyjnej [27].
Istotne znaczenie dla otworzenia możliwe
pełnego obrazu treści zasady podziału władzy
przyjmowanej w orzecznictwie polskiego sądu
konstytucyjnego ma przede wszystkim zobrazowanie
sposobu ujmowania wzajemnych relacji pomiędzy
poszczególnymi władzami. Najbardziej podstawowa i
ogólna treść zasady podziału władzy przyjmowana
przez TK polega na uznaniu, że “władze ustawodawcza,
wykonawcza i sądownicza muszą być rozdzielone a
nadto, że musi panować między nimi równowaga oraz
że muszą one ze sobą współpracować” [28]. Zwróćmy
uwagę na fakt, że Trybunał akcentował element
równoważenia się i współdziałania władz zanim jeszcze
został on wysłowiony w treści Konstytucji z 1997 r.
Jednak to dopiero ujęcie zastosowane w art. 10 obecnie
obowiązującej ustawy zasadniczej wyraża omawianą
zasadę w sposób „głębszy”. „Istotą zasady podziału i
równowagi władzy jest nie tyle funkcjonalny podział
władzy, ile stan równoważenia się władz, celem
gwarantowania poszanowania kompetencji każdej z
nich i stworzenia podstaw do stabilnego działania
mechanizmów demokratycznego państwa” [29]. TK
pisze, iż w Konstytucji z 1997 r. w miejsce „statycznego” ("obronnego") wyrażenia zasady podziału władzy
(kwalifikowanie organów państwa do poszczególnych
władz i deklarowanie ich niezależności), zastosowano
dynamiczne ujęcie stosunków między władzami oparte
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na formule ich równoważenia się. Pojęcie „równoważenie się" tłumaczy zaś jako „oddziaływanie władz
na siebie, wzajemne uzupełnianie swych funkcji przez
organy i wyrażające się zarówno we współpracy władz
ze sobą, jak i w ich wzajemnej kontroli, a także
przejawiające się w możliwościach prowadzenia dialogu
między nimi” [30].
W aspekcie rozdzielnia władz TK formułuje
koncepcję domniemań kompetencyjnych, zgodnie z
którą „każdej z trzech władz powinny przypadać
kompetencje materialnie odpowiadające ich istocie, a co
więcej – każda z trzech władz powinna zachowywać
pewne minimum wyłączności kompetencyjnej
stanowiącej o zachowaniu tej istoty” [31]. Oznacza to
dla ustawodawcy obowiązek takiego kształtowania
kompetencji poszczególnych organów państwowych,
aby nie naruszał on „istotnego zakresu” danej władzy
[32]. Jednocześnie Trybunał podkreśla, że zasada
podziału władzy nie ma charakteru absolutnego, lecz
doznaje określonych ograniczeń. Uważa za możliwe
„przyznanie ustawodawcy pewnego zakresu swobody
co do kształtowania układu kompetencyjnego »na
obrzeżach« poszczególnych władz, tam gdzie z natury
regulowanej materii wynika możliwość przecinania się
czy też nawet nakładania kompetencji” [33]. Trzeba
jednak wyraźnie podkreślić, iż ten ostatni pogląd ma
zastosowanie w odniesieniu do relacji między władzą
ustawodawczą a wykonawczą. Trybunał zauważa, że
zarówno na gruncie systemu prezydenckiego (tak
postrzega regulację zawartą w Małej konstytucji) jak i
systemu parlamentarnego (jak w Konstytucji z 1997 r.)
„typowe jest nakładanie się kompetencji władz lub
wręcz ich przecinanie się (…) sięgające niekiedy aż do
ich istoty” [34]. Jako przykład takiego zjawiska TK
wskazuje ustawodawstwo delegowane lub ustawę
budżetową. „Budżet choć uchwalany zawsze w formie
ustawy – zbliża się swą treścią do konkretnego ustalania
zadań poszczególnych organów rządowych (…). O
specyfice budżetu stanowi też jego charakter, jako
politycznego kompromisu między legislatywą i
egzekutywą” [35].
W przypadku natomiast władzy sądowniczej, jej
rozdzielenie oznacza „separację”, „izolację” od pozostałych władz. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów
są przez TK postrzegane jako „konieczny element
zasady podziału władzy” [36]. Jest ona „niezwykle
delikatnym mechanizmem, bardzo łatwo go zniszczyć, a
niezwykle trudno odbudować” [37]. „Skoro władza
sądownicza może być wykonywana wyłącznie przez
sądy, to pozostałe władze nie mogą ingerować jej
działania lub w niej uczestniczyć” [38]. W jej wypadku
„nie może być mowy o takich odstępstwach od zasady
podziału i równowagi władzy, które są dopuszczalne w
relacjach między pozostałymi władzami. Żadna władza

nie może ingerować w sprawy struktury, składu lub
działania władzy sądowniczej, chyba że wyjątki dotyczą
wypadków określonych w Konstytucji. Interpretacja
zasady podziału i równowagi władzy w odniesieniu do
władzy sądowniczej wymaga podkreślenia, że gwarancją realizacji takiej pozycji władzy sądowniczej jest
zasada niezależności sądów i monopol kompetencyjny
sądownictwa na sprawowanie władzy sądowniczej,
czyli ostateczne rozstrzyganie o prawach i obowiązkach
jednostki lub osób prawnych. W wypadku władzy
sądowniczej »jądro kompetencyjne« polega na
sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w celu realizacji
przysługującego każdemu prawa do sądu” [39].
Odrębność i niezależność sądów nie może jednak,
zdaniem Trybunału, prowadzić do eliminacji
mechanizmów koniecznej równowagi pomiędzy
władzami. Pogląd ten TK podtrzymuje po 1997 r., kiedy
to w art. 173 Konstytucji wprost wyrażono te cechy
sądownictwa [40]. Według Trybunału art. 10 i 173
Konstytucji stanowią jedną konstrukcję ustrojową, w
ramach której władze są zobowiązane do współdziałania
w celu zapewnienia rzetelności i sprawności instytucji
publicznych, o czym z kolei stanowi wstęp do ustawy
zasadniczej [41].
W ramach treści omawianej zasady TK akcentuje
personalny aspekt incompatibilitas. „Podział władzy w
aspekcie organizacyjnym (podmiotowym) i funkcjonalnym (przedmiotowym) byłby nieskuteczny, gdyby ta
sama osoba czy też grupa osób mogła piastować
stanowiska w różnych organach władzy publicznej,
spełniających różne funkcje” [42].
Sposobu ułożenia relacji pomiędzy władzą
ustawodawczą i sadowniczą dotyczył wyrok, w którym
TK odniósł się do problemu niejasności przepisu jako
przesłanki stwierdzenia jego niekonstytucyjności.
Podkreślił, że samo posłużenie się przez ustawodawcę
wyrażeniem czy zwrotem niedookreślonym nie ma
takiego skutku. Eliminacja wszystkich zwrotów
niedookreślonych wymagałaby zastosowania wysokiego stopnia kazuistyki i wyeliminowania koniecznej przy
stosowaniu prawa elastyczności, zaś rola sądu
ograniczałaby się do „automatu subsum-cyjnego”. Aby
nieprecyzyjność przepisu uzasadniała stwierdzenie jego
niezgodności z Konstytucją musi być ona posunięta tak
daleko, iż nie da się jej usunąć przy pomocy innych
metod eliminowania skutków niejasności, w
szczególności przez jego interpretację w orzecznictwie
sądowym [43].
W kontekście zasady podziału władzy niezwykle
istotne jest poszanowanie zasady swobody władzy
ustawodawczej w kształtowaniu materialnych treści
prawa. Trybunał podkreśla, że nie jest powołany do
oceny konkretnych rozwiązań treściowych, ich
słuszności, celowości, trafności [44]. „Jeżeli kontro-
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lowany przepis ustanowiony został w ramach
konstytucyjnie ustalonych kompetencji parlamentu, to
parlament zachowuje pełnię swobody w wyborze
najwłaściwszych rozwiązań i kształtowaniu konkretnych ich treści” [45]. Akcentując szczególną pozycję
ustrojową ustawodawcy wynikającą z art. 10 ust. 2
Trybunał zastrzega, iż jako organ władzy sądowniczej
nie powinien on wkraczać w prawa parlamentarne w
dziedzinie swobody ustawodawczej, chyba że nastąpią
„dostatecznie ważkie i udowodnione naruszenia
określonych w prawie reguł postępowania” świadczące
o przekroczeniu granic tej swobody. TK deklarując
postawę powściągliwości sędziowskiej, zauważa, że
punktem wyjścia kontroli konstytucyjności prawa jest
założenie racjonalności ustawodawcy i domniemanie
zgodności ustaw z Konstytucją [46]. Stwierdza przy
tym, że jego interwencja jest uzasadniona, gdy
ustawodawca w sposób drastyczny naruszy reguły
racjonalności, choćby nawet przepisy spełniały wszelkie
formalne kryteria poprawności [47].
Za zgodne z zasadą podziału władzy uznaje się to,
że parlamentarzyści uczestniczą w rozmaitych ciałach
doradczych usytuowanych przy organach administracji
rządowej. Trybunał odrzucił argumentację, wedle której
sam fakt wchodzenia przez posłów i senatorów w skład
Rady Służby Cywilnej [48] przy Prezesie Rady
Ministrów miałby być niezgodny z art. 10 Konstytucji.
Zakwestionował natomiast sposób ujęcia kompetencji
premiera do wyznaczania składu Rady, polegającego na
możliwości
ustalenia
liczby
reprezentantów
poszczególnych klubów z prawem selektywnego
wyboru klubów. Uznał, że tak daleko idące kompetencje
naruszają zasadę podziału władzy oraz pochodną od niej
zasadę niezależności klubów parlamentarnych od
administracji rządowej [49].
Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podejmował próbę określenia pozycji samorządu terytorialnego
w ramach konstytucyjnego systemu podziału władz.
Problem ten nie został definitywnie rozstrzygnięty,
jednak przeważa pogląd, że omawiana zasada ma
zastosowanie do systemu naczelnych organów państwa i
nie odnosi się wprost do ustroju samorządu
terytorialnego. Argumentując jednak, że samorząd ma
konstytucyjnie zagwarantowany udział w sprawowaniu
władzy, polegający na wykonywaniu w ramach ustaw
istotnej części zadań publicznych, Trybunał uznaje, że w
trójpodziale władz organy samorządu terytorialnego
reprezentują postać władzy wykonawczej [50].
Do sposobu ukształtowania relacji w ramach
władzy wykonawczej odnosiło się ważne postanowienie
Trybunału, w którym rozstrzygał on spór kompetencyjny między Prezydentem RP a Radą Ministrów,
dotyczący określenia który z dwóch członków
egzekutywy uprawniony jest do reprezentowania RP w
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posiedzeniach Radu Europejskiej (RE) w celu
przedstawiania stanowiska państwa. TK potwierdził, iż
Prezydent jako najwyższy przedstawicielem państwa
ma prawo podjąć decyzję o swym udziale w
konkretnym posiedzeniu RE. Jednak analiza przepisów
Konstytucji
wyliczających
kompetencje
Rady
Ministrów prowadzi Trybunał do wniosku, iż to ona
ustala stanowisko RP na posiedzenie RE, natomiast
premier reprezentuje Rzeczpospolitą na forum organizacji międzynarodowych oraz w stosunkach z innymi
państwami i przedstawia ustalone stanowisko [51]. TK
przywołuje przy tym zawarty w Konstytucji obowiązek
Prezydenta RP współdziałania w sferze polityki
zagranicznej z Prezesem Rady Ministrów i właściwym
ministrem w celu zapewnienia jednolitości działań
podejmowanych w imieniu państwa w stosunkach z
Unią Europejską i jej instytucjami.
Kluczowe znaczenie dla określenia znaczenia
zasady podziału władzy w warunkach uczestnictwa
Polski w strukturze Unii Europejskiej ma wyrok
potwierdzający konstytucyjność traktatu akcesyjnego.
Zasada ta, jak zaznaczył Trybunał, odnosi się do relacji
pomiędzy organami trzech władz w systemie konstytucyjnym RP, a więc jest zasadą ustroju wewnętrznego. Z
tego powodu nie może być bezpośrednio stosowana do
relacji pomiędzy organami Unii Europejskiej.
Jednocześnie Trybunał zauważa „refleksowe” oddziaływanie członkostwa Polski w strukturach europejskich na
stosunki wewnętrzne. W jednym z orzeczeń uznał
nawet, iż ograniczenie roli Senatu w tworzeniu prawa
wspólnotowego jest naruszeniem zasady podziału
władz. Podkreślał, że przekazanie części kompetencji
suwerennego państwa instytucjom wspólnotowym, nie
zmienia faktu, iż Senat jest przedstawicielem Narodu,
jako suwerena oraz organem władzy ustawodawczej
koniecznym do wykonywania większości funkcji tej
władzy [52].
Zasada podziału władzy jest niezmiennie jednym
z najbardziej istotnych zagadnień podejmowanych we
współczesnych dyskusjach o państwie demokratycznym. Traktowana jako fundament ustroju wyznaczający
wzajemne relacje między organami państwa, wymaga
jednak – wobec coraz to nowych zjawisk pojawiających
się w obszarze życia polityczno-prawnego – stałego
doprecyzowywania [53], a może i modyfikacji jej
zawartości treściowej. Z dokonanego w niniejszych
rozważaniach przeglądu wypowiedzi polskiej doktryny
prawa i sądu konstytucyjnego wynika, iż dla procesu
budowy acquis constitutionnel w zakresie art. 10
Konstytucji z 1997 r., szczególnym wyzwaniem jest i z
pewnością będzie również w przyszłości uczestnictwo
Rzeczypospolitej w strukturach Unii Europejskiej, a
także wątpliwości, jakie mogą się pojawiać na tle
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ПРИНЦИП ПОДІЛУ ВЛАДИ ЯК ЕЛЕМЕНТ SINE QUA NON СУЧАСНОГО
ACQUIS CONSTITUTIONNEL І ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В ТЕПЕРІШНЬОМУ
ПОЛЬСЬКОМУ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМІ
Принцип поділу влади є одним з найбільш суттєвих питань, котрі порушуються у сучасних дискусіях про
демократичну державу. Він сприймається, як фундамент устрою, що визначає взаємні відносини між органами
держави, проте, вимагає, у зв'язку з все новими явищами, котрі появляються у сфері політично-правового життя, постійного додатково уточнення [53], можливо, навіть і модифікації його змісту. З проведеного в даних
розважаннях огляду висловлювань польської доктрини права і Конституційного Суду випливає, що для процесу
побудови acquis constitutionnel згідно зі ст. 10 Конституції 1997 р., особливим завданням є, і з упевненістю
можна стверджувати, що буде, членство Республіки Польщі у структурах Європейського Союзу, а також сумніви, які можуть виникнути на тлі способу вирішення в основному законі питання розподілу компетенції органів
у межах окремих видів влади.

Багато слушного є у твердженні, що неможливо знайти іншого принципу державного устрою, котрий би, як принцип поділу влади, відігравав настільки очевидне й основне значення
для механізму демократії та одночасно сприймався різними політиками і доктриною конституційного права [1], і це не тільки у минулому, але
й в теперішньому часі. На перетині віків історії
польського конституціоналізму принцип поділу
влади проходив змінну еволюцію. Його прийняла відома Конституція 3 Травня 1791 року, котру
прийнято називати Конституцією 3 Травня. Знала його також Конституція Польської Республіки, прийнята 17 березня 1921 року. Пізніше його
відкинула Квітнева Конституція. Формально його прийняла так звана Мала Конституція 19 лютого 1947 року, котра мала форму конституційного закону. Далі його відкинула Конституція
Польської Народної Республіки від 22 липня
1952 року. Даний принцип був ще «реабілітований» у період чинності Конституції з 1952 року,
але не її новелізацією 7 квітня 1989 року, і знову
був прийнятий завдяки новелізації Конституції 28
грудня 1989 року [2]. Потім його відновив Конституційний Закон, прийнятий 17 жовтня 1992 року,
що звався Малою Конституцією, і, врешті, він був
прийнятий чинною Конституцією (ст. 10), котра діє
від 2 квітня 1997 року.
Основою реєстрації цього принципу у правовій механіці державного устрою був «неспокій
у зв’язку з наслідками зосередження надто великої влади в небагатьох руках» [3], а також турбота про властиве гарантування прав і свободи громадян. Вважалося також, що навіть, якщо з праг-

матичної точки зору поділ влади утруднює ефективне функціонування інституції держави, то він усе
ж вартий прояву зацікавленості до нього з боку
законодавців, бо користь від віддалення ризику
державного деспотизму не має ціни [4].
З вищесказаного випливає, що від 1989 року,
а отже, від поворотного пункту в державному устрої, що був наслідком Порозуміння «Круглого
Столу», принцип поділу влади не відразу був виражений безпосередньо у конституційній нормі.
У юридично-конституційній літературі відомі думки про те, що, навіть такий суттєвий
принцип, котрим є принцип поділу влади, не
повинен прямо, безпосередньо бути висловленим
у конституції. Його матеріалізацією може стати
вже сама структура конституції чи навіть так
званий інституціональний контекст принципів
державного устрою [5]. Очевидною основою нової конституційної аксіології після 1989 року
став принцип правової демократичної держави
(далі – ПДД), а висловлюючись точніше, певна
величина складових цінностей, що містяться у
даному понятті. Однією з таких складових цінностей ПДД став, на думку Конституційного Суду, принцип поділу влади і взаємного стримування влад [6]. І на певному етапі розвитку ситуації державного устрою в Польщі після 1989 року від принципу ПДД КС прибрав, чи, як говорять інші, декодував згаданий принцип поділу
влади. При нагоді відзначимо, що з логіки поняття правової демократичної держави він усунув
ще кілька інших важливих понять принципів
державного устрою [7].
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Польський законодавець остаточно у квітні
1997 року прийшов до висновку, що, оскільки
принцип поділу влади є одним з фундаментальних, котрі характеризують державний лад ІІІ РП,
і що взагалі ця ідея – фундамент сучасного конституціоналізму демократичних держав, універсальна основа конституційної демократії, котра
належить до основних канонів правил так званої
хорошої держави [8], то він повинен бути explicite
сформульований у конституційних нормах, а найбільш елементарні його конструктивні частинки
повинні бути виражені в нормах основного закону
держави [9]. Наміром такого підходу було намагання протиставити поділ влади втручанню зі сторони законодавця з політичних мотивів [10]. І він
учинив саме так. Іншими словами, якщо польський
законодавець у новій конституцій мав намір зберегти принцип ПДД, то він не мав іншого виходу, і
змушений був послідовно вносити аргументоване
ухвалою КС твердження про іманентний зв'язок
принципу пдд з принципом поділу влади [11].
Суттю поділу влади є виділення трьох фундаментальних функцій держави і покладання їх
в руки окремих і незалежних від себе органів.
Слушно помічено, що «важко тепер знайти приклад держави, державний устрій котрої реалізував би чисту форму теорії поділу влади [12].
З цим висловлюванням перегукується інше спостереження, що сьогодні «практично неможливо,
щоб поділ влади прийняв абсолютний характер,
а будь-які завдання і компетенції були чітко розділені між окремими органами держави, чітко за
характером функцій і приналежності до «визначеної влади» [13]. Звідти сам поділ влади як організаційна і системна процедура виявляється
недостатньою процедурою. Саме виокремлення
різних видів влади тягне за собою іманентний
ризик, що котрийсь з цих видів влади намагатиметься, природно, суперничати і звеличуватися,
що само по собі містить загрозу в намаганні переламати ідею розділеної влади. Тому для забезпечення реальної незалежності згаданих видів
влади, як це б не звучало парадоксально, розподіл влади повинен бути доповнений механізмом,
що дає можливість порушувати такий розподіл
чи таку сепарацію в певному обсязі. Таким механізмом повинен бути механізм взаємного збалансування сил, тобто залучення до механіки державного устрою всіх видів влади певної групи балансуючих засобів, іншими словами, так званих
правових гальм. І тут потрібно зважити на те, що
органи, котрі належать до окремих видів влади,
зможуть взаємно впливати одні на одних тільки
у певному обсязі чи до певного рівня. Якого?
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Такого, котрий не призведе до порушення суті
компетенції жодної з влад [14]. Окрім цього, зазначимо, що поділ влади не призводить тільки до
технічного блокування цієї влади, котра перебільшує допустиму величину компетенції. Б. Банашак слушно помітив у доктрині, що, звісно,
тут ідеться про взаємне стримування різних видів влади, але також про взаємне контролювання
внаслідок виникнення відповідного поділу компетенції між цими видами влади. Важливе спостереження й одночасно інтерпретаційну директиву сформулював у контексті вищезгаданого
польський Конституційний Суд, відзначаючи,
що наслідком так званого вертикального (його
стосується ст. 10 Конституції 1997 року) поділу
влади є те, що: «законодавча, виконавча і судова
влада повинні бути розділені і, окрім цього, між
ними повинна панувати рівновага і вони повинні
співпрацювати між собою» [15]. Оскільки відносини між законодавчою і виконавчою владою
можна охарактеризувати, як перетинання, або
взаємне накладання компетенції, то відносно
третьої влади – судочинної, розподіл влади потрібно розуміти, як сепарацію, бо зі суті правосуддя випливає, що його реалізують виключно
суди, а інші види влади не тільки не беруть в
ньому участі, але не можуть, взагалі, втручатися
в цю сферу активності судів.
Залишається прокоментувати проблему обсягу впливу принципу поділу влади. У предметній літературі чітко виділяються дві тези. Перша
сформульована П. Вінчореком, головна думка
котрої звучить так: «Оскільки Польща, будучи
членом Європейського Союзу, котрому вона передала компетенції своїх державних органів з
деяких справ (ст. 90 абзац 1 Конституції), то можна визнати, що рівень поділу влади виходить за
межі державного рівня однієї країни» [16]. Друга, сформульована Конституційним Судом, указує на факт того, що принцип поділу влади і рівноваги є принципом внутрішнього устрою РП.
Уже з цієї причини даний принцип не знаходить
безпосереднього застосування у відносинах між
органами влади Спільнот і Європейського Союзу
[17]. Проте, здається, що у даному спорі найбільш відповідні висновки зробив Б. Банашак,
котрий слушно підмітив, що модифікування системи розподілу влади має реальне місце під
впливом прогресуючих інтеграційних процесів у
регіоні та під впливом розвитку наднаціональних
інституцій. Професор Б. Банашак також указує на
те, що «компетенції цих інституцій втручаються
часто в обсяг традиційних компетенції внутрішніх
органів, що спричиняє те, що частину їх влади реа-
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лізують наднаціональні органи. Це призводить до
зміцнення контролю над внутрішніми органами
держави не залежними від них над національними
органами [18], а прийнятий, нещодавно, в ЄС так
зв. Фіскальний Пакет служить прикладом цього.
У подальшій частині даного опрацювання
ми постараємося розглянути лінію постанов
польського Конституційного Суду щодо присутності та розуміння принципу поділу та рівноваги
влади, висловленого expressis verbis у ст. 10
польської Конституції з 1997 р.
Постанови польського Конституційного
суду, котрі стосуються обговорюваного принципу, присутні, як уже згадувалося, від 1989 року.
Не визначений explicite у тодішніх конституційних положеннях, знайшов важливе місце, як взірець оцінки конституційності положень і як елемент принципу правової демократичної держави
[19], а від 1992 р., як принцип державного устрою,
відносно котрого Суд, згідно зі ст. 1 Малої Конституції, постановив, що в ньому принцип поділу влади виражений expressis verbis [20]. Для точності
додамо, що в цій статі терміна «поділу влади» ще
не було, в ній згадувалося лише про призначення
виконання окремих видів влади певним органам
(так званий організаційний аспект поділу влади).
У даному напрацюванні наведено найважливіші та найбільш характерні висловлювання
Конституційного Суду на тему принципу поділу
влади, котрі були прийняті впродовж дії чинної
Конституції від 2 квітня 1997 року. Частина з
них - це, звісно, повторення чи продовження ліній винесення рішень, котрі були напрацьовані
раніше, інші появилися вже в період дії чинної
Конституції, у вирішеннях Конституційним Судом певних проблем, що виникли в результаті
застосування конкретних положень даного основного закону. У цих рішеннях можна знайти намагання витлумачити термінологічні питання,
пов’язані з обговорюваним принципом (проте ця
проба була інцидентна), а також його характеру,
обсягу дії і, врешті, способу його розуміння суддями КС, а отже, змісту положення ст. 10 Конституції РП (раніше ст. 1 Малої Конституції).
Стосовно термінологічних розбіжностей,
котрі зустрічаються в предметній літературі, і
стосуються визначення даного принципу, як «
поділу влад», чи як «поділу влади», то Конституційний Суд визнав більш відповідним друге
поняття. На його думку, воно більше відповідає
змісту положення ст. 2 абзац 1 Конституції 1992
року, де вказано, що верховна влада (а не влади)
належить Народу [21].

Як уже згадувалося, перед тим, як принцип
поділу влади знайшов своє відображення в польських конституційних положеннях, судді Конституційного Суду винесли його з принципу
правової демократичної держави, стверджуючи,
що даний принцип міститься в принципі пдд
implicite. При цьому зауважимо, що принцип
правової держави у постановах польського Конституційного Суду - це підстава для реконструювання принципів фундаментального значення,
котрі не знаходять буквального відображення в
тексті основного закону. Дане явище, котре визначається як суддівський активізм, найбільше
було помітне раніше, в період до набуття чинності нинішньою Конституцією, оскільки в її змісті
виражено explicite більшу частину цих принципів. Тепер, у ситуації оспорювання відповідності
нормативного акта стандартам правової держави,
конкретизованим і розвиненим в окремих постановах основного закону, підставу для перевірки
конституційності повинні становити детальні
конституційні положення. «Подвійні» підстави
контролю Конституційний Суд допускає лише
тоді, коли порушення особливої норми має «кваліфікований» характер, а отже, зачіпає «суть чи,
в значній мірі, обмежує практичне функціонування» принципу правової держави [22]. Характерною рисою ухвал, винесених у зв’язку з положеннями чинної ст.10 Конституції, є факт, що
такий взірець найчастіше розглядається у тісному контексті з іншими нормами Конституції, зокрема з принципом правової держави. КС також
часто звертається до нього тоді, коли він не був
визначений заявником ініціатором подання, як
взірець контролю [23].
Положення про поділ влади Конституційний Суд незмінно вважає одним з основних
принципів державного устрою, що відповідає
загально прийнятому в доктрині права, власне,
такому поняттю вирішень, котрі містяться в перших розділах Конституції. Даний принцип визначається, як «одне з основних положень Конституції», про що свідчить, на думку КС, як його
трактування в систематиці, так і детальна процедура зміни положень розділу І основного закону
[24]. Значення цього принципу Конституційний
Суд розглядає ширше, ніж тільки в аспекті «чисто організаційному», підкреслюючи, що його
мета полягає, серед іншого, в « захисті прав людини завдяки унеможливленню зловживання
владою будь-яким з органів, що реалізує її» [25].
Визнання принципу поділу влади основним
принципом державного устрою, у практиці винесення рішень передбачає певну послідовність.
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Насамперед, інші постанови Конституції повинні
бути інтерпретовані так, щоб вони «забезпечували адекватність їх змісту до вищестоящої ролі
цього принципу» [26]. Значення принципів державного устрою розділу І полягають у тому, що
вони сприймаються, як свого роду інтерпретаційна вказівка, директива в процесах тлумачення
і застосування всіх конституційних норм. Правові принципи, а отже норми загального характеру
підлягають загальному (цілісному) тлумаченню.
По-друге, адресати норм, уміщених в ст. 10 Конституції, - це органи державної влади, а для
окремих громадян дані положення не надають
суб’єктних прав чи обов’язків. У зв’язку з тим
звинувачення у порушенні таких принципів не
може саме по собі бути підставою для конституційної скарги [27].
Суттєве значення для відтворення повного
змісту принципу поділу влади, прийнятого в
практиці винесення рішень польським Конституційним Судом, має, насамперед, показання
способу трактування відносин між окремими видами влади. Основний загальний зміст принципу
поділу влади, прийнятий КС, полягає у визнанні,
що «законодавча, виконавча і судова влада повинні бути розділені, і крім цього, між ними повинна панувати рівновага і вони повинні співпрацювати» [28]. Звернімо також увагу на факт, що
Суд виділив складову рівноваги і взаємодії даного принципу ще перед його визначенням у змісті
Конституції 1997 року. Проте тільки трактування
ст.10 чинної Конституції найбільш «глибоко»
передає зміст даного принципу. „Суттю принципу поділу і рівноваги влади є не стільки функціональний поділ влади, скільки стан рівноваги
між різними видами влади з метою забезпечення
пошанування компетенції кожної з них і створення підстав для стабільної діяльності механізмів демократичної держави» [29]. Конституційний Суд також зазначає, що в Конституції 1997
року замість «статистичного» («захисного») вираження принципу поділу влади (прикріплення
органів держави до окремих видів влади і декларування їх незалежності), застосовано динамічне
трактування стосунків між видами влади, що
опирається на формулу їх взаємного збалансування. Поняття «взаємного збалансування» Суд
тлумачить, як «взаємовплив різних видів влади,
взаємне доповнення своїх функцій органами, як
таке, що виражається як в у співпраці різних видів влади між собою, так і у взаємному контролі,
а також як таке, що проявляється в можливостях
ведення діалогу між ними» [30].
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В аспекті поділу влади КС формулює концепцію компетентних припущень, згідно з котрою «на кожну з трьох влад повинні припадати
матеріальні компетенції, що відповідають їх суті,
а крім цього, - кожна з трьох влад повинна зберегти певний мінімум виключної компетенції,
котра забезпечує збереження її суті» [31]. Для
законодавця це означає обов’язок такого формування компетенції окремих державних органів,
щоб він не порушував «суттєвого обсягу» даної
влади [32]. Одночасно Суд підкреслює, що
принцип поділу влади немає абсолютного характеру, але зазнає певних обмежень. Він вважає
можливим «надання законодавцю певного обсягу
свободи у формуванні системи компетенції» на
«території» окремих видів влади, там, де виникає можливість перетинання чи взаємного накладання компетенції» [33]. Проте потрібно чітко
зазначити, що цей останній погляд має застосування у відносинах між владою законодавчою і
виконавчою. КС звертає увагу на те, що як у президентській системі правління (як передбачають
положення Малої Конституції), так й у парламентській (Конституція 1997 року) «характерне
взаємне накладання на себе компетенції влад або
навіть їх взаємне перетинання (…) , що, подекуди,
сягає самої їх суті» [34]. Як приклад такого явища
КС наводить делеговане законодавство чи бюджетний закон. „Бюджет, хоча й ухвалюється завжди у
формі закону, за своїм змістом наближений до
конкретного розподілу завдань між окремими органам уряду (…) Про специфіку бюджету говорить
те, що він має характер політичного компромісу
між законодавчою і виконавчою владою» [35].
Проте у випадку судової влади її розділення означає «сепарацію», « ізоляцію» від інших
видів влади. Незалежність судів і суддів вбачаються КС як «необхідний елемент принципу поділу влади» [36]. Це - „надзвичайно делікатний
механізм, його дуже легко зруйнувати і надзвичайно важко відбудувати” [37], „оскільки судова
влада може реалізуватися виключно судами, то
інші види влади не можуть втручатися в її діяльність або брати в ній участь» [38]. У її випадку
«не може бути мови про такі винятки від принципу поділу і рівноваги влади, котрі допускаються у відносинах між іншими видами влади. Жодна
влада не повинна втручатися в справи структури,
складу чи діяльності судової влади, за винятком
випадків, визначених у Конституції. Інтерпретація
принципу поділу і рівноваги влади стосовно судової влади вимагає зазначити те, що гарантією реалізації такої позиції судової влади є принцип незалежності судів, монополія на компетенції системи
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судочинства для реалізації судової влади, тобто
прийняття рішень про права і обов’язки громадян
чи юридичних осіб. У випадку судової влади «ядро
компетенції» полягає у здійсненні судочинства з
метою реалізації права кожного на суд» [39].
Проте окремість і незалежність судів не може, на думку КС, призводити до виключення механізмів необхідної рівноваги між окремими видами
влади. Такого погляду КС дотримується після 1997
року, коли в ст. 173 Конституції безпосередньо було визначено ці характеристики судочинства [40].
Згідно з КС ст. 10 i 173 Конституції вони становлять одну правову конструкцію, в рамках котрої
різні види влади зобов’язані взаємодіяти між собою з метою забезпечення ретельності і дієздатності державних органів, про що згадується у вступі
до основного закону [41].
У контексті обговорюваного принципу КС
акцентує увагу на персональному аспекті incompatibilitas. „Поділ влади в організаційному аспекті
(суб’єктному) і функціональному (предметному)
був би неефективним, коли б та сама особа чи група осіб могла займати посади в різних органах
державної влади, виконуючи різні функції» [42].
Спосіб установлення відносин між законодавчою і судовою владою стосується ухвали, яку
КС виніс стосовно проблеми нечіткості положення, як передумови для визнання його неконституційності. Він зазначив, що саме використання законодавцем не чітко визначеного виразу чи
звороту немає відповідного результату. Виключення всіх не чітко визначених зворотів вимагало
би застосування у великій мірі казуїстики і ліквідацію необхідної гнучкості при застосуванні
права, а роль суду зводилася б до роботи «субсумційного/підлеглого автомату». Для того, щоб нечіткість положення обґрунтовувала його невідповідність Конституції, вона повинна бути настільки
великою, щоб не було можливості усунути її за
допомогою інших методів ліквідації наслідків незрозумілості, зокрема шляхом інтерпретації даного
положення у судових рішеннях [43].
У контексті принципу поділу влади надзвичайно істотним є пошанування принципу
свободи законодавчої влади у формуванні матеріального змісту права. КС підкреслює, що він
не призначений для оцінки конкретних змістовних вирішень, їх відповідності, доцільності,
слушності [44]. „Якщо контрольоване положення
було сформоване в рамках встановлених повноважень парламенту, то парламент зберігає повну
свободу у виборі найбільш властивих рішень і в
формуванні їх змісту» [45]. Виділяючи особливу
правову позицію законодавця, що випливає зі ст.

10, абзац 2, Суд застерігає, що, як орган судової
влади він не повинен втручатися в парламентарні
права в сфері законодавчої свободи, за винятком
того, коли виникають «достатньо важкі і доведені порушення прав поведінки, визначених законом», і котрі свідчать про вихід за межі цієї свободи. КС, декларуючи позицію суддівської стриманості, зазначає що вихідним пунктом контролю конституційності права є передбачення раціональності законодавця і припущення відповідності законів до Конституції [46]. Він стверджує
при цьому, що його втручання обґрунтоване, коли законодавець явно порушує правила раціональності, хоча положення можуть при цьому повністю відповідати всім формальним критеріям
правильності [47].
За відповідне з поділом влади визнається
те, що парламентарії беруть участь у різних дорадчих тілах, котрі функціонують при органах
державної адміністрації. Суд відкинув аргументацію, згідно котрої сам факт входження послами Сейму і сенаторами в склад Ради Цивільної
Служби [48] при Голові Ради Міністрів мав би
бути невідповідним ст. 10 Конституції. Натомість він оспорив спосіб трактування компетенції прем’єра щодо визначення складу Ради, що
полягає на можливості встановлення кількості
представників різних фракцій з правом селективного вибору фракцій. Він визнав, що такі великі
компетенції порушують принцип поділу влади і,
як наслідок, принцип незалежності парламентських фракцій від урядової адміністрації [49].
Конституційний Суд, неодноразово, намагався визначити позицію органів самоврядування
в рамках конституційної системи поділу влади.
Ця проблема не була повністю розв’язана, бо переважає думка про те, що даний принцип має
застосування у системі головних органів держави і не стосується безпосередньо системи територіального самоврядування. Проте аргументуючи, що органи самоврядування мають гарантовану конституцією частку в реалізації влади, що
полягає на виконані в рамках законів суттєвої
частини державних завдань, КС визнає, що у
трикутнику влади органи самоврядування представляють виконавчу владу [50].
До способу формування відносин в рамках
виконавчої влади відноситься також важлива постанова КС, в котрій він вирішив спір компетенції між Президентом РП і Радою Міністрів, стосовно визначення, хто з двох членів виконавчої
влади має право представляти РП на засіданнях
Ради Європи (РЄ) з метою представлення позиції
держави. КС підтвердив, що Президент, як вер-
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ховний представник держави, має право прийняти рішення про свою участь в конкретному засіданні РЄ. Проте аналіз положень Конституції,
що визначають компетенції Ради Міністрів (РМ)
підштовхує КС до висновку, що власне вона
встановлює позицію РП на засіданнях РЄ, натомість прем’єр представляє Польщу на форумі
міжнародних організацій і у стосунках з іншими
державам та представляє вироблену позицію
[51]. КС наводить, при тому, обов’язок Президента РП взаємодіяти у сфері зовнішньої політики
з Головою РМ і відповідним міністром з метою
забезпечення єдності в діяльності, котра ведеться
від імені держави у відносинах з Європейським
Союзом і його інституціями. Ключове значення
для визначення принципу поділу влади в умовах
участі Польщі у структурі ЄС має постанова, що
підтверджує конституційність акцесійного трактату. Цей принцип, як зазначив КС, стосується
відносин між органами трьох видів влади у конституційній системі РП, а отже, це принцип внутрішнього устрою. З цієї причини він не може
безпосередньо застосовуватися у відносинах між
органами ЄС. Одночасно КС указує на «рефлексний» вплив членства РП у європейських структурах на внутрішні стосунки. В одній із ухвал він
визначив, навіть, що обмеження ролі Сенату у
творенні законодавства ЄС становить порушення
принципу поділу влади. Він підкреслив, що передача частини компетенції суверенної держави
інституціям ЄС не змінює факту, що Сенат є
представником Народу, як суверена, і органом
законодавчої влади, необхідної для виконання
більшості функцій цієї влади [52].
Принцип поділу влади є одним з найбільш
суттєвих питань, котрі порушуються у сучасних
дискусіях про демократичну державу. Він
сприймається, як фундамент устрою, що визначає взаємні відносини між органами держави,
проте, вимагає, у зв'язку з все новими явищами,
котрі появляються у сфері політично-правового
життя, постійного додатково уточнення [53],
можливо, навіть і модифікації його змісту.
З проведеного в даних розважаннях огляду
висловлювань польської доктрини права і Конституційного Суду випливає, що для процесу
побудови acquis constitutionnel згідно зі ст. 10
Конституції 1997 р., особливим завданням є, і з
упевненістю можна стверджувати, що буде,
членство Республіки Польщі у структурах Європейського Союзу, а також сумніви, які можуть
виникнути на тлі способу вирішення в основному законі питання розподілу компетенції органів
у межах окремих видів влади.
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Summary
The principal of division of power is one of the most essential problems being considered in modern
discussions on democratic state. It is comprehended as the basis of the structure defining mutual relations
among bodies of the state, though, demanding (due to new phenomena emerging in the sphere of politiclegal life) constant additional closer definition, maybe, even the modification of its contents. The survey of
expressions of Polish doctrine of law and constitutional Court reveals the fact that for the process of building
of acquis constitutionnel according to the Article 10 of the Constitution of 1997, the special task is, and we
are sure to state, it will be, the membership of the Republic of Poland in structures of EU, and also the doubts
which can emerge on the background of the way of solution of the task of division of the competence of
bodies in terms of separate types of power.
Збигнев Витковский, Ивона Врублевская
ПРИНЦИП ДЕЛЕНИЯ ВЛАСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ SІNE QUA NON СОВРЕМЕННОГО
ACQUІ CONSTІTUTІONNEL И ЕГО ОТОБРАЖЕНИЕ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ
ПОЛЬСКОМ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМЕ
Аннотация
Принцип деления власти есть одним из наиболее существенных вопросов, которые поднимаются в современных дискуссиях о демократическом государстве. Он воспринимается, как фундамент
устройства, которое определяет взаимные отношения между органами государства, тем не менее,
требует, в связи со все новыми явлениями, которые появляются в сфере политически-правовой жизни, постоянного дополнительного уточнения, возможно, даже и модификации его содержания. Из
проведенного в данных развлечениях обзора высказываний польской доктрины права и Конституционного Суда вытекает, что для процесса построения acquіs constіtutіonnel согласно ст. 10 Конституции 1997 г., особой задачей есть, и с уверенностью можно утверждать, что будет, членство Республики Польши в структурах Европейского Союза, а также сомнения, которые могут возникнуть на фоне способа решения в основном законе вопроса распределения компетенции органов в пределах отдельных видов власти.
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PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ŚWIETLE PROJEKTU USTAWY
O ZMIANIE KONSTYTUCJI
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. [1] obowiązuje już prawie 15 lat, w
czasie których zebrane zostały różne doświadczenia
ustrojowe [2]. Część z nich bezpośrednio dotyczyła
instytucji Prezydenta. Jest oczywiste, że uregulowanie
pozycji ustrojowej głowy państwa w istotnym stopniu
wyraża przyjmowany w państwie system rządów, czyli
relacje między trzema władzami – legislatywą, egzekutywą i sądownictwem. Główne znaczenie mają jednak
relacje między legislatywą i egzekutywą, a powszechną
doniosłość w świecie mają dwa konkurencje ze sobą
modele tych relacji, określane mianem systemu
parlamentarno – gabinetowego i systemu prezydenckiego. Bardzo często mamy do czynienia z systemami
mieszanymi, zwykle wyrażającymi współczesne
tendencje do racjonalizacji modeli klasycznych.
Przejawy racjonalizacji rzadko mają umacniać pozycję
parlamentu, najczęściej wzmacniają albo rząd
(premiera) albo prezydenta w ramach dualistycznie
ukształtowanej egzekutywy. Przykładem może być tzw.
system kanclerski lub bardziej wielopostaciowe systemy
tzw. półprezydenckie.
Polska Konstytucja z 1997 r. stanowi pod tym
względem przykład rozwiązań, które w nauce prawa
konstytucyjnego określane są mianem eklektycznych.
Taki charakter rozwiązań to efekt kompromisów
politycznych, towarzyszących procesowi opracowania i
uchwalania tej Konstytucji. Pomijając daleko idące
zninansowania analiz naukowych, można przyjąć, że
podstawowe zręby modelu relacji między legislatywą i
egzekutywą to system rządów parlamentarnogabinetowych [3]. Z systemu kanclerskiego zapożyczona została jednak instytucja tzw. konstruktywnego
wotum nieufności, pozycję prezydenta zaś dodatkowo
wzmocniono np. poprzez powszechne jego wybory czy
też grupę jego prerogatyw jako decyzji
nie
wymagających aktu kontrasygnaty ze strony premiera.
W procesie ustawodawczym pozycję prezydenta istotnie
wzmacnia instytucja tzw. weta zawieszającego
(względnego). Sformułowania Konstytucji z 1997 r.
pozwalają więc na konkluzję o istotnym zracjonalizowaniu klasycznego modelu parlamentarno – gabinetowego, a więc o przyjęciu modelu mieszanego, z
zaznaczoną zarówno silną pozycją premiera, jak i – choć
nieco słabiej – umocnioną pozycją prezydenta. Nawet
jeśli założony model prezydentury jest ograniczony, to
jednak ma to być prezydentura aktywna.

Stosunkowo często podkreśla się tak w nauce, jak
i praktyce politycznej, że najwyraźniejszym
mankamentem Konstytucji z 1997 r. jest niejasność
regulacji dotyczących relacji właśnie między rządem a
prezydentem, czyli stosunków wewnątrz egzekutywy
[4]. Pamiętać jednak należy, że rząd – co do zasady –
jest emanacją większości w parlamencie, może zaś być
tak, iż prezydent politycznie utożsamia się z
mniejszością (pozycją). Może to rodzić trudne problemy
tzw. kohabitacji (cohabitation). W rozwiązaniach
bazujących na modelu parlamentarno-gabinetowym w
pierwszym rzędzie zaostrza się wtedy spór o miejsce i
rolę prezydenta w strukturze dualistycznej egzekutywy.
Na takim tle postrzegać można poselski projekt
ustawy o zmianie Konstytucji, wniesiony do Sejmu w
dniu 19 lutego 2010 r. przez grupę posłów „Platformy
Obywatelskiej”, a więc z ugrupowania większości
rządzącej [5]. Należy też zaznaczyć, że było to w
minionej już kadencji Sejmu, ostatecznie zakończonej w
listopadzie 2011 r. i do końca kadencji projekt ten nie
został przez Sejm uchwalony. Zgodnie z parlamentarną
tradycją, objęty więc został działaniem zasady
dyskontynuacji prac ustawodawczych. Gdyby miał
obecnie, w nowej kadencji stać się przedmiotem prac
sejmowych, musiałby zostać wniesiony do Sejmu na
nowo. Wybory parlamentarne w październiku 2011 r.
wygrała jednak ponownie „Platforma Obywatelska”, co
nakazuje uważnie śledzić prezentowane przez nią
koncepcje ustrojowe [6].
Genezy tego projektu ustawy o zmianie
Konstytucji należy szukać w praktyce politycznej,
wcześniejszej o kilka lat. Wczesne impulsy późniejszych propozycji zmian miały u podstaw spory o
interpretację Konstytucji, dotyczące relacji między obu
członami władzy wykonawczej, jakie zapoczątkowane
zostały w związku z wynikami wyborów parlamentarnych w 2007 r. [7]. Praktyka ustrojowa już kilku
powyborczych miesięcy, głównie w zakresie stosowania
weta ustawodawczego przez prezydenta, skłoniła
premiera rządu do politycznej deklaracji w lutym 2008
r. o potrzebie rozstrzygnięcia na przyszłość bardziej
jednoznacznie, czy konstytucyjne rozstrzygnięcia winny
wyrażać system parlamentarno-gabinetowy czy
„prezydencki” (tzn. ze wzmocnioną pozycją prezydenta
w dualistycznej egzekutywie). Prezydentem wtedy był
Lech Kaczyński, a premierem Donald Tusk, czyli
politycy z przeciwstawnych obozów politycznych.
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Formalnym wyrazem kulminacji napięć wewnątrz
dualistycznej egzekutywy stał się wniosek premiera z
dnia 17 października 2008 r. do Trybunału
Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem RP a Prezesem Rady
Ministrów, dotyczącego określenia centralnego
konstytucyjnego organu państwa, uprawnionego do
reprezentowania Polski w posiedzeniach Rady
Europejskiej w celu prezentowania stanowiska państwa.
W sprawie tej Trybunał Konstytucyjny wydał
postanowienie w dniu 20 maja 2009 r. [8]. Równoległe
rozgorzała dyskusja medialna wokół sporu. Wystąpienie
polityczne premiera w listopadzie 2009 r. bezpośrednio
zaś zainicjowało tę fazę debat nad potrzebą zmiany
Konstytucji, która zaowocowała później wspomnianym
projektem posłów z „Platformy Obywatelskiej” w lutym
2010 r. Przedstawiona przez premiera wizja zmian
konstytucyjnych – sam projekt ustawy w wersji
legislacyjnej nie był wtedy jeszcze przygotowany –
obejmowała przede wszystkim skupienie władzy
wykonawczej w rządzie, przewidywała wybór
prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe (nie w
wyborach powszechnych) i pozbawienie prezydenta
prawa weta ustawodawczego. Przedstawiona wizja
polityczna i bazujący na niej projekt ustawy o zmianie
Konstytucji miały szerszy zakres przedmiotowy, jednak
w niniejszym opracowaniu ograniczam się jedynie do
kwestii planowanej modyfikacji pozycji ustrojowej
Prezydenta RP [9]. Dla uproszczenia przedstawiamy
poszczególne propozycje merytoryczne zgodnie z ich
kolejnością w omawianym projekcie.
Po pierwsze – w projekcie przewidziano dodanie
nowego art. 97a Konstytucji, dotyczącego wprost składu
drugiej izby parlamentu (Senatu RP). Zgodnie z
przepisem w skład Senatu mieliby wchodzić
dożywotnio byli Prezydenci wybrani w wyborach
powszechnych, choć mogliby zrzec się prawa zasiadania
w Senacie. Przysługiwać im miałyby prawa senatorów.
Ich liczby nie uwzględniałoby się przy ustalaniu liczby
senatorów, wymaganej do ważności głosowań.
Zaproponowane rozwiązanie stanowiło przykład rzadko
współcześnie stosowanego „pozawyborczego” systemu
kształtowania składu drugiej izby parlamentu. Projekt
ustawy wprawdzie zakładał, że chodzi o prezydentów
„wybranych w wyborach powszechnych”, ale jest
faktem, że choć chodzi tu o mandat potwierdzony
głosami obywateli w wyborach powszechnych, to
jednak przeprowadzonych dla innych celów ustrojowych. Swoiste „krzesło wirylne” ex lege przydaje izbie
– zdaniem wnioskodawców – doświadczenia i prestiżu
zdobytego wcześniej na scenie publicznej przez byłych
prezydentów. Jak się wydaje, w pewnym zakresie może
to być formuła wyrażająca uznanie narodu (państwa) za
zasługi w służbie publicznej, z drugiej też strony
54

umożliwia ona tymże osobom dalsze uczestnictwo w
życiu publicznym, przynosząc nową jakość formuły
integracji [10]. Właśnie jednak nietypowość
niejednolitego charakteru składu Senatu mogłaby
zapewne rodzić cały szereg pytań „konstruk-cyjnych”,
związanych z zapewnieniem wewnętrznej spójności
rozwiązań konstytucyjnych. Biorąc przykła-dowo, w
oparciu o proponowane brzmienie nowego przepisu,
można byłoby szukać odpowiedzi na pytanie, czy
przewidziana „rezygnacja” miałaby charakter trwały
(ostateczny), czy też mogłaby obejmować określoną
kadencję? Uzasadnienie projektu ustawy nie daje
odpowiedzi na żadne, rysujące się pytanie szczegółowe
co do normowanej materii. Zaproponowana zmiana jest
w materii Senatu tylko małym przyczynkiem, jako że
wnioskodawcy projektu – co do zasady – nie poruszają
wciąż dyskutowanej, zasadniczej kwestii charakteru i
roli Senatu w systemie organów państwa.
Po drugie – w projekcie ustawy przewidziano
zmianę art. 122 ust. 5 Konstytucji, dotyczącą obniżenia
wymaganej większości głosów, jaka potrzebna jest w
Sejmie dla ponownego uchwalenia ustawy po
zastosowaniu przez prezydenta weta zawieszającego
wobec ustawy wcześniej uchwalonej przez parlament.
Wnioskodawcy zaproponowali większość bezwzględną,
zamiast obecnie wymaganej większości kwalifikowanej
3/5. Z pewnością propozycja ta jest jedną z
najistotniejszych zmian, jako miałaby dotyczyć statusu
prezydenta i jedną z najczęściej dyskutowanych.
Oficjalnie tzw. prezydenckie weto ustawodawcze nosi w
Konstytucji nazwę „przekazania ustawy Sejmowi z
umotywowanym wnioskiem do ponownego rozpatrzenia”. Istotny sens proponowanej nowelizacji oznacza tu
osłabienie pozycji prawnej prezydenta.
Jak wynika z Uzasadnienia projektu ustawy,
wnioskodawcy traktują kwestię weta prezydenckiego –
wobec ustaw uchwalonych przez parlament – jako
rozwiązanie o dużej wadze ustrojowej, a proponowaną
zmianę jako uzasadnioną doświadczeniami praktyki. Za
podstawowy atrybut weta uważają oni jego charakter
publicznego apelu o refleksję i ponowną dyskusję
Sejmu nad uchwaloną wcześniej ustawą. Przy mocno
akcentowanym „refleksyjnym” charakterze weta
wnioskodawcy jedynie sygnalnie zauważają, że nie ma
ono być aktem „wyłącznie symbolicznym”. Obraz
argumentacji domyka stwierdzenie, że kształt weta ma
zapewnić skuteczność rządzenia. Ocena dotychczasowej
praktyki przez wnioskodawców jest zaś taka, że weto
utraciło swój „refleksyjny” charakter i stało się
elementem blokady procedury ustawodawczej. Jak
stwierdzają obniżenie liczby posłów niezbędnych do
odrzucenia weta z 3/5 do bezwzględnej większości (w
obecności co najmniej połowy ustawowej liczby
posłów) zmniejszy niebezpieczeństwo paraliżu
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ustawodawczego i zapewni większości parlamentarnej
możliwość ustawodawczej realizacji programu, który
uzyskał akceptację wyborców w wyborach parlamentarnych. Skutkiem proponowanej zmiany miałoby
głównie być zwiększenie zdolności rządu do skutecznego realizowania swego programu i jednoznacznie
zdefiniowana odpowiedzialność w tym zakresie, a także
większa przejrzystość procesu ustawodawczego. Zmieniona instytucja weta – zdaniem wnioskodawców – nadal
pozwoli prezydentowi przedstawić publicznie argumenty
przeciw wejściu ustawy w życie, nie będzie aktem
wyłącznie symbolicznym, a zapewni możliwość skutecznego rządzenia. Wszystko wskazuje na to, że wnioskodawcy projektu ustawy o zmianie Konstytucji postrzegali
instytucję prezydenckiego weta ustawodawczego głównie
w relacjach wewnątrz egzekutywy, jako wyraz rywalizacyjnych stosunków między prezydentem a rządem.
Doświadczenia praktyki, o których mówili
wnioskodawcy projektu, pokazują możliwości
zablokowania wetem prezydenckim określonej ustawy,
jeśli za wetem - w toku „ponownego” uchwalania
ustawy - opowie się opozycja, a większość rządząca w
Sejmie sama nie dysponuje większością 3/5, wymaganą
dla odrzucenia weta. Przy dotychczas obowiązujących
przepisach Konstytucji Prezydent może natomiast w
jakiejś „koalicji” z opozycją zablokować bieżącą
politykę rządu, mającego wprawdzie poparcie
większości sejmowej ale nie sięgające wymaganego
dziś pułapu.
Argumentacja wnioskodawców zmusza do
poszukiwania i odczytania istoty obowiązującego
przepisu Konstytucji. Wydaje się, że założenie, iż
twórcom Konstytucji z 1997 r. chodziło tylko o to, by
poprzez weto prezydenckie parlament się zreflektował i
„jeszcze raz” przegłosował ustawę, byłoby zbyt
minimalistyczne. Ustanowiona większość 3/5 wskazuje,
że intencją ustawodawcy konstytucyjnego było
ustanowienie silnego mechanizmu „blokującego”,
złożonego w ręce prezydenta jako samoistnego aktora
sceny prawnoustrojowej [11]. Chodziło o to, aby mógł
on „zastopować” w określonych realiach – kiedy może
zakładać, że nie znajdzie się w Sejmie większość
wymagana dla ponownego uchwalenia ustawy – takie
pomysły ustawodawcze większości rządzącej, które zdaniem tegoż prezydenta - z jakichś powodów
należałoby wstrzymać. Ustrojodawca stworzył więc
konstrukcję tego rodzaju, że ustawy Sejm uchwala
zwykłą większością głosów (art. 120 Konstytucji), co w
relacjach z prezydentem wystarcza dla dojścia ustawy
do skutku, jeśli prezydent nie zastosuje weta; jeśli zaś
prezydent zastosuje weto, to dla ponownego uchwalenia
ustawy Konstytucja wymaga co najmniej większości 3/5
głosów. Innymi słowy – zgodnie z wolą ustrojodawcy
weto nie ma prawnie charakteru tylko „refleksyjnego”,

co akcentują wnioskodawcy, bo gdyby tak miało być, to
dla ponownego uchwalenia ustawy również powinna
wystarczyć tylko zwykła większość głosów.
Dopiero na tak rozumianym „tle konstytucyjnym” można rozważać skalę sejmowego poparcia
dla rządu. Każdy „próg” będzie przy tym „relatywny” w
tym sensie, że musi być postrzegany w realiach
prawno-politycznych konkretnych kadencji. Zależnie od
tego, jak duża jest większość sejmowa, potrafi ona
„pokonać” określony próg albo nie potrafi. Dotyczy to
także postulowanego progu na poziomie większości
bezwzględnej i w tym sensie jest to oczywiście także
większość stosunkowo wysoka. W normatywnym
porównaniu z większością 3/5 oznacza jednak zmniejszenie progu trudności, koniecznego dla odrzucenia
prezydenckiego weta. W tym więc sensie wnioskodawcy projektu ustawy o zmianie Konstytucji proponują
znaczące osłabienie prawne pozycji prezydenta.
Można też przyjąć, że proponowana różnica nie
jest znaczącym osłabieniem pozycji prezydenta i daje
się jeszcze zaakceptować w logice obowiązującej
Konstytucji. W płaszczyźnie normatywnej wnioskodawcy proponują bowiem wymóg, który jeszcze nie
czyni z weta instytucji wyłącznie symbolicznej, skoro
większość bezwzględna jest normatywnie wyższa od
większości zwykłej. Nie mogą jednak dziwić oceny, że
formułowane – na w skutek prezydenckiej aktywności
w stosowaniu weta ustawodawczego – postulaty
zmiany Konstytucji, a mające ograniczyć rolę tegoż
weta, są „przejawem instrumentalnego i koniunkturalnego traktowania ustawy zasadniczej jako narzędzia
bieżącej polityki” [12].
Po trzecie – w projekcie ustawy o zmianie
Konstytucji przewidziano zmianę tegoż art. 122
Konstytucji poprzez dodanie nowego ust. 7, który
miałby przewidywać termin 3 miesięcy dla Trybunału
Konstytucyjnego na wydanie orzeczenia w sprawie
zawisłej w ramach kontroli prewencyjnej ustawy (z
wniosku prezydenta przed podpisaniem ustawy). Jak
wynika z Uzasadniania projektu, wnioskodawcy złożyli
tę propozycję z obawy, by instytucja wniosku, o którym
mowa w art. 122 ust.3 Konstytucji, nie stała się w
praktyce” alter ego” „prezydenckiej instytucji weta
ustawodawczego – jako nadużywany ekwiwalent,
przedłużający stan niepewności co do zgodności z
Konstytucją zaskarżonej ustawy. Zdaniem wnioskodawców – uwzględniając dotychczasową praktykę
funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego –
proponowany termin 3 miesięcy byłby „odpowiedni”.
Jak widać, nieufność jest tu skierowana
przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu, który jawi
się jako potencjalny „sojusznik” prezydenta lub organ,
którego nieświadomą opieszałość prezydent mógłby
instrumentalnie wykorzystywać. Proponowany przepis
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ma więc mieć rolę „dyscyplinującą”. Wymuszanie w ten
sposób – temporalnie – pożądanego stanu pewności
prawnej może czasem zderzyć się w praktyce z
wyjątkowym wręcz stanem skomplikowania materii, co
uniemożliwi dotrzymanie terminu. Obowiązująca
Konstytucja wiąże dziś Trybunał Konstytucyjny
określonym (nawet krótszym, bo 2- miesięcznym)
terminem przy kontroli prewencyjnej tylko w
odniesieniu do jednego, skonkretyzowanego wyjątku;
chodzi w nim o kontrolę ustawy budżetowej (art. 224
ust. 2 Konstytucji), mającej jednak dla funkcjonowania
państwa specjalne znaczenie. Wnioskodawcy projektu
ustawy o zmianie Konstytucji w żaden zaś sposób nie
zawężają zakresu stosowania proponowanego przepisu,
obejmując nim bez wyjątku wszystkie przypadki
kontroli prewencyjnej z wnioskami prezydenta.
Inna rzecz, że w omawianym przepisie nie ma też
określenia konsekwencji niedotrzymania terminu przez
Trybunał Konstytucyjny. Oznacza to, że przepis miałby
znaczenie jedynie instrukcyjne; jego rolą byłoby jedynie
zwrócenie uwagi na swoistą pilność tego rodzaju spraw.
Jeśli przyjąć taki punkt widzenia, to proponowana
regulacja nie wydaje się potrzebna. W ostateczności
„zręczniejsza” byłaby formuła, że w takich sprawach
Trybunał Konstytucyjny orzeka „niezwłocznie”. Dziwić
może jednak zaproponowana „polityka legislacyjna”,
gdzie zza przepisu niezręcznie adresowanego do
Trybunału Konstytucyjnego przebija intencja (wyrażona
jednak wprost w Uzasadnieniu projektu) ograniczenia
wymierzonego w prezydenta.
Po czwarte – projekt ustawy zawiera propozycję
zmiany brzmienia art. 126 ust. 1 Konstytucji,
dotyczącego określenia jednej z funkcji prezydenta. W
nowym brzmieniu przepis ma stanowić, że prezydent
jest „reprezentantem państwa”, przy czym określenie to
miałoby zastąpić dotychczasową formułę, że prezydent
jest „ najwyższym przedstawicielem” Rzeczypospolitej
Polskiej. Pojęcia „reprezentanta” i „przedstawiciela” są
znaczeniowo bardzo bliskie, więc nie tu leży istota
zmiany. Wnioskodawcy w Uzasadnieniu projektu
wskazują na potrzebę „ujednolicenia terminologii” w
kontekście art. 133 Konstytucji, gdzie przepis mówi o
prezydencie jako reprezentancie państwa w stosunkach
zewnętrznych. Dodajmy jednak, że w tym samym
przepisie Konstytucja mówi dziś także o
„przedstawicielach” RP w innych państwach, a w
pewnym sensie każdy organ państwowy reprezentuje
państwo. Uwzględniając genezę omawianego projektu
ustawy o zmianie Konstytucji nie można wykluczyć, że
wnioskodawcy w ten sposób odnieśli się do sporów
politycznych wewnątrz egzekutywy na tle prowadzenia
polityki zagranicznej. Zaproponowana zmiana wydaje
się jednak wątpliwa zarówno z punktu widzenia jej
ewentualnego wpływu na realia współpracy obu
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członów egzekutywy, jak i formalnej oraz
merytorycznej argumentacji wnioskodawców.
Tym, co w proponowanym brzmieniu przepisu
przede wszystkim zwraca uwagę, jest widoczna zmiana
swoistej „hierarchizacji”. Dotyka ona prezydenta jako
głowy państwa, czyli pierwszej osoby w państwie i
spełniającej ważną rolę symboliczną. Rozstrzygając
wspomniany wcześniej spór kompetencyjny, Trybunał
Konstytucyjny właśnie z pojęcia „najwyższego
przedstawiciela” wyprowadził konsekwencje prawne,
istotne dla podjętego rozstrzygnięcia. Przyjął tu, że
pozycja ustrojowa „najwyższego przedstawiciela”
oznacza, iż zakres samoistnej funkcji prezydenta
dotyczy przede wszystkim sfery „uosobienia majestatu”
RP [13]. Pojęcie ma więc swoje znaczenie prawne, choć
nie oznacza to hierarchii w sensie „podporządkowania”
prezydentowi innych organów reprezentujących
państwo. Funkcja najwyższego przedstawicielstwa,
powierzona osobie prezydenta, nie jest więc tożsama z
charakterem reprezentowania państwa przez inne
organy. Trudno więc stawiać je „na równi”, swoiście
„redukując” pozycję prezydenta. Wprawdzie dotychczasowa formuła konstytucyjna zrodziła problemy interpretacyjne, ale też wyraźnie nawiązuje ona do klasycznego
opisu pozycji głowy państwa. Zmiana nie byłaby więc
przede wszystkim redakcyjna, co eksponują wnioskodawcy, ale istotnie ingerowałyby w treść dotychczasowego pojmowania pozycji prawnej prezydenta.
Po piąte – w projekcie zaproponowano zmianę
brzmienia art. 127 ust. 3 Konstytucji, co oznaczałoby
wymóg zgłaszania kandydatury na urząd prezydenta
przez co najmniej 300 tys. obywateli, zamiast
dotychczasowego wymogu zebrania 100 tys. podpisów
poparcia. Propozycja oznacza więc podniesienie
wymaganego „progu”. W Uzasadnieniu projektu
wnioskodawcy wskazują, że zgłoszona propozycja jest
rezultatem negatywnych doświadczeń z dotychczasowych kampanii wyborczych, w których miały miejsce
nawet przypadki „kupowania” głosów poparcia, a
następnie wykorzystywania
bezpłatnego czasu w
telewizji publicznej – przysługującego zgłoszonym
kandydatom – jako sposobu na reklamowanie
produkowanych przez nich towarów. Wnioskodawcy
przywołali też argument prawnoporównawczy, wskazując na analogiczne tendencje. Naganność sygnalizowanych praktyk przemawia za celowością propozycji, choć
ich ograniczona skala może także wywołać rozbieżne
oceny co do potrzeby zmian. Nie można wykluczyć, że
przyjęcie zmiany zaowocowałoby też faktycznym
ograniczeniem pluralizmu politycznego w wyborach
prezydenckich. Ostatni epizod z wyborów w 2010 r. w
trybie po przedterminowym opróżnieniu urzędu
prezydenta, mógłby też rodzić pytanie o potrzebę
rozważenia – na taką okoliczność „skróconego” czaso-
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wo postępowania lub nawet generalnie – także ewentualności przyjęcia wymogu mniej rygorystycznego.
Po szóste – w projekcie wnioskodawcy proponują
zmianę w art. 131 ust. 2 Konstytucji, która polega na
usunięciu „luki czasowej”, jaka wynika z dotychczasowego
przepisu o tymczasowym wykonywaniu
obowiązków prezydenta RP przez Marszałka Sejmu.
Zamiast „do czasu wyboru” przepis miałby brzmieć „do
czasu objęcia urzędu” przez nowowybranego
prezydenta.
Zlikwidowałoby
to
konieczność
dokonywania wykładni funkcjonalnej dotychczasowego
przepisu Konstytucji wbrew wykładni językowej,
opartej na dosłownym brzmieniu przepisu. W praktyce
chodzi tu zwykle o czas około 2 miesięcy między dniem
wyborów a dniem objęcia urzędu, m. in. również z
powodu orzekania przez Sąd Najwyższy o ważności
wyborów. Potrzebę tej korekcyjnej zmiany przepisu
dostrzeżono na tle konieczności zaistniałej w praktyce,
gdy w 2010 r. zginął w wypadku samolotu pod
Smoleńskiem urzędujący Prezydent RP. Zakres
propozycji zmiany nie wykracza merytorycznie poza
polską tradycję pełnienia omawianej funkcji przez
Marszałka Sejmu, choć oczywiście znane są
rozwiązania ustrojowe innych państw, gdzie takie
tymczasowe wykonywanie obowiązków głowy państwa
dokonuje się w łonie samej władzy wykonawczej, np.
przez premiera rządu [14].
Po siódme – projekt ustawy zawiera zmiany do
art. 133 Konstytucji. Nowy ust. 2a dotyczy postępowania ratyfikacyjnego i przewiduje wprowadzenie dla
Prezydenta obowiązku ratyfikacji lub wypowiedzenia
określonych umów międzynarodowych w terminie 7
dni. Chodzi tu o umowy, o których mowa w art. 89 ust.
1 i art. 90 Konstytucji. Są to więc umowy podlegające
ratyfikacji za uprzednią zgodą parlamentu, wyrażoną w
ustawie, a dotyczące określonych materii oraz umowy z
obszaru tzw. klauzuli europejskiej, czyli przekazujące
organizacji międzynarodowej (organowi międzynarodowemu) kompetencje organów władzy państwowej w
niektórych sprawach. Proponowana zmiana wyraźnie
nawiązuje do kontrowersyjnego kazusu z okresu
prezydentury L. Kaczyńskiego, który przez kilkanaście
miesięcy zwlekał z ratyfikacją Traktatu z Lizbony.
Kazusowi temu towarzyszyła dyskusja polityczna i
naukowa, czy prezydent ma obowiązek ratyfikacji
umowy, na którą parlament wyraził zgodę w drodze
ustawy, czy też jest to w sferze prezydenckiego uznania.
Spór dotyczył też terminu, w jakim prezydent winien
dokonać ratyfikacji. Co do zasady można tu się
zastanawiać, czy celowe jest takie usztywniania procesu
ratyfikacji. Może to bowiem pociągną za sobą
negatywne konsekwencje dla realiów prowadzenia
polityki zagranicznej. Ponadto liczyć termin 7 dni

należy nie od podpisania ustawy wyrażającej zgodę na
ratyfikację, lecz od wejścia w życie tej ustawy.
W swej propozycji wnioskodawcy kierowali się,
zgodnie z Uzasadnieniem projektu, potrzebą „skutecznego doprecyzowania wymogu współdziałania
pomiędzy prezydentem i Rządem w sprawach polityki
zagranicznej”.
Po ósme – z tą samą intencją wnioskodawcy
zaproponowali nowe brzmienie ust. 3 w art. 133
Konstytucji, dotyczącym współdziałania prezydenta w
zakresie polityki zagranicznej z Prezesem Rady
Ministrów i właściwym ministrem. Dodano tu drugie
zdanie, zgodnie z którym „stanowisko w zakresie
polityki zagranicznej Prezydent Rzeczypospolitej
przedstawia na wniosek lub za zgodą Prezesa Rady
Ministrów”. Nowy przepis byłby „konkretyzacją”,
wymuszającą współdziałanie obu członków egzekutywy, podkreślającą rolę rządu [15]. Genezą swą sięga on
wspomnianego sporu kompetencyjnego.
Wspomniana propozycja zmiany częściowo
nawiązuje do stanowiska, jakie Trybunał Konstytucyjny
zajął w sprawie wspomnianego wcześniej sporu
kompetencyjnego na tle „unijnym”. Wnioskodawcy
projektu ustawy o zmianie Konstytucji jednak „poszli
jeszcze dalej”, rozszerzając je na całą sferę polityki
zagranicznej.
Zaproponowana
zmiana
istotnie
wpłynęłaby na stanowisko ustrojowe prezydenta,
osłabiając jego pozycję względem rządu.
Po dziesiąte – w projekcie ustawy wnioskodawcy
zaproponowali uzupełnienie przepisu z art. 134 ust. 3
Konstytucji o formułę, że prezydent mianuje Szefa
Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych
„na wniosek Prezesa Rady Ministrów”. Zmiana ta
umacniałaby rolę premiera w relacjach z prezydentem,
który nie mógłby działać bez wniosku premiera.
Po dziesiąte – wnioskodawcy projektu zaproponowali uchylenie art. 135 Konstytucji, który dotychczas
stanowi, że organem doradczym prezydenta w zakresie
wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa
jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Oznacza to
dekonstytucjonalizację tego organu, co nie musi budzić
zastrzeżeń, jako że chodzi o organ o tylko doradczym
charakterze. Usunięcie z Konstytucji nie musi też
oznaczać likwidacji tego organu. Mógłby on działać
nadal, tyle że na mocy przepisów prawnych niższej
mocy (rangi).
Po jedenaste – wnioskodawcy projektu proponują
kilka zmian w art. 144 ust. 3 Konstytucji, regulującym
katalog prezydenckich prerogatyw (aktów urzędowych
prezydenta, które nie wymagają dla swej ważności
kontrasygnaty, czyli podpisu premiera rządu) [16].
Przepis art. 144 ust. 3 pkt 6 Konstytucji wymienia dziś
tylko podpisywanie albo odmowę podpisania ustawy,
pomija zaś milczeniem instytucję prezydenckiego weta
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ustawodawczego. Wnioskodawcy proponują tu
stosowne uzupełnienie, co byłoby tylko korekcyjnym
doprecyzowaniem, a nie nową kompetencją prezydenta.
Podstawa też kompetencji jest bowiem art. 122 ust. 5
Konstytucji, a dotychczas w praktyce takiego aktu
urzędowego prezydenta nie traktowano jako
wymagającego kontrasygnaty.
Doprecyzowanie katalogu prerogatyw prezydenckich w projekcie ustawy o zmianie Konstytucji
obejmuje w art. 144 ust. 3 Konstytucji także dodanie
nowego punktu – 23 a – dotyczącego powoływania
Prokuratora Generalnego. Ma to związek z propozycją
zamieszczenia w Konstytucji kompleksowego unormowania statusu prokuratury, czego dotychczas nie było.
Kolejne doprecyzowania katalogu prerogatyw
prezydenckich dotyczą – w tym samym art. 144 ust. 3
Konstytucji – uchylenia dotychczasowych punktów 2627, dotyczących powoływania i odwoływania członków
wspomnianej już Rady Bezpieczeństwa Narodowego,
jak też powoływania członków Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji. Te modyfikacje listy prerogatyw
wiążą się z proponowaną dekonstytucjonalizacją obu
wymienionych organów, które dotychczas mają swoją
konstytucyjną regulację. Zmiany
w przepisie
Konstytucji, dotyczącym prerogatyw, są więc konsekwencją pośrednią decyzji dotyczących innych organów.
W sensie techniczno – legislacyjnym są więc
uzasadnione. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji
gdzie chodzi o wykreślenie organów z przepisów
Konstytucji, korekta przepisów o zakresie prerogatyw
może pośrednio mieć znaczenie dla pozycji prawnej
prezydenta. Nawet bowiem pozostawienia tych
organów na mocy osobnych przepisów niższej rangi i
nawet z pozostawieniem kreacyjnych uprawnień
prezydenta wobec tych organów oznaczać będzie
zmianę „statusu” uprawnień prezydenckich. Ze statusu
„prerogatyw” staną się one aktami urzędowymi
prezydenta, które podlegają kontrasygnacie premiera
rządu. Jeśli uwzględnić wszystkie postulowane przez
wnioskodawców projektu zmiany, to po nowelizacji
Konstytucji katalog prerogatyw obejmowałby łącznie 29
materii. Zawartość katalogu wpływa na stopień
niezależności prezydenta w jego relacjach z rządem.
Po dwunaste – w projekcie ustawy o zmianie
Konstytucji nowe brzmienie wnioskodawcy chcą nadać
przepisom art. 179 Konstytucji, dotyczącym powoływania sędziów przez prezydenta. Dotychczasowe
brzmienie, że następuje to „na wniosek” Krajowej Rady
Sądownictwa, proponuje się zastąpić słowami „zgodnie
z wnioskiem” oraz uzupełnić zdaniem, że „odmowa
powołania może nastąpić tylko z ważnych powodów,
ujawnionych po przedstawieniu wniosków Krajowej
Rady Sądownictwa i wymaga uzasadniania”. Jak widać,
propozycja nowelizacji w tym zakresie miałaby
58

częściowo ograniczyć swobodę decyzyjną prezydenta.
Geneza tej propozycji także jest związana z wcześniejszymi działaniami prezydenta L. Kaczyńskiego, który
blokował niektóre nominacje. W proponowanym
przepisie widać ideę zbalansowania trybu postępowania
tak, by – z jednej strony – nie wystawiać na szwank
legitymizacji władzy sądowniczej, z drugiej zaś strony –
by z prezydenta nie czynić tylko biernego wykonawcy
wniosku złożonego przez inny organ. W Uzasadnieniu
swej propozycji wnioskodawcy stwierdzają, że takie
doprecyzowanie trybu i przesłanek odmowy powołania
„wydaje się niezbędne dla zachowania konstytucyjnej
zasady podziału i równowagi władz”. Charakter
kompetencji prezydenta w tym zakresie był przedmiotem sporu, oscylując między „aktywną” rolą prezydenta
a rolą jedynie „notariusza” bez prawa kwestionowania
wysuniętych kandydatur. Propozycja wnioskodawców
ogranicza prezydenta poprzez konkretyzację trybu i
przesłanek odmowy, ale jednocześnie potwierdza prawa
prezydenta do dokonywania oceny i jego kompetencji
nie czyni pozorną. Nowe brzmienie przepisu
umożliwiałoby jednak kontrolę nad decyzją prezydenta.
***
Generalna ocena omawianego poselskiego
projektu ustawy o zmianie Konstytucji musi zawierać
stwierdzenie, że przedłożone propozycje w sposób
jednoznaczny i istotny mają osłabić konstytucyjną
pozycję prezydenta w porównaniu z dotychczas
obowiązującym unormowaniem. Redefinicja tej pozycji
oznaczałby nowy kształt systemu rządów, nowe
odczytanie zasady trójpodziału władzy. Jest to propozycja zawracająca konstytucyjne rozwiązania w kierunku
systemu parlamentarno-gabinetowego, choć jeszcze w
wersji na tyle umiarkowanej, że trudno mówić już o
powrocie dla klasycznego kształtu tego systemu.
Między innymi warto też podkreślić, że w projekcie
jednak nie znalazły się propozycje w szczególności
dotyczące zmiany obecnego systemu elekcji prezydenta
w wyborach powszechnych na rzecz wyborów pośrednich, choć we wcześniejszych debatach politycznych
był to istotny wątek.
Jak wspominaliśmy, projekt ten do końca
minionej kadencji nie został rozpatrzony i uchwalony.
Wydaje się, że na takich jego losach istotnie zaważyły
dwie okoliczności. Po pierwsze – jego geneza, czyli
zdeterminowanie kontrowersyjnymi doświadczeniami
okresu trudnej kohabitacji, z lat 2007-2010, gdy
prezydent i rząd wywodzili się z odmiennych
politycznie orientacji. Po drugie – istotnym czynnikiem
stało się wygranie przyspieszonych wyborów prezydenckich w 2010 r. przez B. Komorowskiego (przed
wyborami Marszałka Sejmu z łona większości
rządzącej). Usunęło
to podstawowe przyczyny
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polityczne rywalizacji wewnątrz władzy wykonawczej
między obu jej członami. Wygrane wybory
parlamentarne jesienią 2011 r. przez dotychczasową
koalicję rządzącą, w której główną siłą jest „Platforma
Obywatelska”, istotnie też mogą tłumaczyć, dlaczego
omawiany projekt ustawy o zmianie Konstytucji w
bieżącej kadencji nie został dotychczas ponownie
wniesiony do Sejmu.

Poza sytuacją doraźno – polityczną projekt ten ma
jednak znaczenie jako egzemplifikacja jednej z dwóch
konkurujących ze sobą wizji (tu – na rzecz rządu, a
przeciw prezydentowi) rozstrzygnięcia na przyszłość
rywalizacji obu członów wewnątrz władzy
wykonawczej [17].
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ У СВІТЛІ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ
ПРО ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ
Основна оцінка обговорюваного депутатського проекту Закону про зміни до Конституції схиляє до думки про те, що запропоновані пропозиції однозначно і суттєво повинні послабити позицію президента в порівнянні з положеннями, чинними на сьогоднішній день. Нове визначення цієї позиції означає нову форму системи
правління, нове прочитання принципу троїстого поділу влади. Це пропозиція, котра спрямовує конституційні
вирішення в напрямку парламентарно-кабінетної системи, хоча ще не настільки поміркованій версії, що важко
поки що говорити про повернення до класичної форми цієї системи. Також зазначимо, що у проекті не знайшлися пропозиції, що стосуються, зокрема, заміни теперішніх загальних виборів президента на непрямі вибори,
хоча у попередніх політичних дебатах це була серйозна тема обговорення.

Конституція РП від 2 квітня 1997 р. [1] діє
вже майже 15 років. Упродовж цього часу було
накопичено багато різноманітного досвіду в царині державного устрою [2], частина котрого
стосується безпосередньо інституції Президента.
Урегулювання позиції глави держави у системі
державного устрою виражає, в істотній мірі, відносини між трьома видами влади – законодавчою, виконавчою і судочинною. Основне значення мають, при цьому, відносини між законодавчою і виконавчою владою, а особливо помітні
є дві конкуруючі між собою моделі цих відносин, котрих називають парламентарно – кабінетною і президентською системами. Дуже часто
зустрічаються змішані системи, котрі, як правило, виражають сучасні тенденції у раціоналізації
класичних моделей. Прояви раціоналізації, скоріш, слабо підтримують позицію парламенту,
більше сприяють зміцненню уряду (прем’єра),
або президента в рамках дуалістичної виконавчої
влади. Прикладом може служити так звана канцелярська система або різноманітні напівпрезидентські системи.
Польська Конституція з 1997 року в контексті вищезгаданого становить приклад рішень,
котрі у сфері конституційного права прийнято
вважати еклектичними. Такий характер рішень це ефект політичних компромісів, котрі супроводжують процес опрацювання і ухвалення цієї
Конституції. Не беручи до уваги далекосяжні
підсумки політичного аналізу, можна погодити-

ся, що основні важелі моделі відносин між законодавчою і виконавчою владою - це система парламентарно - кабінетного правління [3]. Від канцелярської система запозичено, лишень, інституцію так званого конструктивного вотуму недовіри, а позицію президента зміцнено, серед іншого, шляхом його загального обрання та групою
прерогатив, таких, як ухвали, що не вимагають
акту контрасигнації зі сторони прем’єра. У законодавчому процесі поняття президента суттєво
зміцнює інституція відносного вето – призупинення дії законодавчого акта. Положення Конституції 1997 року позволяють прийти до висновку про суттєву раціоналізацію класичної парламентарно-кабінетної моделі, а отже, про прийняття змішаної системи із чітко вираженою позицією прем’єра та, - хоча дещо слабшою – позицією президента. Навіть, якщо модель влади президента обмежена, то це повинна бути, все одно,
активна президентська влада.
Досить часто, як і в теоретичному вченні,
так і на практиці, підкреслюється, що найвиразніший елемент Конституції 1997 року - це нечітке врегулювання відносин між урядом і президентом, тобто відносин всередині виконавчої влади
[4]. Проте потрібно пам’ятати, що уряд - це втілення парламентської більшості, а може бути, так,
що президент ототожнює себе з меншістю (опозицією). Це може породжувати поважні проблеми т.
зв. коабітації. У вирішеннях, котрі базуються на
парламентарно-кабінетній системі, у першу чергу
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загострюється спір про місце і роль президента у
структурі дуалістичної виконавчої влади.
На фоні цього можна розглянути депутатський проект закону про зміни до Конституції,
внесений до Сейму 19 лютого 2010 року групою
депутатів «Громадянської Платформи» /пол. мовою: Плятформи Обивательскєй/, тобто групою
депутатів правлячої більшості [5]. Також зазначимо, що це було під час попереднього скликання Сейму, котре закінчилося в листопаді 2011
року і до закінчення цієї каденції депутатів даний проект так і не був схвалений Сеймом. Згідно з парламентською традицією, він був охоплений принципом призупинення справ /принцип
дисконтинуації/, тобто не передавався новому
скликанню депутатів Сейму. Якщо тепер, під час
нового скликання, даний проект мав би стати
предметом сеймової діяльності, його треба було
би вносити заново на розгляд Сейму. Парламентські вибори у жовтні 2011 року знову виграла
«Громадянська Платформа», що вказує на те, що
потрібно уважно відстежувати пропоновані нею
концепції державного устрою [6].
Суть походження подібного проекту закону потрібно шукати у політичній практиці попередніх років. Початкові імпульси пізніших пропозицій змін розпочалися під час інтерпретації
Конституції стосовно відносин між обома членами виконавчої влади, котрі були започатковані
у зв’язку з результатами парламентських виборів
у 2007 році [7]. Практика державного устрою
вже за декілька місяців після виборів схилила
прем’єра уряду, зокрема через застосування президентського вето, оголосити політичну заяву в
лютому 2008 року про необхідність однозначного вирішення на майбутнє, чи конституційні рішення повинні виражати волю парламентарно –
кабінетної системи, чи «президентської» (тобто з
більшими правами президента у дуалістичній
виконавчій владі). Тоді президентом був Лех Качинський, а прем’єром Дональд Туск, тобто політики з протиставних політичних таборів. Формальним виразом кульмінації напруження всередині дуалістичної виконавчої влади було внесення подання прем’єра 17 жовтня 2008 року до
Конституційного Суду про вирішення компетентного спору між Президентом РП і Головою Ради Міністрів, стосовно визначення центрального
конституційного органу держави, що має право
представляти Польщу на засіданнях Ради Європи
для вираження позиції Польщі. У цій справі Конституційний Суд видав постанову від 20 травня
2009 року [8]. Паралельно розгорілася дискусія
ЗМІ навколо даного спору. Політичний виступ
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прем’єра в листопаді 2009 року безпосередньо
вплинув на загострення фази дебатів стосовно
необхідності впровадження змін до Конституції,
котрі переросли пізніше в уже згадуваний проект
закону від фракції депутатів «Громадянської
Платформи» у лютому 2010 року. Представлене
прем’єром бачення конституційних змін – сам
проект закону в стадії законотворення - не був
тоді ще готовим і охоплював, насамперед, зосередження виконавчої влади в руках уряду, передбачав обрання Президента Національними
Зборами (а не в ході загальнонаціональних виборів), також позбавлення президента права законодавчого вето. Представлене політичне бачення
і проект закону, що базується на ньому і стосується змін у Конституції, мали ширший обсяг,
проте у даній роботі ми обмежимося тільки питанням планової модифікації позиції Президента
РП у структурі державного устрою [9]. Для
спрощення представимо окремі суттєві пропозиції відповідно до їх черговості в даному проекті.
По-перше, у проекті передбачено додання
нової ст. 97а Конституції стосовно складу другої
палати парламенту (Сенату РП). Згідно з положеннями, до складу Сенату повинні входити довічно колишні президенти, вибрані на загальних
виборах, хоча вони можуть відмовитися від засідань у Сенаті. Вони теж можуть користуватися
правами сенаторів. Їх кількість не враховувалася
б при встановленні кількості сенаторів, необхідної для правомочного голосування. Запропоноване рішення було прикладом «невиборчої» системи формування складу другої палати парламенту, що рідко тепер застосовується. Проект закону передбачав, що йдеться про президентів, «обраних шляхом загальних виборів», але фактом
залишається те, що хоча йдеться тут про повноваження, підтверджене голосами громадян під
час загальних виборів, проте виборів, котрі відбувалися з іншою метою державного устрою.
Своєрідне „уповноважене крісло” екс леге (за
законом) надає палаті, на думку ініціаторів проекту, досвіду і престижу, здобутого раніше на публічній сцені колишніми президентами. У певному розумінні це може бути формула визнання
народу (держави) за заслуги у державній службі,
з другого боку вона цим надає особам можливість подальшої участі в публічному житті, надаючи нову якість формули інтеграції [10]. Властиво, така нетиповість характеру різноманітного
складу Сенату може породжувати цілий ряд
«конструктивних» питань стосовно забезпечення
внутрішньої згуртованості конституційних рішень. Наприклад, виходячи з тексту нового поло-
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ження, можна було б шукати відповіді на питання,
чи передбачена «відмова» мала б постійний характер (остаточний), чи могла б охоплювати конкретну каденцію? Обгрунтування проекту закону не
дає конкретної відповіді на жодне питання стосовно нормованої матерії. Запропонована зміна у
складі Сенату – це тільки невеличка причина того,
чому ті, котрі вносили проект, не порушують надалі принципового питання характеру і ролі Сенату в
системі державних органів.
По-друге, у проекті закону передбачено
зміну ст. 122 абзац 5 Конституції про скорочення
кількості голосів, необхідної в Сенаті для поновного прийняття закону після застосування президентом вето на законопроект, схвалений раніше
парламентом. Ініціатори проекту запропонували
абсолютну більшість замість теперішньої необхідної більшості 3/5 голосів. Дана пропозиція,
звісно, це одна з найбільш суттєвих змін, котра
стосується статусу президента і, одночасно, найбільш суперечлива. Офіційно так зване вето президента в Конституції зветься «передача закону в
Сейм з обґрунтованою заявою для поновного
розгляду». Суттєвий елемент нововведення означає при такому нововведенні послаблення правової позиції президента.
Як випливає з обгрунтування проекту закону, його ініціатори вважають питання вето
президента стосовно закону, прийнятого парламентом, дуже вагомим рішенням у системі державного устою, а запропоновану зміну обґрунтовану практичним досвідом. Основним атрибутом
вето вони вважають його характер публічного
звернення і поновну дискусію Сейму щодо раніше прийнятого закону. За умови сильно наголошеного «рефлексного» характеру президентського вето, ініціатори проекту тільки дещо зауважують, що дане вето не повинно бути актом «винятково символічним». Образ аргументації доповнює твердження, що форма вето повинна забезпечувати ефективність управління. Оцінка попередньої практики, дана ініціаторами проекту,
свідчить про те, що вето втратило свій «рефлексний» характер і стало елементом блокування законодавчої процедури. На їх переконання, зменшення кількості голосів депутатів, необхідної
для відхилення вето з 3/5 до абсолютної більшості (за присутності щонайменше половини кількості депутатів, визначеної законом) зменшить
небезпеку законотворчого паралічу і забезпечить
парламентській більшості законодавчої реалізації
програми, схваленої виборцями під час виборів.
Результатом пропонованої зміни мала бути, в
основному, більша спроможність уряду в ефек-

тивній реалізації своєї програми і ,однозначно,
чітка відповідальність у цій галузі, а також більша прозорість законодавчого процесу. Змінена
інституція вето, на думку ініціаторів проекту, надалі позволить президенту представляти публічні
аргументи проти набуття чинності закону, не буде
символічним актом, і забезпечить можливість ефективного управління. Усе це вказує на те, що ініціатори проекту закону про зміни до Конституції,
розглядали інституцію президентського вето на
законодавчі акти в площині внутрішніх взаємовідносин виконавчої влади, як прояв суперницьких
стосунків між президентом і урядом.
Практичний досвід, про котрий згадували
ініціатори проекту, показує можливість заблокування на підставі президентського вето певного
закону, якщо вето підтримає – під час поновного
прийняття закону – опозиція, а правляча більшість у Сеймі не володіє більшістю 3/5 голосів,
необхідної для відхилення вето. Згідно з чинними положеннями Конституції, Президент може,
натомість, у якійсь «коаліції» з опозицією заблокувати поточну політику уряду, котрий, щоправда, має підтримку сеймової більшості, але не досягає необхідної сьогодні планки/бар'єра.
Аргументація ініціаторів проекту змушує
шукати і розуміти суть чинного положення Конституції. Припущення того, що творцям Конституції 1997 року йшлося тільки про те, щоб шляхом президентського вето парламент піддався і
ще раз проголосував за закон, було б надто малоймовірним. Установлення більшості 3/5 голосів показує, що намір конституційного законодавця полягав на встановленні міцного «механізму
блокування», вкладеного в руки президента, як
самостійного актора правової сцени державного
устрою [11]. Ішлося про те, аби він міг «пригальмувати» (у певних відносинах – коли можна
передбачити – що в Сеймі не знайдеться більшості, необхідної для поновного ухвалення закону)
такі законодавчі ідеї правлячої більшості, котрі,
на думку того ж президента, з якихось причин
слід було б призупинити. Отож законодавець
створив певну конструкцію, у котрій Сейм приймає закони звичайною більшістю голосів (ст.
120 Конституції), що у відносинах з президентом
достатньо для того, щоб остаточно прийняти закон,
якщо президент не застосує вето; коли все ж президент застосує вето, то для поновного ухвалення
закону Конституція вимагає щонайменше більшості 3/5 голосів. Іншими словами, згідно з волею законодавця, вето не має, згідно із законом, тільки
«рефлексного» характеру, з чим погоджуються ініціатори проекту, бо якби було саме так, то для по-
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новного ухвалення закону також повинно вистачити тільки звичайної більшості голосів.
Отож на такому «конституційному тлі»
можна аналізувати масштаб сеймової підтримки
уряду. Кожен «бар'єр» при цьому буде «відносним» у тому значенні, що повинен розглядатися
в юридично – політичних реаліях конкретних
каденцій. Залежно від того, наскільки велика
сеймова більшість, чи вона зуміє «подолати» певний бар'єр, чи ні. Це стосується також пропонованого бар'єра на рівні абсолютної більшості і в
цьому значенні це, звичайно, відносно велика
більшість. У нормативному порівнянні з більшістю 3/5 голосів це означає зменшення важкого
бар'єра, необхідного для відхилення президентського вето. У цьому розумінні ініціатори проекту закону про зміни до Конституції пропонують
значне послаблення правової позиції президента.
Можна теж припустити, що запропонована
відмінність не послаблює позиції президента і її
можна схвалити у світлі положень Конституції.
У нормативній площині ініціатори проекту пропонують вимогу, котра ще не в стані перетворити
вето президента на символічний акт, оскільки абсолютна більшість нормативно більша від звичайної більшості. Проте не можуть викликати подиву
оцінки того, що сформульовані – в результаті президентської активності у застосуванні законодавчого вето – постулати про зміни до Конституції, і
котрі мають на меті обмежити силу цього ж вето,
являють собою «прояв інструментального та кон'юктурного ставлення до основного закону, як знаряддя реалізації поточної політики» [12].
По-третє, у проекті закону про зміни до
Конституції передбачено зміну цієї самої ст. 122
Конституції шляхом доповнення нового абзацу
7, котрий повинен був передбачати 3-місячний
термін для Конституційного Суду на прийняття
постанови у повислій справі в рамках перевірки
превентивного закону (за поданням президента
до підписання закону). Як випливає з Обгрунтування проекту, його ініціатори подали цей проект з огляду на те, щоб інституція подання, про
котрий згадується в ст. 122 абзац 3 Конституції,
не стала на практиці «альтер его» президентської
інституції законодавчого вето – як елемент зловживання, що породжує стан непевності стосовно відповідності з Конституцією оскарженого
закону. На думку ініціаторів проекту, беручи до
уваги попередню практику функціонування Конституційного Суду, запропонований 3-місячний
термін був би «відповідним».
Як видно, недовіра тут спрямовано проти
Конституційного Суду, котрий являє собою по62

тенційного союзника президента чи орган, несвідому повільність котрого президент міг би вміло
використати. Запропоноване положення повинно
містити «дисциплінарну» роль. Змушування, отже, за короткий проміжок часу досягнути бажаного стану правової стабільності, може, інколи, в
практиці зіштовхнутися з майже винятковим
станом ускладнення матерії, що унеможливлює
дотримання строку. Чинна Конституція обмежує
сьогодні Конституційний Суд визначеним, (навіть коротшим, бо 2-місячним) терміном під час
превентивної перевірки тільки одного, конкретного винятку; йдеться в ньому про контроль бюджетного закону (ст. 224 п. 2 Конституції), котрий для функціонування держави має особливе
значення. Проте ініціатори проекту закону про
зміни в Конституції зовсім не зменшують обсягу
застосування запропонованого положення, охоплюючи ним, без винятку, всі випадки проведення
превентивної перевірки на подання президента.
Інша справа те, що у згадуваному положенні немає визначення наслідків недотримання
терміну Конституційним Судом. Це означає, що
положення мало би лише інструктивне значення;
його роль полягала би тільки в тому, щоб звернути увагу на своєрідну актуальність цього виду
справ. Якщо прийняти таке бачення, то запропоноване врегулювання щодо даного питання виявляється непотрібним. Більш зручною була б
формула, щоб у таких справах Конституційний
Суд приймав рішення «невідкладно». Проте може дивувати запропонована «законодавча політика», в котрій через положення незручно адресованого до Конституційного Суду пробивається
намір (безпосередньо виражений в Обгрунтуванні
проекту) обмежити уповноваження президента.
По-четверте, проект закону містить пропозиції зміни тексту ст. 126 абзац 1 Конституції,
що стосується визначення однієї з функцій президента. У новій версії дане положення повинно
містити визначення того, що президент є «репрезентантом держави», причому це визначення повинно замінити попереднє звучання формулювання, що президент є «верховним представником» Республіки Польща. Поняття «репрезентант» і «представник» за змістом і значенням
дуже споріднені, отже, не в цьому полягає суть
зміни. Ініціатори проекту вказують на необхідність «уніфікації термінології» в контексті ст.
133 Конституції, в котрій президент визначається, як репрезентант країни у зовнішніх відносинах. При цьому доповнимо, що у цьому самому
положенні Конституція згадує також про «представників» РП в інших державах, а у певному ро-
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зумінні кожен державний орган представляє державу. Беручи до уваги ґенезу згадуваного проекту
закону про зміни до Конституції, не можна виключити, що його ініціатори, отже, інтерпретують політичні суперечки всередині виконавчої влади на
тлі ведення зовнішньої політики. Запропонована
зміна виглядає сумнівною, як з точки зору її можливого впливу на реалії співпраці обох членів виконавчої влади, так і з точки зору формальної та
суттєвої аргументації ініціаторів проекту.
Те, що найбільш привертає до себе увагу в
запропонованій новій редакції положення, це
помітна зміна свого роду «ієрархії». Вона стосується, насамперед, президента, як глави держави,
тобто першої особи в державі, котра виконує важливу символічну роль. При розгляді раніше
згадуваного компетентного спору Конституційний Суд прибрав з поняття «верховного представника» правові наслідки, суттєві для прийнятого
вирішення. Він постановив, що позиція «верховного представника» у системі державного устрою означає, що сама по собі функція президента
стосується, в першу чергу, сфери «уособлення
величі» РП [13]. Дане поняття має своє правове
значення, хоча не означає ієрархії в розумінні
«підпорядкування» президенту інших репрезентативних органів держави. Функція верховного
представництва, довірена особі президента, не ототожнюється з характером представництва держави
іншими органами. Отож важко її ставити «на рівні», чи якось «скорочуючи» позицію президента.
Попереднє конституційне формулювання породило ряд інтерпретацій, але, з іншого боку, чітко відображає класичний опис позиції глави держави.
Отож ця зміна не має виключно редакційного характеру, про що стверджують ініціатори проекту, а
суттєво могла би вплинути на зміст попереднього
розуміння правової позиції президента.
По-п’яте, у проекті запропоновано зміну
тексту ст. 127 п. 3 Конституції, що означало б,
що за кандидатуру на посаду президента повинні
бути зібрані підписи більше ніж 300 тисяч громадян, замість попередніх 100 тисяч підтримки.
Дана пропозиція означає підвищення обов’язкового «бар'єру». В Обгрунтуванні проекту його
ініціатори показують, що подана пропозиція – це
результат негативного досвіду попередніх виборчих кампаній, під час котрих мали випадки навіть «купівлі» голосів підтримки, а пізніше безкоштовного використання ефірного часу на громадському телебаченні на користь заявлених кандидатів – як способу рекламування ними своєї
продукції. Ініціатори навели правовий порівняльний аргумент, вказуючи на аналогічні тенден-

ції. Актуальність випадків наведеної практики
вказує на користь доцільності пропозиції, хоча її
обмежений масштаб може також викликати розбіжні оцінки щодо необхідності змін. Не можна
виключити, що прийняття зміни могло б призвести до фактичного обмеження політичного плюралізму у президентських виборах. Останній епізод
з виборів у 2010 р., котрі відбувалися в порядку
дострокових виборів президента у зв’язку із передчасним звільнення посади президента, міг би також
викликати питання про необхідність упровадження
подібних змін при такій скороченій процедурі виборів чи навіть в основному, або можливості прийняття менш суворої вимоги.
По-шосте, у проекті його ініціатори пропонують зміну в ст. 131 п. 2 Конституції, котра полягає в ліквідації «часової прогалини», що випливає з попереднього положення про тимчасове
виконання обов’язків президента РП Маршалом
Сейму. Замість „до часу обрання” дане положення повинно було б звучати „до часу зайняття посади” новообраним президентом. Це усунуло б
необхідність реалізації функціонального тлумачення попереднього тексту положення Конституції, незважаючи на філологічне тлумачення,
що базується на дослівному звучанні тексту даного положення. Практично йдеться тут про часовий проміжок тривалістю близько 2 місяців
між датою виборів і датою вступу на посаду, котрий залежить також від дати прийняття Конституційним Судом постанови про визнання правомочності виборів. Необхідність цієї корективи
положення пов'язують з необхідністю практичної
ситуації, що виникла після авіакатастрофи під
Смоленськом у 2010 році, коли загинув правлячий тодішній президент РП Лех Качинський. Обсяг пропозицій змін не переходить за рамки
польської традиції виконання згадуваної функції
Маршалом Сейму, хоча, звісно, відомі також вирішення у сфері державного устрою інших держав, коли такі тимчасові обов’язки глави держави виконуються в лоні самої виконавчої влади,
наприклад, прем’єром уряду [14].
По-сьоме, проект закону містить зміни до
ст. 133 Конституції. Новий пункт 2а стосується
процедури ратифікації і передбачає впровадження для Президента обов’язку ратифікації чи призупинення дії певних міжнародних договорів
впродовж 7 днів. Мова йде про договори, що зазначені в ст. 89 п.1 і ст. 90 Конституції. Це договори, що підлягають ратифікації за попередньою
згодою парламенту, вираженою в законі, і ті, котрі стосуються визначених матерій та договори з
області так званої європейської клаузулі, тобто
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ті, котрі передають міжнародній організації
(міжнародному органу) компетенції виконавчої
влади в декотрих справах. Запропонована зміна
чітко пов’язана з суперечливим випадком з часів
резидентури Л. Качинського, котрий впродовж
декількох місяців зволікав з ратифікацією Лісабонського Трактату. Цей казус супроводжувала
наукова і політична дискусія з приводу того, чи
президент зобов’язаний ратифікувати договір,
котрий парламент ухвалив законним шляхом, чи
такі ухвали приймаються на розсуд президента.
Суперечка стосувалася також терміну, впродовж
котрого президент повинен ратифікувати. Тут можна задуматися стосовно принциповості і доцільності такої прямолінійності процесу ратифікації.
Це може потягнути за собою негативні наслідки
для ведення зовнішньої політики. Окрім цього, 7денний термін належить відраховувати не від підписання закону, що виражає згоду на ратифікацію,
а від набуття чинності цим законом.
У своїй пропозиції ініціатори змін керувалися у відповідності до Обгрунтування проекту,
необхідністю «ефективного уточнення вимог
взаємодії між президентом і Урядом у справах
зовнішньої політики».
По-восьме, з цим наміром ініціатори проекту запропонували нову редакцію п. 3 у ст. 133
Конституції, що стосується взаємодії президента
в області зовнішньої політики з Головою Ради
Міністрів і відповідним міністром. Тут було додане друге речення, згідно котрого «позиція в
області зовнішньої політики Президента Польської Республіки подається за пропозицією чи за
згодою Голови Ради Міністрів». Нове положення
було би «конкретизацією», котра змушує співпрацювати обох членів виконавчої влади і виділяє роль уряду [15]. Своєю ґенезою вона сягає
згадуваного компетентного спору.
Згадана пропозиція зміни частково відображує становище, яке зайняв Конституційний
Суд у справі раніше згадуваного компетентного
спору на фоні Європейського Союзу. Ініціатори
проекту закону про зміни Конституції одначе
«пішли ще далі», поширюючи її на всю сферу
зовнішньої політики. Запропонована зміна суттєво вплинула би на правове становище президента, послаблюючи його позицію на користь уряду.
По-дев'яте, у проекті закону його ініціатори
запропонували доповнення положення зі ст. 134 п.
3 Конституції формулюванням про те, що президент призначає Шефа Генерального Штабу і головнокомандуючих видів Збройних Сил «за поданням Голови Ради Міністрів». Ця зміна зміцнювала
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би роль прем’єра у відносинах з президентом, котрий не може діяти без подання прем’єра.
По-десяте, ініціатори проекту запропонували
відхилити ст.135 Конституції, котра до сьогоднішнього дня проголошує, що дорадчим органом президента в галузі внутрішньої та зовнішньої безпеки
держави є Рада Національної Безпеки. Це означає
деконституціалізацію цього органу, щоб не викликати сумнівів про те, що йдеться про орган тільки
дорадчого характеру. Усунення цього органу з
Конституції не означає його ліквідації. Він міг би
функціонувати надалі, але тільки на підставі юридичних положень нижчого рангу.
По-одинадцяте, ініціатори проекту пропонують кілька змін у ст. 144 п. 3 Конституції, котрий регулює каталог президентських прерогатив
(державних актів президента, котрі не вимагають
для набуття ними чинності контра сигнатури,
тобто підпису прем’єра уряду) [16]. Положення ст.
144 абзац 3, п. 6 Конституції передбачає станом на
сьогоднішній день тільки підписання або відмову
підписання закону, при цьому зовсім не згадується
про інституцію президентського законодавчого
вето. Ініціатори пропонують тут відповідне доповнення, що було б тільки коректним уточненням, а
не новою компетенцією президента. Підставою цієї
компетенції є ст. 122 абзац 5 Конституції, а у попередній практиці на такий урядовий акт президента
не вимагалося контра сигнатури.
Для уточнення переліку президентських прерогатив у проекті закону про зміни до Конституції
в ст. 144 абзац 3 Конституції, пропонується також
доповнення цього положення новим пунктом – 23а, що стосується призначення Генерального Прокурора. Це має зв'язок з пропозицією розміщення в
Конституції комплексної нормалізації статусу прокуратури, чого дотепер не існує.
Наступне уточнення переліку президентських прерогатив стосується – в цій ж самій ст. 144
абзац 3 Конституції – анулювання попередніх
пунктів 26-27, що стосуються призначення і відкликання членів уже згадуваної Ради Національної Безпеки а також призначення членів Національної Ради Радіотелефонії і Телебачення. Ці
модифікації списків прерогатив пов’язані з пропонованою деконституціоналізацією обох згаданих органів, котрі ще до сьогодні мають свою
конституційну регуляцію. Зміни у положенні
Конституції, котрі стосується прерогатив, являють собою наслідок посереднього рішення стосовно інших органів. У технічно-правовому розумінні це знаходить своє обґрунтування. Слід,
проте, пам’ятати, що в ситуації, коли йдеться про
перекреслення органів в положеннях Конститу-
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ції, коректа положень про обсяг прерогатив може
опосередковано впливати на правову позицію
президента. Навіть якщо залишити ці органи на
підставі окремих положень нижчого рангу і зберегти також креативні права президента відносно
цих органів, то це, однаково, означатиме зміну
статуту президентських прав. Зі статусу « прерогатив» вони перетворяться на державні акти президента, котрі підлягатимуть контра - сигнатурі
прем’єра уряду. Якщо взяти до уваги всі постульовані ініціаторами проекту зміни, то після
оновлення Конституції перелік прерогатив охоплював би загалом 29 матерій. Вміст переліку
впливає на рівень незалежності президента у його відносинах з урядом.
По-дванадцяте, у проекті закону про зміни
до Конституції ініціатори цього проекту хочуть
надати нового звучання положенням ст. 179
Конституції, котрі стосуються призначення президентом суддів. Теперішня редакція говорить
про те, що таке призначення відбувається «за
поданням» Національної Ради Судочинства, її
пропонують замінити словами « у відповідності
до подання» і доповнити реченням, що «відмова
у призначенні може відбутися тільки з поважних
причин, представлених після пропозицій Національної Ради Судочинства і вимагає обґрунтування». Як видно, пропозиція оновлення у цьому обсязі передбачає часткове обмеження свободи президента у прийнятті рішень. Генеза цієї
пропозиції також пов’язана з попередньою діяльністю президента Л. Качинського, котрий блокував деякі номінації. У запропонованому положенні можна побачити ідею зрівноваження порядку процедури так, щоб, з одного боку, не підважити ролі легітимізації судової влади, а з другого боку – щоб не робити з президента пасивного виконавця пропозиції іншого органу. На підтвердження своєї позиції ініціатори проекту
стверджують, що таке уточнення порядку і передумов відмови у призначенні «необхідне для
збереження конституційного принципу розподілу і рівноваги влади». Характер компетенції президента у цьому обсязі був предметом суперечки
стосовно «активної» ролі президента і ролі тільки «нотаріуса», без права оспорювання висунених кандидатур. Пропозиція ініціаторів проекту
закону обмежує президента шляхом конкретизації порядку і передумов відмови, але, одночасно,
підтверджує права президента оцінювати і перетворює його компетенцію на видиму. Нова редакція положення уможливлювала б контролювати ухвали президента.

***
Основна оцінка обговорюваного депутатського проекту Закону про зміни до Конституції
схиляє до думки про те, що запропоновані пропозиції однозначно і суттєво повинні послабити
позицію президента в порівнянні з положеннями,
чинними на сьогоднішній день. Нове визначення
цієї позиції означає нову форму системи правління, нове прочитання принципу троїстого поділу влади. Це пропозиція, котра спрямовує конституційні вирішення в напрямку парламентарно
– кабінетної системи, хоча ще не настільки поміркованій версії, що важко поки що говорити про
повернення до класичної форми цієї системи.
Також зазначимо, що у проекті не знайшлися
пропозиції, що стосуються, зокрема, заміни теперішніх загальних виборів президента на непрямі вибори, хоча у попередніх політичних дебатах це була серйозна тема обговорення.
Як ми вже згадували, даний проект до закінчення попереднього скликання депутатів не
був розглянутий і ухвалений. Напрошуються думка, що така його доля була зумовлена двома
обставинами. По-перше, це його ґенеза, тобто
наслідок суперечливого досвіду періоду важкої
коабітації в 2007 – 2010 роках, коли президент і
уряд належали до різних політичних орієнтацій.
По-друге, суттєвим фактором стало те, що вибори президента в 2010 році виграв Б. Коморовський (котрий до виборів був Маршалом Сейму і
походив з правлячої більшості). Це усунуло основні політичні причини суперництва всередині виконавчої влади між обома її членами. Перемога в
осінніх парламентарних виборах попередньої правлячої коаліції, в котрій основною силою є «Громадянська Платформа», теж суттєво можуть пояснити, чому згадуваний проект закону про зміни до
Конституції не був знову поданий депутатами поточного скликання на розгляд Сейму.
Попри одноразовість політичної ситуації,
даний проект має значення як екземпліфікація
однієї з двох конкуруючих між собою бачень
(тобто на користь уряду, але проти президента)
майбутнього вирішення суперництва обох членів
усередині виконавчої влади [17].
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Andzhey Shmit
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND IN THE LIGHT OF THE DRAFT
OF LAW ON CHANGES TO THE CONSTITUTION
Summary
The basic evaluation of the discussed deputies’ draft of the Law on changes to the Constitution
inclines to the opinion that the offered propositions should essentially weaken the position of the president in
relation to the actual current positions. New definition of this position means a new form of the system of
government, new understanding of the principle of the triple division of power. It is the proposition directing
constitutional decisions towards parliamentary – cabinet system, though not in a considerable version, that it
is still difficult to speak about the returning to the classic form of this system. Also, note that the draft
doesn’t give any proposition concerning the substitution of present general elections of the president to
indirect election, though it was a serious theme for discussion in previous political debates.
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Анджей Шмит
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬШИ В СВЕТЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОНСТИТУЦИЮ
Аннотация
Основная оценка обсуждаемого депутатского проекта Закона об изменениях в Конституцию
склоняет к мысли о том, что предложенные предложения однозначно и существенно должны ослабить позицию президента в сравнении с положениями, действующими на сегодняшний день. Новое
определение этой позиции означает новую форму системы правления, новое прочтение принципа
тройственного деления власти. Это предложение, которое направляет конституционные решения в
направлении парламентарно-кабинетной системы, хотя еще не настолько умеренной версии, которая
тяжело пока что говорить о возвращении к классической форме этой системы. Также укажем, что в
проекте не обнаружились предложения, которые касаются, вчастности, замены настоящих общих выборов президента на косвенные выборы, хотя в предыдущих политических дебатах это была серьезная тема обсуждения.
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
(до питання про роль органу конституційної юрисдикції в механізмі «стримувань
і противаг сучасної конституційної держави)
Стаття присвячена аналізу ролі та місця Конституційного Суду в системі органів державної влади України, зокрема його впливу на функціонування механізму «стримувань і противаг», а також можливих шляхів удосконалення правового регулювання діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні в процесі її
утвердження як сучасної конституційної держави.
Ключові слова: конституційна держава, поділ влади, механізм «стримувань і противаг», орган конституційної юрисдикції, Конституційний Суд України.

З відновленням на поч. 90-тих рр. минулого століття національної державності українського народу в Україні було взято курс на її перетворення в сучасну конституційну державу.
Українська РСР, будучи фактично невіддільною
адміністративно-територіальною частиною Радянського Союзу в якому принципово не визнавалося більшість політико-правових інститутів
демократично світу, мала перетворитися на суверенну національну державу, де народ є єдиним
джерелом влади, а сама влада здійснюється за
принципом її поділу на законодавчу, виконавчу
та судову [1]. Ці положення Декларації про державний суверенітет України були принципово новими для тогочасних, фактично ще радянських,
політико-правових реалій. Однак, згодом вони найшли своє відображення на найвищому нормативному рівні, зокрема і в Конституції України 1996
року. Україну було визначено державу суверенною і незалежною, демократичною, соціальною та
правовою, в якій державна влада здійснюється на
засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (ст.1 та 6 Конституції України). Конституцієдавець спеціально підкреслив значення принципу
поділу державної влади для функціонування України як конституційної держави.
Такий підхід був не тільки логічним і зрозумілим для українського суспільства, але й відповідав загалом базовим традиціям європейського конституціоналізму. Адже, сьогодні знайдеться небагато положень, які були б так тісно пов'язані із явищем конституційної держави, як принцип поділу влади. При цьому, звертає на себе
увагу та обставина, що з одного боку саме цьому
явищу (ідеї поділу влади) судилося стати чи не
визначальним в процесі виникнення самої конституційної держави як такої, оскільки ще п.16
Декларації прав людини і громадянина 1789 р.
прямо було передбачено, що «суспільство, в
якому не забезпечено користування правами і не
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проведено розподілу влади, не має конституції» [2,
с.251]. А з іншого боку, саме принцип поділу влади
на протязі всієї подальшої історії конституційної
держави став одним з найбільш яскравовиражених
її політико-правових атрибутів, однією з ознак саме цього історичного типу держави [3].
Вже на початку минулого століття, відомий
вітчизняний вчений правознавець Богдан Кістяківский (1868-1920) у своїй роботі «Держава і
особистість» зазначав, що базисною ознакою,
головним принципом конституційної держави
було те, що «державна влада в ній вже є обмеженою», що в такій державі «владу поставлено в
певні межі, які вона не повинна і правовим чином не може переступати» [4, c.243]. Для конституційної держави, писав його сучасник професор Харківського університету Микола Палієнко (1869–1937) характерними є наявність в ній,
як мінімум, системи розподілу влади («розділення властей»), яка перебуває в тісному зв’язку з
«демократичним принципом народного суверенітету», правами людини та справедливою правовою системою на основі конституції [5, с.136].
В наші дні, на думку професора Універститету
ім. Гумбольда (м.Берлін) Олександра Бланкенагеля, принцип поділу влади природнім способом
теж поєднується в одне ціле з іншими характерними ознаками конституційної держави. До
останніх, відносяться насамперед захист основних прав людини, повага до її гідності, принципи демократичного ладу та верховенства права
тощо. При цьому, як зазначає вчений, саме поділ
влад та їх взаємне «зрівнювання у своїй вазі»,
стримування і контроль покликані посилювати
вплив суверена (т.б. народу) на прийняття державних рішень, а завдяки ефективній системі
розподілу повноважень у прийнятті рішень між
різними державними органами, - також і захищати основні права людини і громадянина [6, с.5-6].
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Однак, поділ влади тільки тоді може виконувати своє призначення (зокрема, бути бар’єром
проти злочинного використання влади, її узурпації в одних руках, забезпечувати демократичне
правління і свободу в суспільстві), коли він органічно поєднується із взаємодією влади як такої в
цілому, доповнюється системою стримувань і
противаг, забезпечуючи при цьому баланс та зрівнювання у своїй вазі різних гілок влади [7, с.31].
В новітні часи одним із елементів такої системи
та одночасно її «візитною карткою» стали органи
конституційного контролю, хоч виникнення самої ідеї останніх, сягає також початків конституційної держави як такої [8, с.65]. Саме органи
конституційного контролю мають здатність своїми функціональними діями реально впливати на
інші структурні елементи форми державного
правління (в широкому розумінні останніх), зокрема корегувати «поведінку» відповідних органів державної влади, аж до нівелювання їхніх
актів, як у випадку з визнанням останніх неконституційними [9, с.206]. В той же самий час, офіційне тлумачення конституції, будучи, як правило, виключною прерогативою органів конституційного контролю, фактично перетворює ці органи на такого собі «арбітра» (посередника) між
законодавчою та виконавчою владами [10, с.40].
Звідси, логічним виглядає і те, що відіграючи
роль окремого (самостійного) балансу в механізмі стримувань та противаг системи організації
влади в сучасній конституційній державі, органи
конституційного контролю поруч із виконанням
завдання підтримки гармонійної та збалансованої взаємодії всіх гілок влади, контролю за правильним виконанням ними своїх функцій в межах, визначених конституцією та чинним законодавством, все більше приймають участь у забезпеченні політичної стабільності країни [11, с.
35-43]. В останні десятиліття, як підмітив відомий угорський конституціоналіст Андрош Шайо, органи юстиції і, утверджене вже як самостійне явище, конституційне судочинство перетворились у новий реально діючий «обмежувальний бар’єр» на шляху до узурпації влади. При
цьому, як зазначає вчений, «рішення конституційного суду можуть заставити законодавчу і
виконавчу владу по справжньому виступати одна
проти одної на захист свободи» [12, с.107].
Ці та інші, близькі за змістом, питання щодо місця конституційних судів в системі органів
державної влади сучасної конституційної держави найшли своє відображення в низці праць зарубіжних авторів, зокрема О.Бланкенагеля,
М.Боднара, Л.Гарліцкого, Б.Ебзеєва, К.Емерадзе,

Л.Ентіна, В.Зоркіна, Л.Лазарева, А.Клішаса,
Е.Куріса, П.Міклашевіча, Р.Сабереану, А.Шайо
та ін. Проблематика місця Конституційного Суду
України в системі органів державної влади України, його ролі у механізмі стримувань і противаг
досліджувалися в М.Козюбри, М.Орзіха, М.Савенка, А.Селіванова, І.Сліденка, В.Скоморохи,
А.Стрижака, Ю.Тодики, В. Шаповала, С.Шевчука та інших вітчизняних вчених [8; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19]. В той же самий час, досвід діяльності Конституційного Суду України в процесі забезпечення балансу владних повноважень між різними гілками державної влади, аналіз його впливу на
політико-правовий розвиток України власне як
конституційної держави, ще раз підкреслюють актуальність даної проблематики, спонукають до необхідності пошуку нових пропозицій по удосконаленню правого регулювання діяльності єдиного
органу конституційної юрисдикції саме в цій частині суспільних відносин.
Відповідно до частини третьої ст. 124 Конституції України судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та судами
загальної юрисдикції. Дану статтю, як відомо,
розміщено у розділі VІІІ Основного Закону держави, який має назву «Правосуддя». В той же
самий час, окремий розділ Конституції України
(«Розділ ХІІ. Конституційний Суд України»),
присвячено виключно питанням функціонування
Конституційного Суду України. Ця частина Основного Закону (розділ ХІІ) розпочинається визначенням Конституційного Суду України єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні (ч.1 ст.147) та, серед іншого, містить виклад
повноважень Конституційного Суду України, до
яких належить: 1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):
законів та інших правових актів Верховної Ради
України; актів Президента України; актів Кабінету Міністрів України; правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 2) офіційне тлумачення Конституції України та законів
України (ст.150). Крім того наступна стаття
(ст.151) цього ж розділу Основного Закону говорить про те, що Конституційний Суд України за
зверненням Президента України або Кабінету
Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних
договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для
надання згоди на їх обов'язковість; за зверненням
Верховної Ради України Конституційний Суд
України дає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду
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справи про усунення Президента України з поста
в порядку імпічменту. Натомість, статтею 159
Конституції України («Розділ ХІІІ. Внесення
змін до Конституції України.») передбачено
обов’язкову участь єдиного органу конституційного контролю в процедурі внесення змін до Основного Закону держави («законопроект про
внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності
висновку Конституційного Суду України щодо
відповідності законопроекту вимогам статей 157
і 158 цієї Конституції»). Варто також пригадати,
що відповідно до п.28 частини першої ст.85 Конституції України («Розділ IV. Верховна Рада
України.»), парламент достроково припиняє повноваження представницького органу автономії
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим)
за наявності висновку Конституційного Суду
України про порушення останньою Конституції
України або законів України.
Такий підхід конституцієдавця в питанні
визначеності обсягу та змісту повноважень Конституційного Суду України, разом із особливостями викладу Закону України «Про Конституційний Суд України» та окремих положень Закону України «Про судоустрій України», у свій час
породили низку логічних запитань як щодо самої
природи (сутності) явища конституційного контролю в Україні, можливої участі Конституційного Суду України у здійсненні ним судочинства, а
звідси відповідно - спільних та відмінних рис
між Конституційним Судом України і судами
загальної юрисдикції, так і щодо питання місця
Конституційного Суду України в системі органів
державної влади загалом. Про це свідчать не
тільки тогочасні публікації окремих вчених
(М.Козюбри [13], М.Савенка [15], В.Скоморохи
[17], В.Шаповала [19; 20; 21], Шемшученка Ю.С.
та Мурашина Г.О. [22], та ін.), а й спеціально
присвячені цій проблематиці круглі столи, наукові семінари та конференції [23; 24; 25]. В той
же самий час, системний аналіз, насамперед,
конституційних положень в частині повноважень
Конституційного Суду України, особливостей
порядку призначення/обрання суддів Конституційного Суду України, їхнього статусу, правової
природи актів Конституційного Суду України і
т.д., дозволив з одного боку прояснити саму природу (сутність) конституційного контролю в
Україні, а з іншого – визначитися із місцем Конституційно Суду України в системі органів державної влади загалом.
Так, аналіз Конституції України та Закону
України "Про Конституційний Суд України", на
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думку М.І.Козюбри, дає підстави констатувати
про те, що Конституційний Суд України насамперед є складовою судової влади, оскільки з нею
його поєднує організаційна форма (суд), функціональне призначення (здійснення конституційної
юрисдикції), процесуальна форма діяльності
(конституційне судочинство), основні принципи
діяльності (незалежність, колегіальність, гласність, обґрунтованість і обов'язковість рішень),
гарантії незалежності та недоторканності його
суддів, підстави щодо їх звільнення з посади та
вимоги щодо несумісності і т.д. Однак, як погоджується вчений, місце Конституційного Суду
України в системі органів державної влади визначають не тільки і навіть не стільки спільні
риси з судами загальної юрисдикції, скільки відмінності між ними. Конституційний Суд України, як зазначає вчений, будучи складовою судової влади, за характером і змістом своєї діяльності одночасно є і особливим державним органом,
статус якого істотно відрізняється від статусу
судів загальної юрисдикції. Його особливість
полягає в тому, що останній не входить до системи судів загальної юрисдикції, отже, не знаходиться з ними у відносинах субординації; він є
самостійним, незалежним від судів загальної
юрисдикції державним органом. Крім того, відповідно до Конституції України Конституційний
Суд України може здійснювати контроль за органами законодавчої і виконавчої влади, а також
опосередковано - за судами загальної юрисдикції. Саме у цій ролі, на думку М.І.Козюбри, Конституційний Суд України сам представляє вищу
державну владу [13, с. 22-23].
При детальному аналізі повноважень Конституційного Суду України звертається увага на
те, що останні фактично являють собою дві умовні групи повноважень: т.з. група, традиційних
(загальновизнаних та, до певної міри, поширених
у світовій практиці) та група повноважень, притаманних власне національному (українському)
досвіду [21, с. 283]. При цьому, до групи «традиційних» відносять повноваження щодо вирішення питання про конституційність правових
актів парламенту, глави держави, уряду. Вважається, що реалізація саме цих повноважень становить зміст явища судового конституційного
контролю в Україні у т.з. «вузькому» значенні
даного поняття, а саму оцінку відповідних правових актів стосовно їх відповідності конституції
можна назвати титульною функцією Конституційного Суду України. Крім того, до даної групи
повноважень можна віднести можливість тлумачити положення Конституції та законів України.
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До повноважень, які характеризують виключно
національний досвід, насамперед, відносять надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам ст. 157 та 158 Основного Закону держави
[21, с. 284]. В останньому випадку, як відомо,
йдеться про те, що Конституція України не може
бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України; законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був
прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту, а парламент, протягом строку своїх повноважень не
може двічі змінювати одні й ті самі положення
Конституції України.
Аналіз цих та інших конституційних положень щодо повноважень Конституційного Суду
України, на думку В.М.Шаповал, дає підстави
визначати останнього як «судовий орган конституційного контролю (орган судового конституційного контролю)», а здійснюваний ним контроль вважати «за характером і змістом - конституційним, а за загальними формами – судовим»
[8, с.72-73]. Прикметно, що в одному із своїх перших Рішень (справа щодо призначення заступників голів місцевих державних адміністрацій, №
8-зп від 24.12.1997 р.), Конституційний Суд
України самовизначився власне як «орган конституційного контролю» [25].
Таке розуміння природи конституційного
контролю в Україні, а також індифікація Конституційного Суду України власне як «судового органу конституційного контролю», очевидно, дає
всі підстави стверджувати про окрему (самостійну) та надзвичайно важливу роль Конституційного Суду України в механізмі стримувань і противаг системи організації державної влади в
Україні [9, с.195-219; 14; 15]. Подібна оцінка місця органів конституційного контролю в загальній системі органів державної влади є характерною і для низки зарубіжних держав, зокрема із
т.з. напівпрезидентською формою правління [25;
27, с.93-152]. При цьому, конституційні суди нерідко називають окремими «балансами», чи самостійними елементами механізму стримувань і
противаг системи організації влади. В окремих
випадках оцінка місця та ролі органів конституційного контролю в системі поділу влади є більш
радикальнішою, на що, очевидно, є насамперед

підстави нормативного характеру. Так, відповідно до ст.134 Конституції Республіки Молдови,
Конституційний Суд Республіки Молдови є єдиним органом конституційної юрисдикції в Республіці Молдова, він незалежним від будь-якої
іншої публічної влади і підкоряється тільки Конституції, гарантує верховенство Конституції, забезпечує реалізацію поділу державної влади на
законодавчу, виконавчу та судову (виділення наше – П.С.), а також гарантує відповідальність
держави перед громадянином і громадянина перед державою [28, с.227-228].
В Україні ні Конституція України, ні чинне
законодавство прямо не говорять про те, що
Конституційний Суд України безпосередньо виступає гарантом здійснення державної влади в
Україні на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Однак, останнє, як видається,
прямо витікає із змісту ст.2 Закону України «Про
Конституційний Суд України», оскільки за її
положеннями завданням Конституційного Суду
України «є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на
всій території України»[29]. За змістом даного
припису, завданням Конституційного Суду України в широкому розумінні є гарантування верховенства Основного Закону держави в цілому як
системного явища з усіма його т.з. базовими характеристиками (вищою юридичною силою, підвищеним рівнем стабільності, базовим нормативним характером і т.д.), а у вузькому (більш прикладному) розумінні – гарантування верховенства конкретних конституційних положень. Конституційний принцип здійснення державної влади в Україні на засадах її поділу на законодавчу,
виконавчу та судову (ч.1 ст.6 Основного Закону) в
цій ситуації нічим не відрізняється від інших конституційних принципів та положень, і гарантом
його верховенства як невід’ємної складової частини Конституції України, - повинен виступати Конституційний Суд України. Отже, Конституційний
Суд України є не тільки самостійним елементом
механізму стримувань і противаг, не тільки займає
своє (чітко окреслене) місце в загальній системі
органів державної влади, він виступає також і гарантом здійснення державної влади на засадах її
поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Друга особливість, яка суттєво відрізняє
Конституційний Суд України від інших елементів системи стримувань і противаг, це його реальна здатність впливати (прямо чи опосередковано) майже на всі без виключення органи державної влади, тим чи іншим чином включених до
механізму стримувань і противаг. Останнє прямо

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

71

П.Б. Стецюк

витікає із змісту та обсягу повноважень Конституційного Суд України. Він єдиний, як зазначалося вище, має право перевіряти на предмет конституційності закони та інші як акти, прийняті
парламентом, а також акти глави держави та
уряду. Конституційний Суд України має право
офіційно тлумачити Конституцію та закони
України з усіма витікаючи з цього правовими
наслідками, зрештою, він як єдиний орган конституційної юрисдикції може також (за певних
обставин) вирішувати і окремі категорії т.з. компетенційних спорів.
Однак, все це Конституційний Суду України може робити тільки з ініціативи законодавчо
визначених суб’єктів конституційно-правових
відносин, частина з яких, в тій чи іншій мірі, сама є включена (чи може бути за певних обставин
включена) до механізму стримувань і противаг
системи поділу влади. Так, відповідно до ч.2 ст.
150 Конституції України вирішення питання про
конституційність законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента
України, актів Кабінету Міністрів України розглядаються за зверненнями: Президента України;
не менш як сорока п'яти народних депутатів
України; Верховного Суду України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
Верховної Ради Автономної Республіки Крим. В
той же самий час, суб'єктами права на конституційне подання з питань офіційного тлумачення
Конституції та законів України, відповідно до
ст.41 Закону України про Конституційний Суд
України», є Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,
Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, Верховна Рада
Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування» [29].
Перелік подібного плану конституційних
та законодавчих положень можна продовжувати
і дальше. Спільним в цій ситуації буде те, що у
всіх випадках ініціатива щодо порушення відповідного провадження в єдиному органі конституційної юрисдикції знаходиться виключно поза
межами останнього. Відсутність у Конституційного Суду України права самостійно порушувати
питання про початок конституційного провадження, наприклад з тих же питань офіційного
тлумачення чи перевірки на предмет конституційності, можна також тим, що суттєво відрізняє
Конституційного Суду України від інших учасників механізму стримувань і противаг. Певним
(умовним) виключенням з цієї ситуації можна
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вважати припис ч.2 ст. 95 Закону України «Про
Конституційний Суд України», відповідно до
якого «у разі якщо при тлумаченні Закону України (його окремих положень) була встановлена
наявність ознак його невідповідності Конституції
України, Конституційний Суд України у цьому ж
провадженні вирішує питання щодо неконституційності цього Закону» [29].
Досвід діяльності Конституційного Суду
України свідчить про неодноразове його звертання до проблематики поділу державної влади
як такої. І хоч безпосередньо предметом офіційного тлумачення Конституційним Судом України ще не були положення ч.1 ст.6 Конституції
України, останній у низці своїх рішень фактично
виробив на сьогоднішній день комплексне бачення як сутності та змісту даного принципу загалом, такі і його мети, суспільного призначення,
співвідношення з іншими конституційними
принципами тощо. У своєму Рішенні № 6-рп від
24.06.1999 р. (справа про фінансування судів)
Конституційний Суд України зазначив, що «метою функціонального поділу державної влади на
законодавчу, виконавчу та судову (стаття 6 Конституції України) є розмежування повноважень
між різними органами державної влади та недопущення привласнення повноти державної влади однією з гілок влади» [30]. Дана позиція згодом була підсилена зверненням уваги Конституційного Суду України на те, принцип поділу
влади в такому розумінні виступає також і важливою гарантією недопущення узурпації влади
[31]. За змістом принципу поділу влади, говориться у Рішенні Конституційного Суду України
№ 8-рп від 07.05.2002 р (справа щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб), державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, які врівноважують одна одну системою
стримувань і противаг [32]. В той же самий час,
здійснення даного принципу означає, передусім,
самостійне виконання кожним органом державної влади своїх функцій і повноважень. Однак, останнє не виключає взаємодії органів державної влади, в тому числі надання необхідної
інформації, участь у підготовці або розгляді певного питання тощо. Така взаємодія має здійснюватися з урахуванням вимог статей 6 та 19
Конституції України, відповідно до яких органи
державної влади зобов'язані діяти на підставі,
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» [33].
«Поділ державної влади є структурною диференціацією трьох рівнозначних основних функ-
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цій держави: законодавчої, виконавчої, судової; він
відображає функціональну визначеність кожного з
державних органів, передбачає не тільки розмежування їх повноважень, а й їх взаємодію, систему
взаємних стримувань та противаг, які мають на
меті забезпечення їх співробітництва як єдиної
державної влади» – говориться у Рішенні № 4-рп
від 01.04.2008 р (справа про Регламент Верховної
Ради України)[34]. Однак, сам . принцип поділу
державної влади набуває сенсу лише за тієї умови,
коли всі органи державної влади діють у межах
єдиного правового поля. Звідси, неухильне додержання органами законодавчої, виконавчої та судової
влади Конституції та законів України, підкреслює
Конституційний Суд України, - забезпечує реалізацію принципу поділу влади і є запорукою їх єдності,
важливою передумовою стабільності, підтримання
громадського миру і злагоди в державі [34].
Неодноразово Конституційний Суд України, керуючись в т.ч. і конституційним принципом поділу влади, забезпечуючи його верховенство як невід’ємної частини Основного Закону
держави, приходив до висновку про конституційність чи неконституційність законів, інших
актів парламенту, актів глави держави чи уряду.
При цьому, вихідними положеннями в таких випадках слугували приписи ч.2 ст.6 Конституції
України за яким органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України
межах і відповідно до законів України, наголошуючи при цьому, що всі органи державної
влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб передбачений Конституцією та законами України (ч.2 ст.19 Основного Закону). Так, Конституційним Судом України у свій час були визнані неконституційними
Постанова Верховної Ради України від 1 жовтня
1996 року "Про тлумачення статті 98 Конституції
України" [35], окремі положення Указу Президента України від 24 квітня 1997 року N 371 "Про
Національне бюро розслідувань України [36],
Закону України „Про Конституційний Суд України“ [37]. Натомість, у Рішенні № 7-рп від
21.06.2011 (справа про повноваження державних
органів у сфері судоустрою) Конституційний
Суд України прийшов до висновку про те, що
відповідають Конституції України (т.б. є конституційними) положення частини першої статті
19 Закону України „Про судоустрій і статус
суддів“ від 7 липня 2010 року, якими передбачено право Президента України ліквідовувати суди
загальної юрисдикції[38].

Подібних прикладів можна приводити багато. Очевидним є те, що Конституційний Суд
України в таких випадках виступає реальним (дієвим) учасником здійснення механізму стримувань і противаг системи поділу державної влади.
Інше питання, наскільки вдалими / чи не вдалими є його дії в конкретних політико-правових
ситуаціях. Адже не секрет, що не завжди ті чи
інші прийняті Конституційного Суду України
рішення однозначно сприймаються в українському суспільстві, зокрема і в середовищі вченихправознавців [11; 40]. Можливо найбільш резонансним в цьому відношенні стало Рішення
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до Конституції України“ від 8 грудня 2004 року № 2222–IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції
України) [39]. У цьому Рішенні, як відомо, Конституційний Суд України визнав „таким, що не
відповідає Конституції України (є неконституційним), Закон України „Про внесення змін до
Конституції України“ від 8 грудня2004 року №
2222–IV у зв’язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття“
(пункт 1 резолютивної частини), зазначивши, що
„Закон України „Про внесення змін до Конституції України“ від 8 грудня 2004 року № 2222–
IV, визнаний неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом
України даного Рішення. Пунктом 3 резолютивної частини Рішення Конституційний Суд України поклав „на органи державної влади обов’язок
щодо невідкладного виконання цього Рішення
стосовно приведення нормативно-правових актів
у відповідність до Конституції України від 28 червня 1996 року в редакції, що існувала до внесення до неї змін Законом України „Про внесення
змін до Конституції України“ від 8 грудня 2004
року № 2222–IV“ Крім того, у мотивувальній частині Рішення було зазначено, що «Конституційний
Суд України виходить з того, що визнання неконституційним Закону № 2222 у зв’язку з порушенням
процедури його розгляду та ухвалення означає відновлення дії попередньої редакції норм Конституції України, які були змінені, доповнені та виключені Законом № 2222» [39].
Дійсно, 8 грудня 2004 року Верховна Рада
України, розглянувши Законопроект № 4180 з
поправками, щодо якого Конституційний Суд не
давав висновку, прийняла Закон № 2222, чим
„порушила вимоги частини другої статті 19,
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статті 159 Конституції України“, а отже у єдиного органу конституційної юрисдикції були всі
підстави визнати вищеназваний закон неконституційним. Однак, як видається, важко погодитися з позицією Конституційного Суду України,
відповідно до якої „визнання неконституційним
Закону № 2222 у зв’язку з порушенням процедури його розгляду та ухвалення означає відновлення дії попередньої редакції норм Конституції України, які були змінені, доповнені та виключені Законом № 2222“. Спроба Конституційного Суду України аргументувати цю позицію посиланням на те, що „аналогічні правові
наслідки мали місце після ухвалення Рішення
Конституційного Суду України від 7 липня 2009
року № 17-рп/2009 у справі про конституційно
встановлену процедуру набрання чинності законом, в результаті якого положення Закону України „Про Конституційний Суд України“ відновили свою дію в попередній редакції“, як на наш
погляд, є некоректною. Адже, у випадку із внесенням змін до Закону України „Про Конституційний Суд України“, що стали предметом розгляду у Конституційному Суді України, мало
місце, з одного боку, внесення змін до так званого звичайного закону, а з іншого – змінені положення цього закону (до моменту визнання їх
Конституційним Судом України неконституційними) так і не були реалізовані на практиці. В
ситуації із конституційними змінами 2004 року,
істотне значення мала та обставина, що норми
Закону № 2222 з часу набрання ним чинності
фактично стали нормами Конституції України.
Відповідно до Конституції України в редакції
Закону № 2222, починаючи з 1 січня 2006
року здійснювалася організація державної влади
в Україні, зокрема формувався Кабінет Міністрів
України, реалізовувалися повноваження Президента України, Верховної Ради України (в тому
числі з прийняття законів України) та Кабінету Міністрів України, призначалися і проводилися вибори народних депутатів України, Президента України, депутатів місцевих рад, а самі положення Конституції України в редакції
Закону № 2222 стали основою найрізноманітніших правовідносин, застосовувалися судами, у
тому числі й Конституційним Судом України.
Крім цього, приймаючи окремі акти, Конституційний Суд України неодноразово посилався і
застосовував положення, які визнані неконституційними у Рішенні.
Крім того, приймаючи Рішення про визнання таким, що не відповідає Конституції
України (є неконституційним), Закону України
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„Про внесення змін до Конституції України“ від
8 грудня 2004 року № 2222 „у зв’язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття“ (пункт 1 резолютивної частини
Рішення), норми якого з часу набрання ним чинності стали нормами Конституції України, Конституційний Суд України мав би визначити у
цьому Рішенні порядок і строки його виконання. При цьому обов’язковим суб’єктом процесу
„порядку виконання Рішення“ мала б бути визначена Верховна Рада України як законодавчий
орган, до компетенції якого безпосередньо належить внесення змін до Конституції України
(пункт 1 частини першої статті 85 Конституції
України). Такий підхід, на наш погляд, не тільки
повною мірою відповідав би частині другій
статті 70 Закону України „Про Конституційний
Суд України“, згідно з якою Конституційний Суд
України у разі необхідності має право визначити
у своєму рішенні порядок і строки його виконання, а також покладати на відповідні державні органи обов’язок забезпечити це виконання, а й
логічно узгоджувався б зі статтею 2 Закону
України „Про Конституційний Суд України“, за
якою „завданням Конституційного Суду України
є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України“[41].
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CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE IN THE SYSTEM OF STATE POWER BODIES
(to the question concerning the role of the constitutional jurisdiction body in the "checks and
balances" mechanism of the contemporary constitutional state)
Summary
This article is devoted to the analysis of the role and place of the Constitutional Court in the system of
state power bodies of Ukraine, in particular its influence on the functioning of the "checks and balances"
mechanism, as well as conceivable ways of improvement of legal regulation of the activity of the single body
of constitutional jurisdiction in Ukraine in the process of her forming as contemporary constitutional state.
Key words: constitutional state, power division, "checks and balances" mechanism, constitutional
jurisdiction body, Constitutional Court of Ukraine.

П.Б. Стецюк
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД УКРАИНЫ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ (к вопросу о роли органа конституционной юрисдикции в механизме
«сдержек и противовесов» современного конституционного государства)
Аннотация
Статья посвящена анализу роли и места Конституционного Суда в системе органов государственной власти Украины, в частности его влиянию на функционирование механизма «сдержек и противовесов», а также возможных путей усовершенствования правового регулирования деятельности
единственного органа конституционной юрисдикции в Украине в процессе ее утверждения как современного конституционного государства.
Ключевые слова: конституционное государство, разделение властей, механизм «сдержек и противовесов», орган конституционной юрисдикции, Конституционный Суд Украины.
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SYSTEM RZĄDÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – TENDENCJE ROZWOJOWE
1. Uwagi wprowadzające. Wejście w życie
Konstytucji RP z 1997 r. nie zakończyło debaty nad
optymalizacją kształtu polskiej ustawy zasadniczej.
Przypadające w 2012 r. 15-lecie obowiązywania polskiej ustawy zasadniczej skłania do refleksji nad jej
kształtem.
Większość debat konstytucyjnych nawiązuje do
problemu racjonalizacji kształtu polskiej ustawy
zasadniczej przez pryzmat pytania: czy Konstytucja RP
spełnia w sposób odpowiedni funkcje ustawy
zasadniczej? [1] Nie ulega wątpliwości, że nie jest to
dzieło doskonałe. Po części wynika to stąd, że było
efektem kompromisu politycznego przy jego
uchwalaniu [2], który zmuszał do sięgania po instytucje
będące wypadkową oczekiwań środowisk politycznych
tworzących wówczas „koalicję konstytucyjną” [3]. Z
kolei siły, które były wówczas przeciwne temu
kształtowi ustawy zasadniczej, w sposób oczywisty
czekają na okazję, by zrealizować swe zamierzenia [4].
Istotnym czynnikiem uzasadniającym ewentualne
zmiany w konstytucji jest proces integracji europejskiej
[5]. Członkostwo RP w Unii Europejskiej niesie
niewątpliwie bagaż problemów, które powinny być
odzwierciedlone w tekście konstytucji narodowej, gdy
nadarzy się ku temu okazja [6]. Konstytucja narodowa
musi być postrzegana w szerszym kontekście
europejskiego konstytucjonalizmu, gdzie konkurują z
sobą rozwiązania ustrojowe na szczeblu krajowym i
ponadnarodowym [7]. Pewne usterki techniczne,
redakcyjne i niespójności zostały odkryte dopiero w
trakcie obowiązywania konstytucji i niewątpliwie czeka
się na okazję, by je wyeliminować [8]. Dały wreszcie o
sobie znać dylematy ustrojowe, które znane były w fazie
tworzenia konstytucji i zostały rozstrzygnięte w
określony sposób, a obecnie powraca się do nich w
poszukiwaniu
optymalnego
modelu
systemu
politycznego [9]. Niektórzy autorzy, obok wskazywania
konkretnych propozycji zmian, stawiają bardziej
zasadnicze pytanie: na kim oprzeć się przy budowaniu
nowego systemu konstytucyjnego; czy architekci nowej
polskiej konstytucji mają wizję projektu tego gmachu, a
także rozeznanie, na jakim gruncie będzie prowadzona
ta inwestycja? [10]
Jednym z zasadniczych problemów, jaki
podnoszony jest w debatach konstytucyjnych, jest
kwestia optymalizacji systemu rządów [11]. Jest to
niewątpliwie kluczowe zagadnienie ustrojowe [12].
Model zastosowany w Konstytucji RP generalnie zdał
egzamin. Ujawniło się wszakże szereg problemów,
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które mogą znaleźć się w polu zainteresowania
ustrojodawcy. Propozycje zmian w tym zakresie
wysuwane były m.in. przez Prawo i Sprawiedliwość
(PiS). W opracowaniu tym skoncentruję się jednak w
szczególności na projekcie wysuniętym przez parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej (PO). Jest to w
chwili obecnej największe ugrupowanie polityczne,
utrzymujące wysokie poparcie w badaniach opinii
publicznej. Poglądy ustrojowe tego ugrupowania mogą
mieć więc zasadnicze znaczenie w przyszłych debatach
na temat ewentualnej zmiany ustawy zasadniczej.
2. Ewolucja systemu rządów w RP. Rok 1989
stanowił niewątpliwie istotną cezurę w ewolucji
polskiego systemu ustrojowego. W konsekwencji
porozumień przy okrągłym stole zostały wówczas
przeprowadzone istotne zmiany ustrojowe. W miejsce
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) pojawiła się
Rzeczpospolita Polska (RP). Cząstkowe zmiany w
Konstytucji PRL przyniosły m.in. nową formułę
„demokratycznego państwa prawnego” (w miejsce
„państwa
socjalistycznego”)
[13],
utworzenie
stanowiska Prezydenta i drugiej izby parlamentu
(Senatu). Stworzono też wówczas podwaliny pod
system samorządu terytorialnego, którego przywrócenie
w 1990 r. było jednym z najistotniejszych przejawów
demokratycznych przemian.
Zmiany te uzyskały bardziej szczegółowy wyraz
w tzw. Małej konstytucji (1992). Dokonała się wówczas
konstytucjonalizacja zasady podziału władzy [14], którą
w latach 1989-1992 wyprowadzano z konstrukcji
„państwa prawnego”. Ukształtował się model systemu
parlamentarno-gabinetowego, ze stosunkowo silną
pozycją Prezydenta. Jego faktyczna rola była tym
bardziej znacząca, że interpretacja ustawy zasadniczej w
odniesieniu do prawa prezydenta do konsultowania
kandydatów na ministrów obrony, spraw wewnętrznych
i spraw zagranicznych, wylansowana przez ministra w
Kancelarii Prezydenta, prof. Lecha Falandysza,
doprowadziła do sformułowania teorii „resortów
prezydenckich”, w ramach której Prezydent nie tylko
decydował o obsadzie tych stanowisk, ale też de facto
kontrolował ich działalność.
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. była
wyrazem doświadczeń ustrojowych zebranych w latach
1989-1997. Podtrzymała ona stosunkowo silną (na tle
modelu systemu parlamentarno-gabinetowego) pozycję
Prezydenta, ale pozbawiła go prawa do opiniowania
ministrów „resortów siłowych”, a w konsekwencji –
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uzasadnienia do konstruowania teorii „resortów
prezydenckich”.
Jednym z żywo dyskutowanych problemów
ustrojowych, jakie powstały na tle stosowania Konstytucji
RP z 2 kwietnia 1997 r., jest problem rozgraniczenia
kompetencji między Prezydentem a Premierem [15].
Konstytucja nie rozstrzygnęła bowiem na poziomie
ogólnych regulacji ustrojowych (art. 10 i art. 126)
rodzących się wątpliwości dotyczących miejsca i roli
Prezydenta w strukturze dualistycznej egzekutywy. Brak
należytego dookreślenia roli Prezydenta RP jako organu
egzekutywy nie ułatwia z pewnością interpretacji modelu
normatywno-ustrojowego polskiej prezydentury.
Konstytucja nie przyjęła koncepcji Prezydenta
pasywnego czy apolitycznego. Jego aktywność
polityczna powinna wszakże przybierać formę arbitrażu,
a więc mediowania między stronami potencjalnego
konfliktu politycznego, zwłaszcza pomiędzy rządem a
parlamentem. Problem więc nie w tym, że Prezydent
chce być aktywny, ale aktywność tym, czy jego
aktywność wykracza poza formułę arbitrażu, gdy staje
on po stronie sił opozycyjnych, a sytuacja ta nie ma
charakteru jednostkowego. Wówczas taka aktywność
może być postrzegana jako czynnik dysfunkcjonalny w
logice systemu parlamentarno-gabineto ego.
Nasuwają się w związku z tym zasadnicze
pytania: Co spowodowało, że w stosunkowo krótkim
czasie od wejścia w życie Konstytucji RP narosła tak
silna tendencja do kwestionowania jej treści? Jak można
scharakteryzować wysuwane postulaty de lege
fundamentale ferenda? Czy tworzą one jakąś spójną
kategorię? Jakie towarzyszą im motywacje? Gdzie
ogniskuje się linia konstytucyjnego sporu? W jakim
zakresie daje tu o sobie znać spór merytoryczny o kształt
ustawy zasadniczej, a w jakim jest to po prostu pole
konfrontacji politycznej? [16].
3. Uwarunkowania propozycji modyfikacji
systemu rządów w RP. Przyjęcie nowej ustawy
zasadniczej nie zamknęło sporów o optymalny model
systemu rządów, w ramach którego podstawowe pytanie
brzmi: ile władzy dla premiera i rządu, a ile dla
Prezydenta?
Spory w doktrynie prawa konstytucyjnego, które
widoczne były w okresie przygotowań ustawy
zasadniczej, utrzymywały się również po wprowadzeniu
w życie Konstytucji RP [17]. Gdy problem nowelizacji
konstytucji bądź jej zmiany nie znajdował się w
agendzie politycznej głównych ugrupowań politycznych, środowisko prawa konstytucyjnego rozważało go
niejako w zaciszu gabinetów, bądź formułując
propozycje de lege fundamentali ferenda w opracowaniach towarzyszących kolejnym rocznicom uchwalenia
Konstytucji [18]. Szczególne znaczenie miały tu analizy
podjęte w ramach projektu badawczego KBN pt.

Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP,
kierowanego przez prof. K. Działochę, których efektem
było dziesięć tomów poświęconych kluczowym
zagadnieniom konstytucyjnym [19]. Gdy jednak
problem głębokiej nowelizacji czy nawet zmiany
konstytucji znalazł się w agendzie politycznej głównych
ugrupowań politycznych, doprowadziło to do
wyraźniejszej ekspozycji poglądów nauki prawa
konstytucyjnego. Niemalże każde opracowanie z
obszaru analiz konstytucyjnych zawiera wnioski w
kwestii pożądanych zmian w regulacji konstytucyjnej
[20]. Ciekawe rezultaty przynoszą tu też badania
porównawcze, jak choćby rozważania o potrzebie zmian
Konstytucji Polski i Ukrainy [21].
Osiągnięty w 1997 r. kompromis w sposób
szczególny jest poddawany testowaniu, gdy oba urzędy
są obsadzone przez przedstawicieli innych opcji
politycznych. Nie było więc sporów w latach 20052007, a więc w okresie rządów PiS i wywodzącego się z
tego środowiska prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Spory
te ujawniły się jednak ze zdwojoną siłą po listopadzie
2007 r., a więc w okresie cohabitation prezydenta L.
Kaczyńskiego i premiera D. Tuska (PO) i dawały o
sobie znać w latach 2007-2010. Na porządku dziennym
stanęły pytania: jaka ma być rola Prezydenta? Czy rząd
bez uzgodnienia z nim może podejmować decyzję o
wycofaniu polskich sił zbrojnych z Iraku? Czy rząd
może podjąć decyzję o uznaniu Kosowa bez
porozumienia z Prezydentem? Gdy powstaje tu spór,
czyja racja powinna przeważyć? Na tle wspólnych
relacji prezydenta i rządu w kilku sytuacjach
„zarysowały się bardzo poważne konflikty, których
skutkiem było zakłócenie mechanizmu działania
egzekutywy” [22].
Novum, jakie przyniósł przełom lat 2007/2008
wiąże się nie tyle z kontrowersjami międzyinstytucjonalnymi, które są niejako wpisane w logikę cohabitation,
a z tym, że urząd Prezydenta stopniowo przekształcił się
w centrum opozycji w stosunku do rządu. W tej sytuacji
bardziej znaczące stało się pytanie o funkcjonalność
modelu ustrojowego ukształtowanego w 1997 r.
Ostatnie lata obfitują w inicjatywy w kwestii
zmiany Konstytucji RP. W przypadku propozycji
przedłożonych przez Prawo i Sprawiedliwość w 2004 r.
wiązało się to z koncepcją odcięcia się od III RP i
projektem ustroju IV RP [23]. Porażka PiS w wyborach
parlamentarnych 2007 r. zniweczyła te plany. Z kolei
projekt zmian w Konstytucji, wysunięty przez posłów
Platformy Obywatelskiej w lutym 2010 r. niewątpliwie
był próbą reakcji na problemy ustrojowe, jakie
przyniosły doświadczenia koabitacji prezydenta L.
Kaczyńskiego, związanego z PiS z rządem premiera D.
Tuska, zdominowanym przez PO (2007-2010),
zwłaszcza w kwestii stosowania weta zawieszającego
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przez prezydenta. Powstał bowiem problem, czy
odejście prezydenta od modelu arbitra nie czyni system
ustrojowego RP dysfunkcjonalnym. Zwycięstwo B.
Komorowskiego w wyborach prezydenckich 2010 r.
uczyniło tę motywację nieaktualną, ale na projekt
wysunięty przez posłów PO można też spojrzeć z innej
perspektywy: w jakim stopniu odzwierciedla on realne
problemy ustrojowe, które zachęcają do podjęcia prób
zmiany ustawy zasadniczej?
4. Zmiany w systemie rządów proponowane w
projekcie
posłów
Platformy
Obywatelskiej.
Wysunięty przez posłów Platformy Obywatelskiej
projekt obejmuje zmiany dotyczące różnych problemów
konstytucyjnych [24]. W opracowaniu tym skoncentruję
się jedynie na tych zmianach, które w sposób
najistotniejszy modyfikowałyby system rządów.
4.1. Modyfikacja pozycji ustrojowej Prezydenta RP.
Podstawowy dylemat ustrojowy, czy Prezydent RP jest
organem reprezentującym państwo, czy organem rządzącym w państwie, Konstytucja RP pozostawiła otwarty i
wymaga on dookreślenia na poziomie praktyki konstytucyjnej [25]. Relacje Prezydenta z Premierem mają przy
tym w polskich realiach politycznych mają niebagatelne
znaczenie dla funkcjonowania nie tylko władzy
wykonawczej, ale całego aparatu państwowego [26].
Kluczowe znaczenie ma tu proponowana w
projekcie posłów PO zmiana nr 6, dotycząca art. 122.
Proponuje się w niej nadanie nowego brzmienia ust. 5:
„Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z
wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust.
3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać
ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po
ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowej liczby posłów Prezydent Rzeczypospolitej w
ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W razie
ponownego uchwalenia ustawy przez Sejm
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej nie przysługuje
prawo wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w
trybie ust. 3”. Istota tej zmiany sprowadza się do
obniżenia wymogu do odrzucenia weta prezydenckiego
z obecnego pułapu 3/5 (a więc 60%) głosów do
większości bezwzględnej, a więc co najmniej 50%+1
głosów, uzyskane przy obecności połowy ustawowej
liczby posłów. W ten sposób siła tego weta uległaby
radykalnemu osłabieniu. Warto bowiem odnotować, że
podobny wymóg obowiązuje przy odrzucaniu poprawek
proponowanych przez Senat. Można więc przyjąć, że
jeśli w Sejmie jest bezwzględna większość gotowa
poprzeć ustawę w określonym kształcie (w procedurze
odrzucania poprawek Senatu), to zaistnieje ona również,
gdyby doszło do zawetowania ustawy przez prezydenta.
Oczywiście, sytuacji tych nie sposób zrównywać,
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ponieważ inna może być treść poprawek Senatu niż
motywacje, z powodu których prezydent sięgnął po
weto. Może to rzutować na wynik głosowania. Ponadto
niewątpliwie weto prezydenta, zachęcające do
ponownego przemyślenia sprawy przez Sejm, ma
większy ciężar gatunkowy niż propozycje Senatu.
Niemniej jednak osłabienie siły tego instrumentu nie
ulega tu wątpliwości.
Wnioskodawcy projektu wskazali, że polski
system ustrojowy opiera się na swoistej rywalizacji obu
członów władzy wykonawczej. Nie jest to sytuacja
optymalna, jednak jej radykalna zmiana musiałaby się
wiązać ze zmianą sposobu powoływania głowy
państwa. W obecnym stanie prawnym możliwe jest
jednak znalezienie rozwiązania kompromisowego,
akceptowalnego – jak piszą wnioskodawcy – dla
większości uczestników życia politycznego. Weto
prezydenckie, z uwagi na praktykę stosowania, utraciło
już bowiem – jak sugerują wnioskodawcy – „swoje
podstawowe atrybuty, nie jest prezydenckim apelem o
refleksję i ponowną dyskusję w Sejmie nad uchwaloną
uprzednio ustawą, a stało się elementem blokady
procedury ustawodawczej”. Obniżenie liczby głosów
niezbędnych do odrzucenia weta z 3/5 do większości
bezwzględnej (w obecności co najmniej ustawowej
liczby posłów) „zmniejszy niebezpieczeństwo paraliżu
ustawodawczego i zapewni większości parlamentarnej
możliwość wdrożenia ustaw objętych wetem, a przez to
również i realizację programu, który uzyskał akceptację
wyborców w akcie wyborczym” [27].
Skutkiem proponowanej zmiany – jak oceniają
wnioskodawcy – będzie więc przede wszystkim
„zwiększenie zdolności rządu do skutecznego podejmowania reform w sferze społecznej i gospodarczej, przy
jednocześnie zdefiniowanej konieczności ponoszenia
odpowiedzialności za prowadzoną politykę. Jednocześnie rozwiązanie to zwiększa przejrzystość procesu
stanowienia prawa i prowadzenia polityki przez rząd
działający w oparciu o większość parlamentarną i
legitymizację uzyskaną w wyborach. Należy przy tym
podkreślić, iż utrzymana – w zmienionej postaci –
instytucja weta ustawodawczego w dalszym ciągu
pozwoli Prezydentowi RP na publiczne przedstawianie
wszystkich argumentów przemawiających przeciwko
wejściu ustawy w życie. Weto w tej formie będzie
apelem kierowanym wobec opinii publicznej do Sejmu
RP o ponowne rozważenie zasadności uchwalenia
kwestionowanej ustawy. Tak skonstruowane weto
otrzyma refleksyjny charakter i – nie stając się aktem
wyłącznie symbolicznym – zapewni jednoznacznie
możliwość skutecznego rządzenia” [28].
Autorzy projektu posłużyli się przy tym
argumentem, że problem weta zawieszającego był
przedmiotem analizy dokonywanej również przez inne
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partie. Prawo i Sprawiedliwość, przedkładając opinii
publicznej w 2005 r. swój projekt całościowej zmiany
konstytucji również podkreślała konieczność zmiany
charakteru weta prezydenckiego. W uzasadnieniu do
projektowanej nowelizacji wskazywano, że jedną z cech
projektu jest utrata przez prezydenta kompetencji,
„której stosowanie ma wyraźnie negatywne ostrze –
możliwość stosowania weta ustawodawczego w każdej
sytuacji i bez żadnego uzasadnienia” [29].
Inna zmiana, oznaczona jako 6b, istotna dla
kompetencji Prezydenta, dotyczy terminu, w którym
Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga o wniosku
Prezydenta o zbadanie konstytucyjności ustawy.
Propozycja nowego brzmienia art. 122 ust. 7
Konstytucji jest następująca: „W sprawach, o których
mowa w art. 122 ust. 3 Trybunał Konstytucyjny orzeka
nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia
wniosku w Trybunale”. Sprawa ta pozostaje w pewnym
związku z logicznym z propozycją modyfikacji weta
ustawodawczego prezydenta. Nie ukrywają tego zresztą
wnioskodawcy, uzasadniając propozycję określenia
czasu przeznaczonego na rozpatrzenie przez TK
wniosku Prezydenta RP złożonego w ramach kontroli
prewencyjnej: „Co prawda kontrola konstytucyjności
ustaw nie może być uważana za alter ego weta, jednak
w praktyce może się okazać nadużywanym
ekwiwalentem. Aby uniknąć przedłużenia stanu
niepewności co do konstytucyjności zaskarżonej ustawy
należy określić maksymalny czas przeznaczony na
rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny wniosku
Prezydenta RP. Uwzględniając dotychczasową praktykę
funkcjonowania TK – jak wskazują wnioskodawcy –
„termin 3 miesięczny należy uznać za odpowiedni” [30].
Tak więc i tutaj, tak jak w przypadku weta zawieszającego, troska wnioskodawców wynikała z tego, by
prezydent, kierując wniosek do TK, nie dążył do
wykorzystania potencjalnej opieszałości tej instytucji w
rozpatrywaniu wniosku jako instrumentu utrudniającego
rządowi przeprowadzenie reform, uzależnionych od
wejścia w życie tej ustawy.
Kolejna zmiana istotna z punktu widzenia
systemu ustrojowego, oznaczona jako 7, dotyczy art.
126 ust. 1. Miałby on otrzymać brzmienie: „Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej jest reprezentantem państwa i
gwarantem
ciągłości
władzy
państwowej”.
Wnioskodawcy uzasadniali ją chęcią ujednolicenia
pojęć używanych w Konstytucji. Prezydent został
określony jako „reprezentant państwa”, co koresponduje
z terminem używanym dotychczas w art. 133
Konstytucji. Wskazują przy tym, że propozycja ta jest
zgodna z postulatami głoszonymi w doktrynie polskiego
prawa konstytucyjnego, w których akcentowano m.in.,
że funkcja reprezentanta jest klasyczną funkcją głowy
państwa, a prezydent, jako żywy symbol państwa

reprezentuje je w jego jednolitości i w sposób ciągły.
Charakter urzędu sprawia, że prezydent często
występuje właśnie w takiej sytuacji, nie realizując
innych funkcji poza reprezentowaniem państwa, czyli
byciem obecnym w określonym miejscu i czasie [31].
Propozycja ta, choć pozornie ma charakter
jedynie porządkujący, niesie jednak osłabienie pozycji
ustrojowej prezydenta. W obecnym brzmieniu jest on
bowiem „najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej”. Ujęcie to rodziło zresztą problemy
interpretacyjne w kontekście skonfrontowania go z
dyspozycją art. 126 ust. 1 Konstytucji z którego wynika,
że to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną RP
[32]. Funkcja „reprezentanta państwa” osłabiałaby więc
pozycję prezydenta w stosunku do tej formuły, jaka
została uwzględniona w dotychczasowym brzmieniu
ustawy zasadniczej. Oczywiście, może być podniesiony
argument, że utrzymująca się tu niespójność terminologiczna obiektywnie utrudniała określenie podziału zadań
w ramach dualizmu władzy wykonawczej.
Dyscyplinujący prezydenta charakter ma
propozycja zmiany nr 10 a, przewidująca dodanie ust.
2a po ustępie 2 w art. 133 o brzmieniu: „Ratyfikacja i
wypowiedzenie umowy międzynarodowej określonej w
art. 89 ust. 1 i art. 90 następuje w ciągu 7 dni od
podpisania ustawy o której mowa w art. 89 ust. 1 i art.
90 ust. 2 lub, jeżeli prezydent wystąpił z wnioskiem do
Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 2, w ciągu 7
dni od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o
zgodności umowy międzynarodowej z Konstytucją”.
Ma tu miejsce niewątpliwie nawiązanie do negatywnych
doświadczeń z okresu prezydentury L. Kaczyńskiego,
który przez kilkanaście miesięcy odmawiał ratyfikacji
Traktatu z Lizbony, w oczekiwaniu na wynik procedury
ratyfikacyjnej w Irlandii i w Czechach. Na tym tle
utrzymywał się spór, czy prezydent ma obowiązek
ratyfikacji, gdy zgodę na nią wyrażono w drodze ustawy
i w jakim terminie powinien tego dokonać.
W podobnym kierunku zmierza, zawarta w
projektowanej zmianie 10 b, propozycja nowego
brzmienia art. 133 ust. 3: „Prezydent Rzeczypospolitej
w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem
Rady Ministrów i właściwym ministrem. Stanowisko w
zakresie polityki zagranicznej Prezydent Rzeczypospolitej przedstawia na wniosek lub za zgodą Prezesa Rady
Ministrów”. Oznacza ona dodanie drugiego zdania. Jest
to niewątpliwie reminiscencja sporu o to, kto ma
reprezentować Polskę na posiedzeniach Rady
Europejskiej, a jeśli to ma być prezydent, czy może
prezentować inne zdanie niż stanowisko rządu. Sprawa
ta stała się przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału
Konstytucyjnego [33].
Wnioskodawcy wskazują, że „Zmiany w art. 133
Konstytucji wynikają z potrzeby skutecznego
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doprecyzowania wymogu współdziałania pomiędzy
Prezydentem i Rządem w sprawach polityki zagranicznej, w kluczowej formie, jaką jest zajmowanie
stanowiska w sprawach polityki zagranicznej. Proponowana zmiana przesądza o sposobie wykonywania przez
Prezydenta funkcji reprezentanta państwa, w ramach
porządku konstytucyjnego, w którym Rada Ministrów
prowadzi politykę zagraniczną oraz sprawuje ogólne
kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi
państwami. Wymóg porozumienia oznacza – zgodnie z
bogatym orzecznictwem w tym zakresie – obowiązek
uzgodnienia treści stanowiska lub czynności przez organ
zobowiązany do uzyskania porozumienia z innym
organem władzy publicznej. Proponowana zmiana
będzie sprzyjać budowaniu koniecznej jednolitości
polityki zagranicznej państwa. Projektowane w tym
zakresie zmiany dotyczą możli-wości prezentowania
stanowiska przez Prezydenta RP w zakresie polityki
zagranicznej oraz obowiązku ratyfikacji umów
międzynarodowych, co do których zgoda wyrażana jest
w formie ustawy” [34].
Zmiana nr 16 dotyczy modyfikacji art. 179.
Otrzymuje on brzmienie: „Sędziowie są powoływani
przez Prezydenta Rzeczypospolitej zgodnie z
wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, na czas
nieoznaczony. Odmowa powołania może nastąpić tylko
z ważnych powodów ujawnionych po przedstawieniu
wniosku Krajowej Rady Sądownictwa i wymaga
uzasadnienia”. Proponowana zmiana – jak podkreślają
autorzy projektu – jest sformalizowaniem trybu
powoływania sędziów ukształtowanego w czasie
funkcjonowania Konstytucji RP z 1997 r. Sprecyzowanie trybu i przesłanek możliwości odmowy powołania
sędziów zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez
Krajową Radę Sądownictwa „wydaje się niezbędne dla
zachowania konstytucyjnej zasady podziału i
równowagi” [35]. Zmiana ta idzie we właściwym
kierunku. Co prawda formalnie ogranicza ona
Prezydenta RP, ale to ograniczenie faktycznie precyzuje
jego rolę w tej procedurze i umożliwia aktywny wpływ
na proces nominacyjny. Dotychczas bowiem można
było sugerować, że Prezydent jest w tej procedurze
tylko „notariuszem” i nie może kwestionować
kandydatur wyłonionych przez KRS. Gdy natomiast
Prezydent, eksponując „aktywistyczną” postawę w tym
zakresie (jak to miało miejsce w okresie prezydentury L.
Kaczyńskiego), blokował nominacje, to powstawało
pytanie, czy w demokratycznym państwie prawnym jest
to możliwe bez określenia przesłanek i trybu takiego
blokowania. Z jednej strony nie można było traktować
kompetencji Prezydenta jako iluzorycznej, bo niesie ona
ważne wartości z punktu widzenia legitymizacji władzy
sądowniczej [36], z drugiej zaś nie można tolerować
sytuacji, gdy Prezydent odmawia nominacji przy braku
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uzasadnienia i procedury, która umożliwiałaby kontrolę
tej decyzji ze strony zainteresowanej osoby i organu
wysuwającego kandydaturę.
Mniejsze znaczenie, z punktu widzenia realizowanego modelu ustrojowego, ma natomiast propozycja
zmiany nr 8, nadająca nowe brzmienie art. 127 ust. 3:
„Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany
obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów
kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do
Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 300 000
obywateli mających prawo wybierania do Sejmu”.
Oznacza to podniesienie progu niezbędnych podpisów
ze 100 000 na 300 000. Wnioskodawcy piszą, że
zgłaszana propozycja jest efektem negatywnych
doświadczeń z dotychczas odbywanych kampanii
wyborczych, w których kilkakrotnie miały miejsce
praktyki „kupowania” głosów poparcia, a następnie
wykorzystywania
przysługującego
zgłoszonym
kandydatom bezpłatnego czasu w telewizji publicznej
jako sposobu na reklamowanie produkowanych przez
siebie towarów. Przytaczają też argument porównawczy, że w Rumunii, w 1992 r., podniesiono ten próg z
100 000 na 200 000 podpisów [37]. Należy jednak
uwzględnić, że realizacja tej inicjatywy oznaczałaby
ograniczenie pluralizmu politycznego w RP w tym
zakresie, jaki wiążę się on z możliwością wysuwania
przez ugrupowania polityczne kandydatów na
Prezydenta. Mogłaby też nieść w konsekwencji
zmniejszenie zainteresowania dla wyborów prezydenckich i niższą frekwencję wyborczą
4.2. Modyfikacja pozycji ustrojowej rządu.
Zmiana nr 14 przewiduje nadanie nowego brzmienia art.
157: „Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed
Sejmem solidarną odpowiedzialność za działalność
Rady Ministrów”. Logiczną konsekwencją jest zmiana
nr 15, przewidująca uchylenie art. 159, będącego
opisem formalnej procedury indywidualnego wotum
nieufności dla ministra.
Autorzy podkreślają w uzasadnieniu, że uchylenie
art. 157 ust. 2 ma na celu likwidację selektywnego
wotum nieufności kierowanego przeciwko wybranemu
ministrowi. Praktyka ostatnich kadencji Sejmu wskazuje
bowiem, iż składane w tym zakresie wnioski mają
charakter jedynie demonstracji politycznych mniejszości
sejmowej, nie zaś meryto-rycznej oceny pracy danego
ministra. Podkreślają ponadto, że „możliwość
indywidualnego odwołania ministrów jest sprzeczna z
koncepcją wzmocnienia Rady Ministrów jako
zintegrowanego ciała pra-cującego pod przewodnictwem Prezesa Rady Minist-rów i ponoszącego solidarną
odpowiedzialność w procedurze konstruktywnego
wotum nieufności” [38].
Zmiana ta, podyktowana pragmatycznymi
względami, oznaczałaby jednak poważne osłabienie
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funkcji kontrolnej Sejmu. To prawda, że wnioski o
odwołanie poszczególnych ministrów mają często
charakter „demonstracji politycznych mniejszości
sejmowej” i nie prowadzą do odwołania ministrów, to
jednak nie można lekceważyć ich jako instrumentów
funkcji kontrolnej parlamentu [39]. Należy tu bowiem
uwzględnić prawa opozycji eksponowane przez
demokratyczne standardy międzynarodowe [40] oraz
znaczenie tych uprawnień opozycji przy charakterystyce
demokratyzmu systemu ustrojowego RP [41]. Sam
bowiem fakt, że opozycja – poprzez wniosek o
uchwalenie wotum nieufności dla ministra – ma
możliwość wypowiedzieć się na temat jego działalności,
dokonać krytycznych ocen oraz zaprezentować inną
wizję kierowania resortem, gdyby doszła do władzy, ma
istotne znaczenie polityczne i psychologiczne. Nakazuje
ona ministrom wczuwanie się w oceny parlamentarne,
formułowane m.in. przez komisje o charakterze
„resortowym”, kontrolujące na co dzień działalność
ministrów. Uwzględnić też należy, że solidarna
odpowiedzialność rządu nie może być jedynym
mechanizmem w warunkach szczególnych utrudnień w
zakresie możliwości przeprowadzenia konstruktywnego
wotum nieufności.
Całokształt tych propozycji niewątpliwie zmierza
w stronę osłabienia pozycji prezydenta w systemie
ustrojowym, idąc w kierunku klasycznego systemu
parlamentarno-gabinetowego, gdzie głowa państwa nie
odgrywa aktywnej roli politycznej poza okresami
przesilenia rządowego, gdy staje się czynnikiem
arbitrażu i poszukiwania sposobów wyjścia z kryzysu
gabinetowego. Posłowie PO zaprezentowali tu więc
inną wizję ustroju niż ta, która znalazła wyraz w
Konstytucji RP z 1997 r.
Nasuwa się tu oczywiście podstawowe pytanie:
czy projekt ten jest tylko doraźną próbą zareagowania na
trudności, które przyniosła koabitacja lat 2007-1010, czy
raczej wyraża pogłębioną ocenę PO w zakresie
uzasadnionych zmian ustrojowych? Sposób wniesienia
projektu, bez szerszej konsultacji społecznej, a nawet
bez porozumienia z koalicjantem (Polskie Stronnictwo
Ludowe) może wskazywać na to, że jego autorzy nie
brali pod uwagę podstawowego faktu w zakresie
inicjowania skutecznych zmian konstytucyjnych, jakim
jest dążenie do zbudowania „koalicji konstytucyjnej” na
poziomie 2/3 w Sejmie. Chcieli więc raczej
zademonstrować kierunek, w jakim miałyby pójść
proponowane przez nich zmiany konstytucyjne (by
przeciwstawić się stylowi wykonywania funkcji
prezydenta przez prezydenta L. Kaczyńskiego), niż
uruchomić faktyczny proces zmiany ustawy
zasadniczej. Bierność w tej sprawie po wyborze na
urząd Prezydenta B. Komorowskiego może zresztą

wskazywać, że gdy odpadła zasadnicza przesłanka
motywująca podjęcie tych zmian, PO nie wykazała
determinacji, by forsować te zmiany konstytucyjne.
Mogły na to złożyć się dwie przyczyny: 1) brak uznania
tego celu za priorytetowy; 2) niewiara w możliwość
skutecznego przeforsowania tych zmian w warunkach
aktualnej konfiguracji politycznej w parlamencie.
Pomimo takiej sytuacji, projektu wysuniętego
przez posłów PO nie sposób zlekceważyć. Sygnalizuje
on myślenie PO w kwestii potencjalnych zmian
konstytucyjnych, co ma o tyle ważne znaczenie, że –
wobec utrzymującego się wysokiego poparcia opinii
publicznej – PO niewątpliwie będzie kluczowym
podmiotem, gdyby doszło do przygotowania zmian w
ustawie zasadniczej.
5. Uwagi końcowe. Choć system rządów,
uwzględniony w Konstytucji RP, generalnie potwierdził
się, nie milkną dyskusje o możliwościach jego
modyfikacji [42]. Propozycje PO, nawiązujące do
doświadczeń koabitacji lat 2007-2010, poszły w
kierunku osłabienia pozycji Prezydenta. Jednak po
zwycięstwie B. Komorowskiego w wyborach prezydenckich w 2010 r., gotowość PO do forsowania tych zmian
wyraźnie osłabła. W zakończonej kadencji Sejmu nie
podjęto żadnej poważnej próby, by je zrealizować. Co
więcej, doświadczenia związane z projektem
wprowadzenia do konstytucji tzw. klauzuli europejskiej
pokazały, że osiągnięcie porozumienia konstytucyjnego
na poziomie 2/3 jest trudne nawet w odniesieniu tak
oczywistej sprawy, jak konstytucyjne konsekwencje
członkostwa Polski w UE. Tym bardziej więc byłoby to
zadanie złożone w odniesieniu do tak delikatnej materii,
jaką jest modyfikowanie systemu rządów.
Nie oznacza to, że debata w tej sprawie nie miała
znaczenia. Ukazała ona pewne słabości aktualnego
modelu i ujawniła pewną szeroko postrzeganą
tendencję, by w systemie tym wzmocnić pozycję rządu i
premiera, aby w konsekwencji jednoznacznie rysowała
się odpowiedzialność za efekty rządzenia. Uprawnienia
Prezydenta, zwłaszcza w zakresie wetowania ustaw,
mogą zagrażać możliwości realizowania woli narodu
wyrażonej w wyborach parlamentarnych. Dzieje się to
jednak jedynie w sytuacji, gdy instrument ten jest
nadużywany. Rodzi to pytanie, czy ustawa zasadnicza
powinna uwzględniać takie sytuacje kryzowe? [43]
Gdyby pominąć doświadczenia koabitacji lat
2007-2010, w pozostałym okresie relacje Prezydent –
rząd nie niosły doświadczeń, które podważałyby
zasadność tego systemu rządów. Gdyby jednak doszło
do zmiany ustawy zasadniczej RP lub jej zasadniczej
modyfikacji, należy się liczyć z tym, że debata o
potrzebie pewnej racjonalizacji systemu rządów z
pewnością odżyje.
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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 званої європейської клаузулі показав, що досягнення конституційного порозуміння на рівні 2/3 важке навіть у такій очевидній 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 закону. 15-річчя чинності польського основного закону, котре відзначатиметься в 2012 році становить
нагоду для того, щоб задуматися над його формою.
Більшість конституційних дискусій, пов’язаних з проблемою раціоналізації форми польського основного закону, точиться навколо питання: чи Конституція РП виконує функції основного закону належно? [1] Немає жодних сумнівів, що це досконала робота. Частково це наслідок 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 конституції є процес європейської інтеграції [5]. Членство 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 Конституція повинна розглядатися у ширшому контексті європейського конституціоналізму, в котрому конкурують між собою рішення державного устрою на національному і наднаціональному
рівні [7]. Певні технічно-редакційні прогалини і
неточності стали помічені вже під час дії Конституції, тому очікується нагода для їх усунення
[8]. Дали також про себе знати дилеми державного устрою, котрі існували в фазі творення конституції і були, певним чином, вирішені, а тепер
знову повертаються до них для пошуку оптимальної моделі політичної системи [9]. Декотрі автори, окрім конкретних пропозицій змін, ставлять також більш принципове питання: на кого
можна опертися при побудові нової конститу84

ційної системи; чи архітектори нової польської
конституції мають бачення проекту цієї побудови, а також чи вони усвідомлюють, на основі чого здійснюватиметься дана інвестиція ? [10].
Одна з основних проблем, котра порушується під час конституційних дебатів, – це питання оптимізації системи правління [11]. Це,
безсумнівно, ключове питання державного устрою [12]. Застосована в Конституції РП модель, в
основному, здала іспит. Проте появився ряд проблем, котрі можуть перебувати в полі законодавців. Пропозиції змін у цій сфері висувала, серед
інших, партія Право і Справедливість (ПіС). У
даній статті ми зосереджимо основну увагу на
проекті, висуненому парламентаріями Платформи Обивательськєй/ Громадянської платформи
(ГО). На даний час це найбільше політичне угруповання, котре має велику підтримку, згідно із
соціальними дослідженнями. Погляди на державний устрій цього угруповання можуть мати
принципове значення у майбутніх дебатах на тему 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 проведені суттєві зміни в системі державного устрою. Замість Польської Народної Республіки
(ПНР) появилася Республіка Польща (РП). Часткові зміни в Конституції ПНР принесли нову формулу «демократичної правової держави» (замість «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 вираження 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». Сформувалася модель парламентарно-кабінетної системи з відносно сильною позицією Президента.
Його фактична роль тим більше вагома, що інтерпретація основного закону стосовно права
президента пропонувати кандидатів на міністра
оборони, внутрішніх справ і зовнішньої політики, озвучена міністром Канцелярії Президента,
професором Лехом Фаландишом, призвела до
формулювання теорії «президентських відомств», у рамках котрої Президент не тільки вирішував кого призначати на ці посади, але дефакто контролював їх діяльність.
Конституція РП від 2 квітня 1997 р. була
проявом практичного досвіду, накопиченого
впродовж 1989-1997 років. Вона підтримала відносно сильну (на фоні моделі парламентарно – кабінетної системи) позицію Президента, але позбавляла його права пропонувати кандидатури на посаду «силових міністрів», а як наслідок – аргументів
для формування теорії «президентських відомств».
Однією зі жваво обговорюваних проблем
державного устрою, котрі виникли на тлі застосування 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 визначення ролі Президента РП, як органу виконавчої
влади, не полегшує інтерпретації нормативноправової моделі посади польського президента.
Конституція не прийняла концепції пасивного чи
аполітичного Президента. Його політична активність повинна все ж набути форми арбітражу, а
отже, посередництва між сторонами потенційного 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 активність 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 чинності Конституцією РП зросла так сильно тенденція
оспорювання її змісту? Як можна охарактеризувати
запропоновані
постулати
de
lege
fundamentale ferenda? Чи вони створюють якусь
спільну категорію? Які мотивації їх супрово-

джують? У чому полягає основна ланка конституційного спору? В якому обсязі нагадує про себе істотна суперечка про форму основного закону, а в якому обсязі це питання є тільки полем
політичної конфронтації? [16].
3. Передумови для пропозицій модифікації
системи правління в РП. Прийняття нового основного закону не припиняє суперечок про оптимальну модель системи правління, в рамках котрої
звучить основне питання: скільки влади для
прем’єра і уряду, а скільки для Президента?
Дискусія навколо доктрини конституційного права, котра буда помітною в період підготовки основного закону, збереглася також після набуття чинності Конституцією РП [17]. Коли проблема 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 річницям ухвалення Конституції [18]. Особливе значення при цьому мав аналіз, проведений у рамках наукового дослідження КНД під назвою
«Основні проблеми застосування Конституції
РП, під керівництвом професора К. Дзялоха, результатом котрого стали 10 томів, присвячених
ключовим конституційним питанням [19]. Та,
коли проблема солідної новелізації чи, навіть,
зміни конституції стала політичним мотивом основних політичних угруповань, це призвело до
надзвичайної експозиції наукових поглядів у царині конституційного права. Майже кожне напрацювання з області конституційного аналізу
містить пропозиції стосовно бажаних змін конституційних 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 сили. 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 порядку денному стали два питання: Якою повинна
бути роль президента? Чи може уряд без погодження з ним приймати рішення про виведення
польських військ з Іраку? Чи уряд може прийня-

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

85

Є. Яскерня

ти рішення про визнання Косова без згоди Президента? Якщо виникає при цьому спір, то чия
позиція повинна переважити? На тлі відносин
президента з урядом в декількох ситуаціях «вималювалися дуже поважні конфлікти, в результаті котрих дійшло до збою діяльності виконавчої влади» [22].
Новизна, котра мала місце на перетині
2007/2008 років, пов’язана не стільки з між інституційними суперечностями, котрі вже дещо вписалися в логіку cohabitation, а з тим, що посада Президента поступово перетворюється в центр опозиції 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, запропонованих партією Право і Справедливість у 2004
році йшлося про концепцію відмови від ІІІ РП і
про проект державного устрою IV РП [23]. Поразка ПіС у парламентських виборах 2007 року
знівечила ці плани. У свою черу проект зміни в
Конституції, запропонований депутатами Громадянської Платформи в лютому 2010 року, без
сумніву, був наслідком реакції на проблеми державного устрою, які принесла практика коабітації 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. Виникла проблема того, чи відхід президента від моделі арбітра не робить систему державного устрою
РП недієздатною. Перемога Б. Коморовського у
президентських виборах 2010 р. зробило дану
мотивацію неактуальною, але на проект депутатів ГО можна також поглянути з іншої перспективи: наскільки він відображає реальні проблеми
державного устрою, котрі заохочують до впровадження змін в основному законі?
4. Зміни в системі правління, запропоновані у проекті депутатів Громадянської Платформи. Запропонований депутатами Громадянської Платформи проект охоплює зміни різних конституційних проблем [24]. В даному опрацюванні
йтиметься, лишень, про ці зміни, котрі найбільш
суттєво могли б модифікувати систему правління.
4.1. Модифікація позиції державного устрою Президента РП. Основна дилема державного устрою полягає в тому, чи Президент РП є
представницьким органом, чи правлячим у державі. Конституція РП залишила її відкритою і
вона вимагає додаткового визначення/уточнення
на рівні конституційної практики [25]. Відносини
86

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 запропонована у проекті депутатів ГО зміна №6, що стосується ст.122. У ній пропонується нову редакцію абзацу 5: «Якщо Президент Польщі не звернувся з поданням до Конституційного Суду згідно абзацу 3, то він може з обґрунтованим поданням повернути закон до Сейму для поновного
розгляду. Після поновного ухвалення закону
Сеймом абсолютною більшістю голосів в присутності щонайменше половини визначеної законом кількості голосів, Президент Республіки
Польщі впродовж 7 днів підписує закон і видає
розпорядження про його публікацію в «Щоденнику Законів Республіки Польщі». У разі поновного ухвалення закону Президент Республіки
Польщі немає права звертатися до Конституційного 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 умови присутності, визначеної законом, половини
кількості депутатів. Отже, сила цього вето радикально ослабла б. Варто теж зазначити, що подібна вимога діє при відхиленні поправок, запропонованих Сенатом. Отож можна стверджувати,
що, якщо в Сеймі абсолютна більшість готова
підтримати закон у визначеному форматі (в процедурі відхилення поправок Сенату), то вона появиться 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 результат голосування. Окрім цього, без сумніву, вето президента, котре заохочує Сейм заново осмислити дану справу, більш якісне, ніж пропозиції Сенату. Проте немає жодних сумнівів щодо послаблення 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 способом призначення глави держави. У теперішньому
правовому стані можна знайти компромісне вирішення, котре, як зазначають автори проекту,
задовольняло би більшість учасників політичного життя. Президентське вето, з уваги на практику 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 законом, а елемент блокування законодавчої процедури». Зменшення кількості голосів, необхідних для відхилення вето з 3/5 до абсолютної більшості (за умови присутності щонайменше половини кількості депутатів) « зменшить небезпеку законодавчого паралічу і забезпечить парламентарній 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 спроможність уряду ефективно проводити реформи в
соціальній й економічній сфері, при одночасно
чітко визначеному обов’язку несення відповідальності за політику, що проводиться. Дане вирішення збільшує також прозорість процесу становлення права і ведення політики урядом, що
опирається на підтримці парламентарної більшості і легітимізації, отриманої в ході виборів. Належить при цьому зазначити, що збережена у
зміненій формі інституція законодавчого вето
надалі дозволить Президенту РП публічно представляти всі аргументи проти набуття чинності законом. Вето у цій формі буде зверненням на підставі громадської думки до Сейму РП про поновне
розважання закономірності ухвалення оспорюваного закону. Так сконструйоване вето отримає рефлексний характер і – не будучи актом винятково
символічним – забезпечить, однозначно, можливість ефективного управління» [28].
Автори проекту використали при цьому аргумент того, що проблема вето на призупинення
набуття чинності законом був предметом аналізу, котрий проводився також іншими партіями.
Право і Справедливість, пропонуючи на розгляд
громадської думки в 2005 році свій проект повної зміни конституції, також підкреслювала необхідність зміни характеру президентського вето. В обґрунтуванні до проектної новелізації вказувалося на те, що однією з рис проекту є втрата
президентом компетенції, «застосування котрої
має чітко негативне лезо – можливість застосування 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 згадується в ст. 122 абзац 3, Конституційний Суд приймає рішення найпізніше через 3 місяці віддати
подання пропозиції до Конституційного Суду».
Дана справа логічно пов'язана з пропозицією модифікації законодавчого вето президента. Не
скривають цього також ініціатори проекту, аргументуючи пропозицію визначення часу, призначеного 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 зловживання. Щоб уникнути продовження стану непевності
щодо конституційності оскарженого закону, потрібно визначити максимальний термін, призначений на розгляд Конституційним Судом подання 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 випадку вето призупинення набуття чинності законом,
турбота ініціаторів проекту випливає з того, аби
президент, скеровуючи подання до КС, не намагався використати потенційної повільності цієї інституції 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 аргументували цю зміну бажанням уніфікації понять, котрі
вживаються в Конституції. Президента визначено, як « репрезентанта держави», що кореспондується з терміном, вживаним у чинній ст. 133
Конституції. Вони вказують на те, що ця пропозиція відповідає постулатам доктрини польського конституційного права, в котрих схвалюється,
серед іншого, те, що репрезентативна функція є
класичною функцією глави держави, а президент, як живий символ держави представляє її в
цілісності і в постійності. Характер посади Президента передбачає, що він часто виступає, власне, в такій ситуації, не реалізуючи інших функцій, окрім представлення держави, тобто його
основний обов’язок - бути присутнім у визначеному 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 інтерпретації в контексті його конфронтації з положеннями ст. 126 абзац 1 Конституції, з котрої
випливає, що зовнішньою політикою РП займається Рада Міністрів [32]. Функція „репрезентанта держави» послабила б позицію президента
відносно до того формулювання, котре передбачає теперішній зміст положень основного закону.
Тут, звісно, можна навести аргумент про те, що
теперішня термінологічна розбіжність ускладнює визначення поділу завдань у рамках дуалізму виконавчої влади.
Пропозиція №10-а теж має дисциплінуючий для президента характер, передбачає доповнення 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 абзацу 2 впродовж 7 днів від дати оголошення ухвали Конституційного Суду про відповідність міжнародного договору Конституції». Це, без сумніву, пов’язано з негативним досвідом періоду
президентства Л. Качинського, котрий впродовж
багатьох місяців відмовлявся ратифікувати Лісабонський Трактат, очікуючи на результат процедури ратифікації в Ірландії і Чехії. На цьому тлі
зберігалася суперечка, чи президент зобов’язаний ратифікувати, якщо згоду на дану ратифікацію виражено у відповідності до закону і в який
термін він повинен це зробити.
У подібному напрямку спрямований зміст
зміни за № 10б, що стосується нової запропонованої 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 доповнення другим реченням Це, однозначно, ремінісценція спору про те, хто повинен представляти Польщу на засіданнях Ради Європи, і якщо
це повинен бути президент, то чи може він висловлювати 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 ключо88

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 політику і виконує загальне управління в галузі
відносин з іншими державами. Вимога порозуміння означає – згідно з багатим досвідом прийняття ухвал з цього питання – обов’язковість узгодження 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 котрих згода була виражена у формі закону» [34].
Зміна № 16 стосується модифікації ст. 179.
Вона набуває такого звучання: « Судді призначаються 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 Судочинства і вимагає обгрунтування». Запропонована зміна – як підкреслюють автори проекту, являє 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, «видається необхідним для збереження конституційного поділу і рівноваги»” [35]. Дана зміна
спрямована у відповідне русло. Щоправда, формально вона обмежує Президента РП, але це обмеження фактично уточнює його роль у цій процедурі і уможливлює активний вплив на процес
номінації. Дотепер можна було передбачати, що
Президент у цій процедурі діє тільки, як «нотаріус» 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) блокував номінацію, то виникало питання, чи у демократичній правовій державі без визначення аргументів і відповідної процедури допустиме таке
блокування. З одного боку, не можна було сприймати компетенцію Президента як ілюзорну, бо вона несе важливі цінності з точки зору легітимізації
судової влади [36], а з іншого боку, не можна толерувати ситуації, при якій президент відмовляється
номінувати, при відсутності відповідного обґрунтування і процедури, котра могла б контролювати
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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 виборів виповнилося 35 років і котрий користується всіма правами виборів до Сейму. Кандидата
пропонують, мінімум, 300 000 громадян, що мають право вибирати до Сейму». Це означає збільшення кількості необхідних підписів зі 100 000
до 300 000. Ініціатори проекту вказують, що задекларована пропозиція – це результат негативної практики попередніх виборчих кампаній, під
час котрих були неодноразові намагання «підкупу»
голосів підтримки, а пізніше використання наданого безплатно кандидатам ефірного часу на громадському телебаченні для рекламування своєї продукції. Вони наводять також порівняльний аргумент
– у Румунії, в 1992 році, збільшено даний бар'єр зі
100 000 до 200 000 підписів [37]. Варто також додати, 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 президентськими виборами і виборчу явку.
4.2. Модифікація правової позиції уряду. Зміна № 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 індивідуального 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 вносяться з даного питання, мають лише характер
політичної демонстрації сеймової меншості, а не
істотної оцінки роботи даного міністра. Вони підкреслюють, окрім цього, що «можливість індивідуального відкликання міністрів суперечить концепції зміцнення Ради Міністрів, як інтегрального робочого 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 контрольної функції Сейму. Дійсно, пропозиції про
відкликання окремих міністрів мають часто характер «демонстрації політичної сеймової мен-

шості» і не ведуть до відкликання міністрів, то,
все ж, не можна применшувати їх ролі, як інструментів контрольної функції парламенту [39].
Тут також треба взяти до уваги права опозиції,
визначені міжнародними демократичними стандартами [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 психологічне значення. Вона наказує міністрам прислуховуватися до парламентарних оцінок, сформульованих, серед іншого, комісіями «відомчого»
характеру, котрі контролюють діяльність міністрів.
Тут варто взяти до уваги, що солідарна відповідальність 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 глава 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 Конституції РП з 1997 року.
Напрошується, звісно, основне питання: чи
даний проект не є одноразовим намаганням реагувати 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 уваги основного факту в царині ініціювання результативних 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 стилю реалізації функції президентом Лехом Качинським), ніж запровадити фактичний процес зміни
основного закону. Пасивність у даній справі після
обрання президентом Б. Коморовського може вказувати на те, що коли відпала основна мотиваційна
причина проведення таких змін, ГО не проявила
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рішучості для форсування цих конституційних
змін. На це могли бути дві причини: 1) невизнання
цієї мети пріоритетною; 2) відсутність віри в результативне форсування цих змін в умовах актуальної політичної конфігурації в парламенті.
Незважаючи на таку ситуацію, неможливо
не звертати уваги на проект депутатів ГО. Він
відображає бачення цієї партії в питанні потенційних конституційних змін, що має настільки
важливе значення, що – у зв’язку з великою підтримкою громадської думки - ГО, без сумніву,
буде ключовим суб’єктом у ході можливої підготовки змін основного закону.
5. Прикінцеві зауваження. Попри те, що
система правління, передбачена Конституцією
РП, в основному справдилася, не вмовкають дискусії про можливості її модифікації [42]. Пропозиції ГО, пов’язані з досвідом коабітації 20072010 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 званої європейської клаузулі показав, що досягнення конституційного порозуміння
на рівні 2/3 важке навіть у такій очевидній справі,
як конституційні наслідки членства Польщі в ЄС.
Тим більше, це було б складне завдання відносно
такого делікатного матеріалу, котрим є модифікація системи правління.
Це не означає, що дебати у цій справі не
мають значення, вони вказують на певні недосконалості актуальної моделі та певну далекосяжну 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 народів, вираженої під час парламентарних виборів. Так відбувається лиш у ситуації, коли даним
інструментом зловживають. Це породжує питання: чи основний закон повинен передбачати такі
кризові ситуації? [43].
Якщо б не зважати на досвід коабітації 20072010 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 принципової модифікації. Отож, можна очікувати, що
дискусія про необхідність певної раціоналізації
системи правління обов’язково повернеться.
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uznał, że „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jako
najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej,
może, na podstawie art. 126 ust. 1 Konstytucji,
podjąć decyzję o swym udziale w konkretnym
posiedzeniu Rady Europejskiej, o ile uzna to za
celowe
dla
realizacji
zadań
Prezydenta
Rzeczypospolitej określonych w art. 126 ust. 2
Konstytucji” (pkt. 2). TK zaznaczył wszakże, że to
„Rada Ministrów, na podstawie art. 146 ust. 1, 2 pkt
9 Konstytucji, ustala stanowisko Rzeczypospolitej
Polskiej na posiedzenie Rady Europejskiej. Prezes
Rady Ministrów reprezentuje Rzeczypospolitą
Polską na posiedzeniu Rady Europejskiej i
przedstawia ustalone stanowisko” (pkt 3). TK
stwierdził też, że „Udział Prezydenta Rzeczypospolitej w konkretnym posiedzeniu Rady Europejskiej
wymaga współdziałania Prezydenta Rzeczypospolitej z Prezesem Rady Ministrów i właściwym
ministrem na zasadach określonych w art. 133 ust. 3
Konstytucji. Celem współdziałania jest zapewnienie
jednolitości działań podejmowanych w imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z Unią
Europejską i jej instytucjami” (pkt 4). TK dodał
ponadto,
że
„Współdziałanie
Prezydenta
Rzeczypospolitej z Prezesem Rady Ministrów i
właściwym ministrem umożliwia odniesienie
Prezydenta Rzeczypospolitej – w sprawach
związanych z realizacją jego zadań określonych w
art. 126 ust. 2 Konstytucji – do stanowiska
Rzeczypospolitej Polskiej ustalanego przez Radę
Ministrów. Umożliwia też sprecyzowanie zakresu i
formy
zamierzonego
udziału
Prezydenta
Rzeczypospolitej w konkretnym posiedzeniu Rady
Europejskiej” (pkt. 5). Por. J. Jaskiernia, Przesłanki
rozstrzygania przez Trybunał Konstytucyjny sporów
kompetencyjnych
pomiędzy
centralnymi
konstytucyjnymi organami państwa, „Europejski
Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych”
2010, nr 2, s. 17.
34. Uzasadnienie…, s. 16-17.
35. Tamże, s. 18.
36. Zob. J. Jaskiernia, Problem legitymizacji
władzy sądowniczej w ustroju politycznym
Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Trzecia władza. Sądy
i trybunały w Polsce. Materiały Jubileuszowego L
Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego,
Gdynia, 24-26 kwietnia 2008 roku, red. A. Szmyt,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2008, s. 371.
37. Uzasadnienie…, s. 16.
38. Tamże, s. 18.
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Jezhy Yaskernya
SYSTEM OF GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF POLAND:
TENDENCIES OF DEVELOPMENT
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.
Ежи Яскерня
СИСТЕМА ПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬШИ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Аннотация
Вопреки тому, что система правления, предусмотренная Конституцией РП, в основном оправдалась, 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 форсировать
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 модификация
системы правления.
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ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
В КОНСТИТУЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Український досвід підходів до встановлення механізму організації влади у Конституції та втілення їх у
життя дуже чітко демонструє важливість закріплення правильної та виваженої моделі організації влади та неприпустимість легковажного та кон’юнктурного відношення до цього питання. Якщо у самій Конституції закладений крен для зловживання своїми повноваженнями кимсь із владних суб’єктів, то наївно покладати надії
на здатність носія таких повноважень до самообмеження. У посттоталітарних державах така риса політики може сформуватися лише внаслідок тривалого жорсткого регламентування діяльності владних суб’єктів, існування дієвих конституційних обмежень.

Конституція України, ухвалена у 1996 році,
передбачає такий механізм організації влади.
Президент обирається всенародно на прямих виборах. Прем’єр-міністр призначається Президентом за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради. Персональний
склад Кабінету Міністрів призначається Президентом за поданням Прем’єр-міністра. Інвеститура не передбачена. Президент має повноваження скасовувати акти Уряду. Кабінет Міністрів складає свої повноваження перед новообраним Президентом, а не перед новообраним Парламентом. Окремі члени Кабінету Міністрів можуть бути звільнені Президентом. Щодо колективної політичної відповідальності, то і Верховна Рада може висловити Уряду вотум недовіри, і
Президент може відправити у відставку Прем’єрміністра, що має наслідком відставку всього Кабінету Міністрів. Вето Президента на закони долається двома третинами голосів від загальної
кількості членів Парламенту.
Якщо спробувати проаналізувати саму лиш
конституційну модель організації влади, абстрагуючись від практики її реалізації, то слід зазначити, що спектр її гіпотетичної реалізації є доволі широким. Дивлячись на ці конституційні положення, важко однозначно визначити, від чиєї
політичної волі залежить склад і діяльність уряду.
Така організація влади залишає багато на поталу
політики. Вже у самій моделі організації влади закладена суперечність – не може злагоджено працювати державний механізм, де уряд несе окрему
політичну відповідальність і перед парламентом, і
перед президентом – двома всенародно обраними
суб’єктами, які закономірно можуть бути різними
політично. Ця суперечність теоретично могла бути
б усунена шляхом започаткування владними
суб’єктами традиції дотримуватися деяких неписаних правил заради утвердження ліпшого із можливих форматів системи правління.
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Закладена модель організації влади теоретично дозволяла парламентській більшості зайняти визначальну роль у процесі формування
уряду та спрямовування його політики. Багато
хто з творців проекту Конституції, і автор цієї
праці у тому числі, мали сподівання, що парламентаризм в Україні надалі після ухвалення Конституції тільки розвиватиметься і зміцнюватиметься. Однак виборчої системи, яка би сприяла
розвитку парламентаризму, для виборів народних
депутатів у 1998 році запроваджено не було. На
жаль, такої виборчої системи немає в Україні і по
сьогодні. Про позитивні тенденції у розвитку парламентаризму в Україні говорити не доводиться.
Є підстави для припущення, що за наявності сильного парламенту закріплений у Конституції механізм державної влади працював би поіншому і саме Верховна Рада мала б визначальний вплив на склад та політику Кабінету Міністрів. Микола Козюбра також зазначає, що у Конституцію «була закладена ідея про те, що
Прем’єр-міністром може стати, як правило,
представник парламентської більшості, який
потім формує свою команду – уряд. Ця ідея була
на практиці спотворена» [1].
Насправді ж склалася інша модель організації влади. Президент Леонід Кучма мав значний вплив на процес розробки проекту Конституції, і він був зацікавлений у повноваженнях,
які б забезпечували йому якомога сильніший
вплив на Кабінет Міністрів. Саме завдяки позиції
Президента у Конституції з’явилися невластиві
жодній із європейських змішаних республік положення про складення урядом повноважень перед новообраним президентом, а не новообраним
парламентом і про політичну відповідальність
уряду перед президентом поряд із парламентською відповідальністю.
Через ці положення, а також прагнення
Президента навіть після ухвалення Конституції
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дедалі більше посилювати свою роль у державному механізмі, що промовисто підтверджується
фактом восьмикратного ветування Закону «Про
Кабінет Міністрів України» протягом усієї каденції
Кучми, правління в Україні із задуманої змішаної
форми де-факто перетворилось у те, що Володимир Шаповал визначив як «монократична республіка» [3, c.49]. Фактичну організацію влади в Україні справді можна охарактеризувати як «імітацію
певних ознак змішаної республіканської форми або
президентської республіки» [3, c.49].
Кабінет Міністрів не став самостійним органом вироблення і впровадження державної політики. Він був слабким і, фактично, прямо керованим Президентом. Більше того, він служив таким
собі «громовідводом» діяльності Президента. Успіхи у державній політиці приписувалися Президенту, а у невдачах був винен Кабінет Міністрів.
Щодо характеру відносин між Верховною
Радою та Кабінетом Міністрів, то їх можна проілюструвати ставленням останнього до обов’язку
внести Програму своєї діяльності на схвалення
Парламенту. Зловживаючи відсутністю детальної
регламентації порядку виконання цього обов’язку у Конституції, деякі склади уряду, що були до
2005 року, проігнорували його взагалі. Інші вносили Програму діяльності Кабінету Міністрів
України здебільшого для того, щоб одержати
річний імунітет від вотуму недовіри, який передбачає Конституція після такого схвалення. Деякі
склади урядів, усупереч самій природі такого документа як Програма діяльності Кабінету Міністрів, вносили її до Верховної Ради на схвалення кожного року аби продовжувати цей «імунітет».
У 2004 році до Конституції України були
внесені зміни, якими були скасовані повноваження Президента відправляти у відставку уряд
та скасовувати його акти. Також за новими положеннями Кабінет Міністрів складав повноваження перед новообраною Верховною Радою.
Здавалося, що ці зміни мали б привести організацію влади в Україні до належної імплементації
засад змішаної республіканської форми правління.
Однак поряд із усуненням одних недоліків у державному механізмі конституційні зміни внесли
низку інших недоліків, що породили значні проблеми у процесі вироблення державної політики.
Крім того, спосіб внесення цих змін до Конституції
поставив під питання їх легітимність.
Український досвід підходів до встановлення механізму організації влади у Конституції
та втілення їх у життя дуже чітко демонструє
важливість закріплення правильної та виваженої
моделі організації влади та неприпустимість лег-

коважного та кон’юнктурного відношення до
цього питання. Якщо у самій Конституції закладений крен для зловживання своїми повноваженнями кимсь із владних суб’єктів, то наївно
покладати надії на здатність носія таких повноважень до самообмеження. У посттоталітарних
державах така риса політики може сформуватися
лише внаслідок тривалого жорсткого регламентування діяльності владних суб’єктів, існування
дієвих конституційних обмежень.
Взаємовідношення між організацією влади
і культурою політики у посттоталітарних державах однозначні: правильна конституційна модель
організації влади конвертується у добру якість
політики, але не навпаки. Цивілізований тип відносин і принципів у політиці не може виникнути
сам по собі, повинні бути створені інституційні
умови для його формування. Неправильна організація влади може звести нанівець потенціал
суспільства, сприятиме проявам його гірших
сторін і свавіллю влади. Саме це ми тепер спостерігаємо в Україні.
Крім недоліків у організації влади, які з
відновленням редакції Конституції 1996 року
проявились кратно, гостро стоїть проблема легітимності конституційних положень, що визначають діяльність влади. Після сумнівних з правової точки зору змін 2004 року та ще більш
сумнівного рішення Конституційного Суду від
30 вересня 2010 року, яким ці зміни були визнані
неконституційними, назріла потреба у справжній
конституційній реформі. Така реформа повинна
спрямовуватися на досягнення двох ключових
завдань. По-перше, необхідно встановити спроможний та неупереджений до поточної політичної кон’юнктури спосіб організації влади. Подруге, реформа повинна зняти всі сумніви щодо
легітимності положень, що уконституйовують
діяльність влади. Останнє завдання може бути
досягнуте лише за умови відкритого, широкого
та політично незаангажованого процесу внесення
змін до Конституції із чітким дотриманням процедури. Всі інші ініціативи, що не відповідатимуть зазначеним критеріям і цілям, належить
розцінювати як псевдореформи, чергові спроби
забезпечити певний політичний інтерес.
Джованні Сарторі сказав, що «конституції
якоюсь мірою схожі на двигуни, тобто механізми, що повинні «працювати» і які повинні забезпечити визначений результат» [2, c.IX]. Саме
таку Конституцію повинна одержати Українська
держава в результаті конституційної реформи.
Питання «механізму, який повинен працювати», є питанням вибору форми правління та
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належної її імплементації у Конституції. Вибір
на користь змішаної форми правління для України однозначно правильний. Не варто ще раз говорити, що президентське правління не найліпша
форма правління для посттоталітарних держав. У
науковій літературі, особливо західній, це однозначно та переконливо аргументовано. Крім того, такий висновок підтверджується невдалим
досвідом не одного десятка країн, які з президентських перетворились на авторитарні чи інші
недемократичні режими.
Парламентське правління годиться для
стійких демократій. Основними умовами його
належного функціонування є наявність уже сформованої партійної системи та сильної незалежної судової влади. Належно імплементована змішана форма зменшує ризики, які несуть у собі
президентське та парламентське правління для
молодих демократій.
Проблеми організації влади в Україні лежать не у площині вибору форми правління, як
дехто схильний вважати, а в площині того, як ця
форма правління буде втілена у життя.
У процесі конституційної реформи однозначно необхідно скасувати повноваження Президента одноособово відправляти у відставку Прем’єрміністра та скасовувати акти Кабінету Міністрів.
Строк повноважень уряду повинен бути прив’язаний до строку повноважень Верховної Ради, а не
Президента. Наявність цих трьох положень у чинній Конституції є найбільшими вадами державного
механізму. Їх усунення – неодмінна умова того,
щоб державний механізм «запрацював».
Щодо інших аспектів організації державної
влади, то тут можливі певні варіанти, кожен з
яких потребує аналізу й обговорення. Наріжними
каменями тут є три питання: 1) формування уряду; 2) механізм взаємодії президента й уряду,
який би забезпечував вироблення цими суб’єктами єдиної державної політики; 3) політична
колективна відповідальність уряду та індивідуальна відповідальність його членів.
Щодо формування Кабінету Міністрів, то
незалежно від процедур та міри участі у цьому
процесі Президента, склад уряду має відображати волю парламентської більшості. Загалом той
порядок формування Кабінету Міністрів, який
існує сьогодні, може бути прийнятним за умови
запровадження інституту інвеститури. Новосформований Кабінет Міністрів повинен подати на
розгляд Верховної Ради Програму своєї діяльності і приступає до виконання повноважень за
умови її схвалення. У разі неотримання вотуму
довіри урядом, що був сформований у названий
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спосіб, варто передбачити альтернативні процедури для формування Кабінету Міністрів, який дозволятиме розглянути інший варіант політичного
консенсусу. У разі ненадання вотуму довіри і цьому складу уряду доцільно передбачити можливість
формування уряду меншості – коли Програма діяльності Кабінету Міністрів схвалюється не більшістю від загального складу Верховної Ради, а більшістю від присутніх за умови певного кворуму.
Однією із характеристик змішаної форми
правління є дуалізм виконавчої влади, тож якість
державного менеджменту великою мірою залежить від способу забезпечення співпраці Президента та Кабінету Міністрів. Розподіл повноважень між главою держави та урядом повинен
виключати як можливість взаємного блокування
роботи котрогось із суб’єктів, так і можливість
реалізації кожним із них окремої «своєї» політики. Державна політика повинна бути єдиною, а
формою її напрацювання повинен бути консенсус між Президентом і Урядом. Досягнення такого консенсусу може бути забезпечене інституційними механізмами. Так, кадрові повноваження у виконавчій владі Президент повинен здійснювати лише за поданням Кабінету Міністрів.
Укази Президента, видані на виконання своїх
дискреційних повноважень, можуть набувати
чинності лише за умови їх контрасигнації.
Участь Президента у процесі вироблення політики повинна забезпечуватися такими повноваженнями: можливість головування на засіданнях
Уряду, нормотворчої ініціативи в Кабінеті Міністрів, повноваженнями щодо недопущення ухвалення Урядом актів, які не відповідають конституції чи законам, наприклад, оскарження їх до
Конституційного Суду, та ін.
Оскільки для несформованої партійної системи характерна політична мінливість і кон’юнктурність народних обранців, що спричиняє урядову нестабільність, то доцільно також у процесі
конституційної реформи розглянути питання запровадження конструктивного вотуму недовіри
уряду, коли парламентська більшість відправляє
у відставку уряд лише за умови спроможності
сформувати новий склад Кабінету Міністрів.
Щодо індивідуальної політичної відповідальності членів Уряду, то видається більш доцільним
запровадити можливість їх звільнення або за
власним бажання міністра, або за поданням
Прем’єр-міністра. Існування повноважень чи то
у Парламенту, чи то у Президента самостійно
відправляти у відставку окремих членів Уряду
доволі деструктивне, оскільки суттєво послаб-
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лює уряд, як ключовий суб’єкт у процесі вироблення державної політики.
І нарешті зазначимо, що конституційна реформа приречена на невдачу, якщо питання організації влади з тих чи інших причин вважатиметься вторинним. Тепер великої попу-лярності
набуло оманливе та небезпечне твердження, що
інституційна організація має дуже незначний
вплив на характер урядування і розвиток держави, а визначальним чинником є певні ментальні
особливості народу, суспільні уклади, які неможливо регламентувати, тощо.
У результаті, серед багатьох фахівців набула поширення думка про малу придатність для
імплементації в Україні надбань західного конституціоналізму, а в суспільній свідомості вкоренились переконання про, начебто, «неспроможність до демократії», «відставання у розвитку
правової системи» України від цивілізованого
світу на значний проміжок часу (ті, хто схильні
до особливого драматизму, міряють цей час навіть століттями) і т.д. Таке мислення не дозволяє
належно прийняти універсальність принципів
побудови демократичних інституцій, здатних
гарантувати права людини.

Саме від механізму організації влади у
державі найбільше залежить перспектива справи
розбудови демократії, коли народ зробив вибір
на її користь. Підтвердження цієї тези можна знайти на практиці. Наприклад, Польща та інші держави Центрально-Східної Європи, перебуваючи 20
років тому приблизно в однакових «вихідних умовах» з Україною, допустили менше помилок в організації політичних інституцій і завдяки цьому
досягли значно більшого успіху на шляху утвердження демократії й ефективності публічної влади,
а відповідно, і значно вищого рівня добробуту.
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I. Koliushko
PROBLEMS OF REALIZATION OF EXECUTIVE POWER IN CONSTITUTIONAL
SYSTEM OF UKRAINE
Summary
Ukrainian experience of approaches to the establishment of mechanism of organization of power in
Constitution and their embodiment into life distinctly demonstrates the importance of consolidation of a
proper and considered model of organization of power and the impermissibility of light-minded and
marketeering attitude to this problem.
И. Колиушко
ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В КОНСТИТУЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УКРАИНЫ
Аннотация
Украинский опыт подходов к установлению механизма организации власти в Конституции и
воплощение их у жизнь, очень четко демонстрирует важность закрепления правильной и взвешенной
модели организации власти и недопустимость легкомысленного и конъюнктурного отношения к этому вопросу. Если в самой Конституции заложенный крен для злоупотребления своими полномочиями кем-то из властных субъектов, то наивно возлагать надежды на способность носителя таких полномочий к самоограничению. В посттоталитарных государствах такая черта политики может сформироваться лишь вследствие продолжительного жесткого регламентирования деятельности властных
субъектов, существование действенных конституционных ограничений.
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Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
PRÓBY MODYFIKACJI INSTRUMENTÓW ZASADY TRÓJPODZIAŁU WŁADZY ZAWARTE
W PROJEKTACH NOWELIZACJI KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 1997 R.
Zasada trójpodziału władzy uważana jest
powszechnie za jedną z najistotniejszych gwarancji
demokratycznego państwa prawnego, celem której jest
m.in. ochrona praw człowieka przez uniemożliwienie
nadużywania władzy przez którykolwiek ze sprawujących ją organów [1]. W doktrynie wskazuje się, że do
ideowych uzasadnień owej zasady należy również
zaliczyć fakt, iż : 1) przeciwdziała
nadmiernej
koncentracji władzy w jednym podmiocie, co może
doprowadzać do występowania zjawisk patologicz-nych
w funkcjonowaniu państwa, 2) utrudnia powstawanie
rządów antydemokratycznych, 3) tworzy możliwości
rzeczywistej realizacji zasady zwierzchniej władzy
narodu oraz 4) zasady demokracji poprzez tworzenie
warunków funkcjonowania
zasady pluralizmu
politycznego, a ponadto 5) jest warunkiem sprawnego,
racjonalnego funkcjonowania państwa [2].
Jest sprawą oczywistą, że współcześnie na zasadę
podziału władzy patrzymy inaczej niż w XVII czy
XVIII wieku, kiedy to jej twórców (J. Locke’a i K.
Monteskiusza) inspirowały głównie przesłanki natury
politycznej i społecznej znajdujące wyraz w dążeniu do
zapewnienia kompromisu mieszczańsko – feudalnego
oraz do takiego ustalenia mechanizmu stosunków
między organami sprawującymi poszczególne władze,
aby żaden z nich nie uzyskał dominacji w stosunku do
pozostałych. Praktyka ustrojowa dowodzi, że ścisłe,
konsekwentne realizowanie zasady podziału władzy jest
trudne. Prosta w realizacji jest jedynie zasada
funkcjonalno – organizacyjnego wyodrębnienia władz,
natomiast ich absolutna separacja jest niemożliwa, gdyż
każda z trzech wyodrębnionych władz oddziałuje na
funkcjonowanie pozostałych [3]. To samo możemy
odnieść do zakładanej równorzędności władz; określony
układ sił politycznych w społeczeństwie oraz m.in.
ukształtowany w nim system partyjny sprawia, że i ten
postulat ma bardziej charakter doktrynalny niż fakt
dający się stwierdzić w praktyce ustrojowej. W
rzeczywistości mamy bowiem do czynienia albo z
przewagą organów władzy ustawodawczej (parlamentarny system rządów) lub wykonawczej (np. system
semi-prezydencki).
Obecnie uznaje się, że zasada podziału władzy
służy przede wszystkim doskonaleniu działania aparatu
władzy państwowej i zapewnieniu odpowiedniej
efektywności procesów decyzyjnych. Współcześnie
niemożliwe jest dokonanie całkowitej izolacji od siebie
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władz, a jedynie takie uregulowanie ich wzajemnych
relacji i wpływu na siebie, aby umożliwić prawidłowe
funkcjonowanie demokratycznego państwa. Organy
jednej władzy mogą oddziaływać na organy drugiej
tylko do tego stopnia, aby nie naruszać istoty
kompetencji tej drugiej władzy [4]. Słusznie się zatem
stwierdza, że współcześnie chodzi nie tyle o zachowanie
ścisłej równowagi i wzajemnego hamowania się władz,
ile o spełnienie wymogu wzajemnego współdziałania i
oddziaływania na siebie organów sprawujących owe
władze, celem realizacji zadań państwa. Tak więc,
wymienienie przez konstytucję trzech rodzajów władz i
przypisanie ich odrębnym organom, należy traktować
jako stworzenie pewnych domniemań kompetencyjnych
– co nie oznacza jednakże, że nie mogą istnieć w tym
zakresie pewne wyjątki, określone przepisami
konstytucyjnymi [5].
W Polsce zasada podziału władzy pozostała
podstawową zasadą ustrojową określającą sposób
zorganizowania aparatu państwa i została uznana za
jedną z istotnych przesłanek nadania ustrojowi charakteru demokratycznego [6]. Stanowiła już podstawę
organizacji władz w Konstytucji 3 maja, wprowadziła ją
także Konstytucja marcowa z 1921 r., została odrzucona
przez Konstytucję kwietniową z 1935 r., formalnie
uznawała ją Mała Konstytucja z 1947 r., ale odrzuciła
Konstytucja PRL z 1952 r., po czym przywróciła Mała
Konstytucja z 1992 r. i przejęła Konstytucja RP z 1997
roku [7].
Art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 2 kwietnia 1997 r. [8] stanowi, że: ,,1. Ustrój
Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i
równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 2. Władzę ustawodawczą
sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę
sądowniczą sądy i trybunały”. W tak wymienioną
zasadę podziału władzy wkomponowany jest katalog
konstytucyjnych instrumentów hamowania i równowagi, których – jak pamiętamy – cechą charakterystyczną jest to, że są one przyznane jednemu organowi w
zakresie funkcji stanowiącej istotę drugiego organu, w
stosunku do którego mają być uruchomione [9].
Nie jest celem niniejszego opracowania analiza
owych instrumentów na osi wszystkich organów
sprawujących poszczególne władze. Kwestie te były już
przedmiotem szczegółowych opracowań i zawarte są w
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opublikowanych pozycjach bibliograficznych i w
komentarzach do Konstytucji RP z 1997 r. Pragnę
skupić się jedynie na części propozycji zawartych w
złożonych do Laski Marszałkowskiej w VI kadencji
Sejmu projektów nowelizacji Konstytucji RP mogących
wywrzeć wpływ na ukształtowane dotychczas
instrumenty hamowania i równowagi. Chodzi przede
wszystkim o projekt poselski posłów Platformy
Obywatelskiej z dnia 19 lutego 2010 r. [10] oraz projekt
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 12
listopada 2010 r. [11]. Co prawda, nowelizacji ustawy
zasadniczej dotyczył również projekt trzeci, przedłożony
przez posłów Prawa i Sprawiedliwości w dniu 6
listopada 2009 r. [12] lecz - z uwagi na realizowany
temat – nie będzie on brany pod uwagę gdyż zmierzał
do poddania kognicji Trybunału Konstytucyjnego
przepisów prawa stanowionego przez organizacje
międzynarodowe, którym Rzeczpospolita Polska
przekazała niektóre kompetencje organów państwowych (w praktyce chodziło o akty prawa wtórnego Unii
Europejskiej).
W projekcie PO zmiany zawarte w pkt 6 odnoszą
się do instytucji weta zawieszającego będącego
prerogatywą głowy państwa. W art. 122 ust. 5
Konstytucji proponuje się obniżenie wielkości głosów
niezbędnych do odrzucenia weta z 3/5 do większości
bezwzględnej (w obecności co najmniej połowy
ustawowej liczby posłów). W przedłożonym uzasadnieniu czytamy, że polski system ustrojowy opiera się
na swoistej rywalizacji obu członów władzy
wykonawczej, co nie jest sytuacją optymalną, jednak jej
radykalna zmiana (również polegająca na pozbawieniu
prezydenta prawa weta) musiałaby wiązać się ze
zmianą sposobu wyłaniania głowy państwa. Weto
prezydenckie z uwagi na praktykę stosowania utraciło
już swoje podstawowe atrybuty, nie jest prezydenckim
apelem o refleksję i ponowną dyskusję w Sejmie nad
uchwaloną poprzednio ustawą, a stało się elementem
blokady procedury ustawodawczej. Obniżenie wielkości
głosów niezbędnych do odrzucenia weta zmniejszy
niebezpieczeństwo paraliżu ustawodawczego i zapewni
większości parlamentarnej możliwość wdrożenia ustaw
objętych wetem, a przez to i realizację programu, który
uzyskał akceptację wyborców w akcie wyborczym.
Zdaniem wnioskodawców, skutkiem proponowanej
zmiany byłoby przede wszystkim zwiększenie zdolności
rządu do skutecznego podejmowania reform w sferze
społecznej i gospodarczej przy jednoznacznie zdefiniowanej konieczności ponoszenia odpowiedzialności za
prowadzoną politykę. Równocześnie, rozwiązanie to
powinno zwiększyć przejrzystość procesu stanowienia
prawa i prowadzenia polityki przez rząd działający w
oparciu o większość parlamentarną i legitymizację
uzyskaną w wyborach. Zaznaczono również, iż

utrzymana – w zmienionej formie – instytucja weta
ustawodawczego w dalszym ciągu pozwoli Prezydentowi RP na publiczne przedstawienie wszystkich
argumentów przemawiających przeciwko wejściu
ustawy w życie. Weto w tej formie ma być bowiem
apelem kierowanym wobec opinii publicznej do Sejmu
RP o ponowne rozważenie zasadności uchwalenia
kwestionowanej ustawy. Tak skonstruowane, otrzyma
refleksyjny charakter i – nie stając się aktem wyłącznie
symbolicznym – zapewni jednocześnie możliwość
skutecznego rządzenia.
Mają na uwadze przytoczoną powyżej argumentację przypomnieć należy, że weto ustawodawcze jest
typowym i szeroko rozpowszechnionym instrumentem
w systemie hamulców i równowagi pomiędzy
władzami. W tradycji polskiej instytucja ta występowała
na gruncie Konstytucji kwietniowej z 1935 r. i została
reaktywowana przez Nowelę kwietniową z 1989 r.
kiedy to ponownie pojawiły się elementy pluralizmu
politycznego. Nowela ta przyznała prezydentowi prawo
weta (a także prawo prewencyjnego zakwestionowania
ustawy przed TK) i wprowadziła wymaganie
większości 2/3 głosów w Sejmie do jego przełamania,
co korespondowało z ówczesną koncepcją silnej
prezydentury. W prawie niezmienionej postaci weto
prezydenckie pozostało też w Małej konstytucji z 1992
r. Nadal było ujmowane jako prerogatywa prezydenta,
nadal wymagano większości 2/3 w Sejmie do jego
oddalenia i nadal dopuszczano, by po odrzuceniu weta,
ustawę można było jeszcze zakwestionować przed TK.
Weto mogło dotyczyć każdej ustawy – także ustaw
budżetowych i ustaw o zmianie konstytucji [13].
Wspomnieć należy również i o tym, że w toku obrad
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego
wiele dyskusji wywoływał właśnie problem
parlamentarnej większości niezbędnej do ponownego
skutecznego uchwalenia ustawy zakwestionowanej
przez prezydenta. Jej przebieg dowodzi, że powodem
zmian stanowisk były głównie motywy polityczne.
Poszczególne partie pod wpływem aktualnych zmian
politycznych (wybory prezydenckie w 1995 r.) czy też
przewidywanych zmian w przyszłości, ocenianych na
podstawie sondaży wyborczych, zmieniały swoje
poglądy co do większości niezbędnej do obalenia weta
prezydenta [14]. Początkowo – jak przypomina L.
Garlicki - konkurowały propozycje utrzymania większości 2/3 lub zastąpienia jej większością bezwzględną;
na posiedzeniu w dniu 16 X 1996 r. Komisja
Konstytucyjna przyjęła jednak większość 2/3, a na
posiedzeniu w dniu 14 I 1997 r. zmieniła ją na 3/5 [15].
Przypomnienie powyższych faktów pozwala na
konstatację, że aktualne regulacje obowiązującej ustawy
zasadniczej w sposób istotny pomniejszyły rolę
prezydenta w procesie ustawodawczym, w porównaniu
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z przysługującymi mu uprawnieniami na gruncie Małej
konstytucji z 1992 r. Skrócony bowiem został z 30 do
21 dni czas pozostawiony prezydentowi na podpisanie
ustawy; wprowadzono alternatywę złożenia weta lub
skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, a
wykluczono możliwość wykorzystania obu tych
instrumentów; wyeliminowano możliwość złożenia
weta wobec ustaw budżetowych i ustaw o zmianie
konstytucji i wreszcie, zmieniono większość konieczną
do odrzucenia weta z 2/3 na 3/5. Tak więc, ewentualne
przyjęcie propozycji zawartej w przedłożonym przez
posłów PO projekcie – sprowadzające się do zmiany
większości 3/5 na większość bezwzględną –
spowodowałoby dalszą degradację pozycji głowy
państwa w procesie ustawodawczym, głowy państwa
pochodzącej z wyborów powszechnych, a nie z woli
Zgromadzenia Narodowego. Z taką propozycją trudno
jest się zgodzić. Doszłoby bowiem do pomniejszenia
instrumentów równowagi i hamowania się władz nie
tylko na osi prezydent – Sejm, lecz także w ramach
dwuczłonowej egzekutywy. Rozwiązanie to wzmocniłoby znacznie pozycję rządu, który – biorąc pod uwagę
liczebność koalicji rządzącej, mógłby być całkowicie
spokojny o los wnoszonych przez siebie projektów
ustawodawczych. Jakby tego było mało, wnioskodawcy
zaproponowali dodanie do art. 122 dodatkowego ustępu
7 w którym zakreślili na 3 miesiące czas przeznaczony
na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny wniosku
Prezydenta RP złożonego w ramach kontroli
prewencyjnej ustaw. Spowodowane to zostało obawą,
że prezydent może w sposób nadmierny (alter ego weta)
kierować przed podpisaniem ustawy pod osąd TK. W
opinii Ministra Sprawiedliwości w tej sprawie czytamy,
że rozwiązanie takie może rodzić wątpliwości co do
zamierzonych przez projektodawców skutków
ewentualnego niedotrzymania zakreślonego w tym
przepisie terminu. Mogą bowiem zaistnieć przeszkody
w terminowym rozpoznaniu konkretnej sprawy, a w
takim wypadku nie wiadomo, jakie skutki należałoby
wiązać z tym faktem. Proces legislacyjny dotyczący
ustaw powinien być kompleksowo uregulowany w
Konstytucji – przynajmniej co do jego zasadniczych
etapów, w tym warunków przejścia do etapu
następnego. Można zatem przyjąć, że – wobec braku
regulacji
dotyczącej
skutków
niedotrzymania
zakreślonego terminu – autorom projektu w istocie
chodzi jedynie o zwrócenie uwagi na pilność tego
rodzaju spraw. To jednak nie wymaga określania
konkretnego terminu rozpoznania takich spraw, a
ponadto stawia pod znakiem zapytania przestrzeganie
zasady równości w dostępie do wymiaru sprawiedliwości w zakresie orzekania o konstytucyjności aktów
normatywnych. Takie ,, dyscyplinowanie” Trybunału
Konstytucyjnego i ,,uprzywilejowanie” wniosków
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Prezydenta składanych w trybie kontroli prewencyjnej (i
to niezależnie od przedmiotu zakwestionowanej w tym
trybie regulacji) nie wydaje się potrzebne. Praktyka
dowodzi, że w tych sprawach, w których pilne
rozstrzygnięcie problemu konstytucyjnego jest
niezbędne dla sprawności funkcjonowania państwa lub
skuteczności ochrony praw i wolności obywatelskich,
Trybunał Konstytucyjny z własnej inicjatywy
przyśpiesza ich rozpoznanie [16].
Wydaje się, że proponując te dość istotne
ustrojowo propozycje autorzy projektu zapomnieli o
tym, że w państwie demokratycznym w którym
funkcjonuje parlamentarno – gabinetowy system
rządów musi działać również opozycja parlamentarna i
w sprawach kluczowych dla państwa trzeba się z nią
dogadywać, przesądzając wspólnie o ważnych,
długofalowych rozwiązaniach. Z punktu widzenia
kultury politycznej jest to o wiele bardziej pozytywne
niż proponowanie rozwiązań służących konkretnej
koalicji rządzącej.
Z kolejną próbą pewnego osłabienia pozycji
prezydenta spotykamy się w pkt 10 projektu poselskiego
PO, gdzie wnioskodawcy w dodatkowym ustępie 2a do
artykułu 133 zakreślają dla Prezydenta RP bardzo krótki
– bo 7-dniowy licząc od dnia podpisania ustawy – okres
na ratyfikację i wypowiedzenie umowy międzynarodowej określonej w art. 89 ust. 1 i art. 90. Taki sam
okres miałby obowiązywać w wypadku skierowania
przez prezydenta umowy międzynarodowej pod osąd
TK. Wówczas miałby ją podpisać w ciągu 7 dni od
orzeczenia TK o zgodności umowy z Konstytucją.
Z wyjątkowo silnym dążeniem do osłabieniem
pozycji Prezydenta spotykamy się jednak na gruncie
propozycji aktualizacji treści art. 133 ust. 3 Konstytucji.
Jego aktualna treść stanowi, że ,,Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie polityki zagranicznej
współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym
ministrem”. Pozostawiając powyższą treść bez zmiany,
wnioskodawcy uzupełnili ust. 3 dodatkowym zdaniem :
,, Stanowisko w zakresie polityki zagranicznej
Prezydent Rzeczypospolitej przedstawia na wniosek lub
za zgodą Prezesa Rady Ministrów”. Już pierwszy rzut
oka na proponowaną treść przekonuje, że głowa
państwa byłaby w zakresie polityki zagranicznej
całkowicie ubezwłasnowolniona i podporządkowana
premierowi. W uzasadnieniu do tego artykułu czytamy,
że proponowana zmiana będzie sprzyjać budowaniu
koniecznej jednolitości polityki zagranicznej państwa.
Nie bez znaczenia jest również fakt, iż autorzy projektu
dokonują interpretacji pojęcia ,,wymogu porozumienia”, pod pojęciem którego – zgodnie z bogatym
orzecznictwem w tym zakresie – uznają obowiązek
uzgodnienia treści stanowiska lub czynności przez organ
zobowiązany do uzyskania porozumienia z innym
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organem władzy publicznej. Wydaje się, że bardziej
właściwym byłoby dokonanie interpretacji pojęcia
,,współdziałania” o którym expressis verbis stanowi art.
133 ust. 3. Ale przyjmując nawet, że ,, porozumienie”
jest synonimem ,, współdziałania”, to trudno zgodzić się
z faktem, że ma ono oznaczać działanie tylko ,, na
wniosek” lub – co jeszcze gorsze - ,,za zgodą”. Tak
może działać tylko organ, podporządkowany innemu
organowi nadrzędnemu.
Na tle powyższych propozycji, odmienne
stanowisko – aprobujące rozwiązania obowiązującej
Konstytucji RP – prezentuje projekt nowelizacji ustawy
zasadniczej autorstwa Prezydenta RP. W zasadzie w
całości dotyczy on wprowadzenia nowych regulacji
związanych z członkostwem Rzeczypospolitej w Unii
Europejskiej, toteż– słusznie - w proponowanym
nowym rozdziale X a – określa podmioty prowadzące
politykę RP w Unii Europejskiej. W art. 227 h.1. –
zapewne mając na uwadze treść art. 146 ust. 1
Konstytucji – stwierdzono, że ,, Rada Ministrów
prowadzi politykę Rzeczypospolitej w Unii
Europejskiej”, natomiast a ust. 3 tego artykułu – kierując
się brzmieniem treści art. 133 ust. 3 Ustawy Zasadniczej
– iż ,, Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym
ministrem”. Należy pamiętać, że projekt Prezydenta RP
został złożony do laski Marszałkowskiej dziewięć
miesięcy później niż projekt poselski PO. Tak więc,
Prezydent nie ugiął się przed propozycjami Platformy
Obywatelskiej i oparł swoje rozwiązania na
obowiązujących rozstrzygnięciach Konstytucji RP. W
uzasadnieniu treści art. 227h. 3 Prezydent stwierdził, że
postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20
maja 2009 r. (sygn. Kpt 2/08) dotyczące funkcji
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady
Ministrów w zakresie relacji pomiędzy Rzecząpospolitą
Polską a instytucjami Unii Europejskiej wskazuje, że
Prezydent RP oraz Rada Ministrów w zakresie
wykonywania swoich konstytucyjnych zadań i funkcji
kierują się zasadą współdziałania. Prezydent RP jako
najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej może, na
podstawie art. 126 ust. 1 Konstytucji, podjąć decyzję o
uczestnictwie w posiedzeniach Rady Europejskiej, a
współdziałanie Prezydenta RP z Rządem umożliwia, w
sprawach związanych z realizacją zadań określonych w
art. 126 ust. 2, odniesienie się Prezydenta RP do
stanowiska ustalonego przez Radę Ministrów. Prezydent
stwierdził również, że ze względu na wprowadzenie
odrębnego rozdziału dotyczącego członkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zasadne
jest zawarcie w nim regulacji dotyczącej współdziałania
w ramach organów władzy wykonawczej w sposób
odpowiadający regulacji zawartej w art. 133 ust. 3

Konstytucji, która dotyczy współdziałania tych organów
w zakresie polityki zagranicznej.
Należy sądzić, że wersja zaproponowana w
projekcie Prezydenta RP zasługuje na pełną aprobatę,
choćby tylko z tego względu, że utrzymuje ona już
zakotwiczony w życiu publicznym instrument częściowej przynajmniej równowagi w łonie dualistycznej
egzekutywy, jeśli idzie o prowadzenie polityki
zagranicznej. Propozycje zawarte w projekcie PO mogły
sprowadzić Prezydenta RP w istocie do marionetki
wprawianej w ruch rękami premiera i uniemożliwić lub
w najlepszym przypadku bardzo spłycić realizację
przyznanych mu przez Konstytucję funkcji.
W tekście projektu znajdujemy jeszcze i inne
propozycje skutecznie zmierzające do zmiany pozycji
(stricte jej osłabienia) Prezydenta. Np. w pkt 7 projektu
nadano nową treść art. 126 ust. 1 Konstytucji : ,,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest reprezentantem
państwa i gwarantem ciągłości władzy państwowej”.
Widzimy tu dwie zmiany – likwidacja przymiotnika
,,najwyższy” oraz zamiana określenia ,,przedstawiciel”
na ,, reprezentant”. W uzasadnieniu tych zmian
czytamy, że chodzi o ujednolicenie pojęć używanych w
Konstytucji, co koresponduje z terminem używanym
dotychczas w art.133 [17]. Twórcy projektu argumentują ponadto, że taka propozycja jest zgodna z
postulatami zgłaszanymi w doktrynie polskiego prawa
konstytucyjnego, w których akcentowano m.in., że
funkcja reprezentanta jest klasyczną funkcją głowy
państwa, a prezydent jako żywy symbol państwa
reprezentuje je w jego jedności i w sposób ciągły.
Charakter urzędu sprawia, iż często prezydent występuje
właśnie w takiej sytuacji, nie realizując innych funkcji
poza reprezentowaniem państwa, czyli bycie obecnym
w określonym miejscu i w określonym czasie.
Zajmując stanowisko w powyższej kwestii należy
stwierdzić, że istotnie, określenie Prezydenta jako
reprezentanta państwa jest zręczniejsze niż definiowanie
go jako przedstawiciela. Trudno jednak zaakceptować
pozbawienie go przymiotu ,,najwyższego reprezentanta”. Wszak w charakterze reprezentanta państwa
występuje każdy organ państwowy realizujący wobec
innych podmiotów tzw. władztwo państwowe, czyli
wykonujący w imieniu państwa określone działania.
Należy wyrazić przekonanie, że utrzymanie określenia ,,
najwyższy” jest niezbędne, gdyż,, oznacza, że we
wszystkich sytuacjach ważnych i istotnych dla racji
stanu Polski, do reprezentowania państwa powołany jest
wyłącznie prezydent i nikt inny” [18].
W pkt 12 zaproponowano uchylenie art. 135
Konstytucji, co oznaczałoby dekonstytucjonalizację
organu doradczego Prezydenta RP w zakresie
wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa
– jakim jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. W ten
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sposób Prezydent utraciłby równocześnie przyznaną mu
przez art. 144 ust. 3 pkt 26 Konstytucji prerogatywę do
powoływania członków
tego organu. Głównym
uzasadnieniem na rzecz tych działań było to, że RBN
jest ciałem o charakterze doradczym i nie można
domniemywać jakichkolwiek uprawnień władczych na
jej rzecz. Gdyby RBN wyszła poza funkcje czysto
doradcze, to mogłoby powstać niebezpieczeństwo
konkurencji dla uprawnień rządu ( zwłaszcza zaś
ministra obrony narodowej) i stałoby to w oczywistej
sprzeczności z przysługującej Radzie Ministrów
kompetencji sprawowania ogólnego kierownictwa w
dziedzinie obronności kraju.
Wydaje się, że powyższe obawy zostały
sformułowane nieco na wyrost. Należy żywić
przekonanie, że zarówno Prezydent RP jak i członkowie
RBN doskonale zdają sobie sprawę z określenia tego
organu mianem ,, doradczego”. Od czasu uchwalenia
ustawy zasadniczej jeszcze ani razu nie spotkaliśmy się
z sytuacją, aby organ ten przyznał sobie jakiekolwiek
uprawnienia władcze. Wiemy również, że obecny
Prezydent RP pokłada w RBN duże nadzieje jako ciała
złożonego m.in. szefów wszystkich frakcji politycznych
i debatujących – ponad podziałami partyjnymi – nad
najważniejszymi problemami wiążącymi się z
bezpieczeństwem państwa.
W pkt 16 projektu zaproponowano sformalizowanie trybu powoływania przez Prezydenta RP
sędziów. Nowa treść art. 179 Konstytucji nakazuje
Prezydentowi powoływanie sędziów zgodnie z
wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa (dotychczasowa treść stanowi: ,, na wniosek” KRS). Artykuł ten
uzupełniono o dodatkowe zdanie w brzmieniu: ,,Odmowa
powołania może nastąpić tylko z ważnych powodów
ujawnionych po przedstawieniu wniosku Krajowej
Rady Sadownictwa i wymaga uzasadnienia”. Według
wnioskodawców nowelizacja tego artykułu jest
niezbędna dla zachowania konstytucyjnej zasady
podziału i równowagi władz.
Minister Sprawiedliwości, w przedłożonej opinii,
odnosząc się do tej propozycji stwierdził, że przepis ten
przesadza o decydującej roli KRS w całym procesie
powoływania sędziów i byłby to prawnie dopuszczalny
wybór o charakterze ustrojowym. Jednak wymóg
uzasadnienia odmowy powołania rodzi pewne
konsekwencje. Taka decyzja Prezydenta zapada w
formie postanowienia, które podlega ogłoszeniu. Mogą
zaistnieć sytuacje, w których ujawnienie uzasadnienia
może naruszać dobra osobiste zainteresowanego lub
innych osób, a nawet godzić w dobro wymiaru
sprawiedliwości czy inny interes państwa. Należałoby
zatem rozważyć kwestię ograniczenia jawności owego
uzasadnienia, na przykład poprzez wymóg przedstawienia go jedynie Krajowej Radzie Sądownictwa, która
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decydowałaby o ewentualnym ujawnieniu tegoż
uzasadnienia osobie zainteresowanej. Minister podniósł
również, że dodatkowo należy zwrócić uwagę na
kwestię terminu, w którym Prezydent Rzeczypospolitej
zobowiązany byłby podjąć decyzję w przedmiocie
powołania ( bądź odmowy powołania) sędziego. W
aktualnym porządku prawnym funkcjonuje przepis art.
55 par.1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o
ustroju sądów powszechnych, zgodnie z którym
sędziów sądów powszechnych do pełnienia urzędu na
stanowisku sędziowskim powołuje Prezydent RP, na
wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, w terminie
miesiąca od dnia przesłania wniosku. Należałoby
rozważyć konstytucjonalizację tej reguły, co miałoby
walor gwarancyjny oraz przyczyniłoby się do
wyeliminowania niepewności zawodowej kandydatów
do objęcia urzędu sędziego [19].
Na zakończenie należy wspomnieć jeszcze o
jednej propozycji zawartej w projekcie, a tym razem
dotyczącej instrumentu hamowania władzy wykonawczej (konkretnie rządu) przez władzę ustawodawczą
(chodzi o Sejm). Rzecz dotyczy jednego z kanonów
systemu parlamentarno – gabinetowego, jakim jest
kwestia odpowiedzialności politycznej rządu i
poszczególnych ministrów przed Sejmem. Mianowicie,
w pkt 14 projektu zaproponowano uchylenie ustępu 2 w
art. 157 Konstytucji, przewidującego ponoszenie przed
Sejmem przez członków Rady Ministrów odpowiedzialności indywidualnej za sprawy należące do ich
kompetencji lub powierzone im przez Prezesa Rady
Ministrów. W ślad za tym, w pkt 12 zawnioskowano o
uchylenie art. 159 określającego możliwość i tryb
wyrażania ministrowi wotum nieufności. W uzasadnieniu stwierdzono, że praktyka ostatnich lat kadencji
Sejmu wykazuje, iż składane wnioski o wyrażenie
wotum nieufności ministrowi, mają jedynie charakter
demonstracji politycznych mniejszości sejmowej, nie
zaś merytorycznej oceny pracy danego ministra.
Podkreślono także, iż możliwość indywidualnego
odwoływania ministrów jest sprzeczna z koncepcją
wzmocnienia Rady Ministrów jako zintegrowanego
ciała pracującego pod przewodnictwem Prezesa Rady
Ministrów i ponoszącego solidarną odpowiedzialność w
procedurze konstruktywnego wniosku nieufności.
Na wstępie należy stwierdzić, że przyjęcie
proponowanego rozwiązania bardzo zbliżyłoby polski
system rządów do systemu kanclerskiego, co samo w
sobie nie jest niczym złym. Należy jednak pamiętać, że
na gruncie rozwiązań Konstytucji z 1997 r. i tak
wyraźnie ograniczono funkcję kontrolną Sejmu nad
rządem gdyż do przegłosowania wniosku o wyrażenie
wotum nieufności niezbędna jest większość ustawowej
liczby posłów, a nie – jak w innych przypadkach –
połowa ustawowej liczby posłów.
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Prawdą jest, że indywidualna odpowiedzialność
przed Sejmem członków Rady Ministrów stanowi
instytucję wzbudzającą kontrowersje w doktrynie prawa
konstytucyjnego. Kwestia ta nie była obca również w
toku prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia
Narodowego gdzie gorąco dyskutowano nad jej
utrzymaniem lub eliminacją, lecz ostatecznie, głosami
większości, zdecydowano tę odpowiedzialność
zachować, co też potwierdziło później Zgromadzenie
Narodowe [20] odrzucając poprawkę Prezydenta
domagającego się skreślenia przepisu dopuszczającego
udzielenie przez Sejm wotum nieufności ministrowi.
W doktrynie występuje w zasadzie jeden główny
argument, optujący za zniesieniem indywidualnej
odpowiedzialności członków rządu przed Sejmem.
Twierdzi się, że osłabia ona pozycję premiera a jej częste
i skuteczne uruchamianie może prowadzić do destabilizacji rządu przy omijaniu konstruktywnego wotum
nieufności określonego w art. 158 Konstytucji. Prawdą
jest, że pewne osłabienie pozycji premiera następuje, lecz
z drugiej strony nie wolno zapominać, że na gruncie
systemu parlamentarno – gabinetowego indywidualna
odpowiedzialność polityczna członków rządu przed
Sejmem, egzekwowana w trybie wotum nieufności,
urealnia parlamentarną odpowiedzialność polityczną
ministrów, należącą do istoty tego systemu [21].
Będąc przeciwny pozostawieniu tylko jednego
sposobu odwoływania członków rządu ( na wniosek
premiera), przytoczę argumenty przemawiające za
utrzymaniem dotychczas obowiązujących regulacji
konstytucyjnych. Wydaje się, że zbędne jest tu
przywoływanie nazwisk konstytucjonalistów, którzy je
sformułowali i wymienianie konkretnych pozycji
bibliograficznych, gdyż zostały one zbiorczo ukazane
przez prof. W. Sokolewicza podczas opracowywania
komentarza do art. 157 ustawy zasadniczej.
Tak więc, za utrzymaniem indywidualnej
odpowiedzialności politycznej członków Rady
Ministrów przed Sejmem i wynikającej stąd możliwości
wyrażania im przez tę Izbę wotum nieufności
przemawia to, że dzięki tym instytucjom Sejm uzyskuje
dodatkowy i łatwiejszy do uruchomienia, a zarazem
mniej drastyczny niż konstruktywne wotum nieufności
dla rządu, środek egzekwowania wyników kontroli
parlamentarnej. Bardzo istotne są również racje
polityczne: 1) krytyczna ocena przez Sejm polityki
prowadzonej w obrębie jednego resortu nie musi
przemieniać się w krytykę polityki rządu i premiera, zaś
udzielone ministrowi wotum nieufności nie powoduje
upadku całego rządu, nie prowadzi więc do kryzysu
rządowego oraz zapobiega ewentualnemu kryzysowi
państwa, 2) w przypadku uformowania gabinetu
koalicyjnego premier uzyskuje możliwość – przez danie
impulsu swoim stronnikom w Sejmie – przeprowa-

dzenie
zmian
gabinetowych
nawet
przy
wstrzemięźliwym stosunku do tych zmian niektórych
członków koalicji, 3) konstrukcja ta zwiększa szanse
opozycji na wymuszenie tą drogą (o ile krytyka posiada
mocne
uzasadnienie
merytoryczne)
wymiany
szczególnie negatywnie ocenianego ministra. Nie bez
znaczenia jest również długoletnia praktyka stosowania
tych instytucji w parlamentaryzmie polskim, poczynając
od Konstytucji marcowej z 1921 r. [22].
Wydaje się, że na indywidualne wotum
nieufności należy również spojrzeć z innej strony. W tej
instytucji nie chodzi tylko i wyłącznie o to, aby ,,
wyłuskać” z rządu konkretnego, negatywnie ocenianego
ministra. Opozycja formułująca wniosek o wotum
nieufności doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że
rozmiary poparcia posiadanego przez rząd w Sejmie z
całą pewnością jej to uniemożliwią (stąd też
wnioskodawcy projektu mówią o ,, demonstracji
politycznej”). Niezależnie jednak od faktu, co stanowi
podstawę sformułowania wniosku (domniemane bądź
rzeczywiste naruszenia norm prawnych, moralnych czy
politycznych), następuje skierowanie wniosku do
komisji sejmowych w których rzeczowym zakresie
działania spoczywają sprawy leżące w kompetencji
danego członka Rady Ministrów. Obowiązkiem komisji
jest sformułowanie opinii co do zasadności wniosku i
przyjęcie jej większością głosów (oczywiście, opinia
komisji nie jest dla Sejmu wiążąca). Największym
plusem dla Sejmu – w tym głównie opozycji
parlamentarnej – jest jednak to, że wniosek o wotum
nieufności wymusza przeprowadzenie szczegółowej
debaty na określony temat – na ogół krytycznie
ocenianego całokształtu lub wycinka działalności
określonego ministra. Tej formy kontroli nie zastąpią ani
interpelacje, ani zapytania czy też pytania w sprawach
bieżących. W debacie tej wypowiadają się bowiem
zarówno posłowie, premier, jak i minister, którego
wniosek dotyczy. Można tu zatem mówić o wręcz
kompleksowej kontroli Sejmu określonego resortu lub
sprawdzeniu realizacji zadań powierzonych ministrowi
przez premiera. I w tym moim zdaniem tkwi największy
walor omawianej instytucji, przemawiający za jej
dalszym utrzymaniem. Natomiast fakt, że rząd chciałby
mieć święty spokój i nie być poddawany takiej kontroli,
to już inna sprawa. Pozbawienie opozycji tej formy
kontroli osób aktualnie sprawujących władzę,
jednocześnie wyeliminowałoby z systemu parlamentarno – gabinetowego istotny instrument hamowania
władz na osi: Sejm – Rada Ministrów.
Omawiane powyżej rozwiązania zawarte w
projekcie poselskim PO, poddane były pierwszemu
czytaniu na posiedzeniu Sejmu w dniu 21 października
2010 r. [23] (łącznie z projektem PiS), gdzie
zdecydowana większość klubów i kół poselskich (SLD,
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PiS, PSL, SDPL) oceniła je negatywnie. Pomimo, że
projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej, to
jednak do chwili obecnej nie podjęto nad nim dalszych
prac pomimo, iż oczekiwano że prace te będą
kontynuowane
po
wyborach
parlamentarnych
przeprowadzonych w październiku 2011 r. I moim
zdaniem to bardzo dobrze. Większość z tych propozycji,
które zmierzały do modyfikacji instrumentów
trójpodziału władzy można podsumować wypowiedzią
posła Jarosława Matwiejuka, który dokonując oceny
części z nich stwierdził: ,,Nie można zmieniać
konstytucji pod wpływem emocji, kierując się tylko
bieżącym interesem politycznym. To politycy powinni
dostosować się do konstytucji, a nie konstytucja
dostosowywać się do polityków” [24].

14-letni okres obowiązywania RP powinien
oznaczać gotowość do przeprowadzenia określonych
zmian (np. w zakresie uczestnictwa Polski w strukturach
Unii Europejskiej), nie oznacza jednakże niezbędności
ich wprowadzenia tylko dlatego, że obowiązuje ona już
tyle lat i należy np. zmodyfikować funkcjonujące reguły
dotychczasowego systemu rządów. Dla nowelizacji
ustawy zasadniczej frakcje parlamentarne i Prezydent
RP powinny poszukiwać sprzyjającego momentu i
klimatu politycznego i wprowadzić zmiany tylko w tych
kwestiach, co do których istnieje nie budząca dyskusji
ewidentna potrzeba. Sama zaś debata konstytucyjna
powinna być bezwzględnie pozbawiona pokusy jej
wykorzystania wyłącznie dla celów politycznych.

© 2012 р. Єжи Бучковський, професор, доктор наук
Вища Школа Права і Адміністрації, Перемишль (Польща)
СПРОБИ МОДИФІКАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ ТРОЇСТОГО ПОДІЛУ ВЛАДИ
У ПРОЕКТАХ НОВЕЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЇ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ З 1997 РОКУ
14-річний період чинності Конституції РП повинен означати готовність упровадження певних змін (наприклад, у сфері участі Польщі у структурах Європейського Союзу), проте це не означає необхідності їх проведення тільки тому, що вона діє вже стільки років і потрібно, наприклад, модифікувати правила чинної системи
правління. Для новелізації основного закону парламентські фракції та Президент РП повинні підшукати сприятливий елемент і політичний клімат і ввести зміни тільки в ті питання, відносно котрих існує однозначна потреба, що викликає дискусії. А самі конституційні дебати повинні бути абсолютно позбавлені спокуси їх використання винятково для політичних цілей.

Принцип троїстого поділу влади загальноприйнято вважати однією з найвагоміших гарантій існування демократичної правової держави,
основною метою котрої є захист прав людини
шляхом унеможливлення зловживання владою
будь-яким державним органом [1]. У доктрині
вказується на те, що до ідейних аргументів даного принципу належить віднести факт того, що: 1)
він протидіє надмірній концентрації влади в руках одного суб’єкта, що може призвести до появи патологічних явищ у функціонуванні держави; 2) ускладнює можливість виникнення антидемократичного урядування; 3) створює можливості повної реалізації принципу верховенства
влади народу; 4) забезпечує принципи демократії
шляхом створення умов функціонування принципу політичного плюралізму, а окрім цього 5)
становить основну передумову для дієздатного,
раціонального функціонування держави [2].
Вочевидь, сьогодні ми по-іншому сприймаємо принцип поділу влади, ніж це було в XVII
чи XVIII столітті, коли їх творців (Дж. Локк і Ш.
Монтеск'є) надихали, в основному, передумови
політичної та соціальної натури, що знаходили
104

своє вираження у намаганні забезпечити міщансько-феодальний компроміс для такого встановлення механізму стосунків між органами окремих видів влади, щоб жоден з них не мав переваги над іншими. Практика державного устрою
доказує, що чітка, послідовна реалізація принципу
поділу влади – важка справа. Простим у реалізації
є тільки принцип функціонально-органі-заційного
виокремлення влади, а їх абсолютна сепарація неможлива, оскільки кожна з трьох окремих видів
влади впливає на функціонування інших [3]. Це
саме ми можемо віднести до передбачуваної еквівалентності різних видів влади; певний розклад
політичних сил у суспільстві та сформована ними
партійна схема призводить до того, що цей постулат також має більш характер доктрини, ніж факт
існування подібної закономірності у практиці державного устрою. Реально ми стикаємося з перевагою законодавчої влади (парла-ментарна система
правління), або виконавчої (наприклад: семіпрезидентська, тобто президентсько-парламентська).
Тепер прийнято вважати, що принцип поділу влади служить, насамперед, удосконаленню
діяльності апарату державної влади і забезпечен-
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ню ефективності вирішальних процесів. Сьогодні неможливо повністю ізолювати між собою
окремі види влади, а тільки так відрегулювати їх
взаємовідносини і можливості взаємовпливу, аби
уможливити відповідне функціонування демократичної держави. Органи однієї влади можуть
впливати на органи іншої тільки так, щоб не зачіпати суті компетенції іншої влади [4]. Отож,
слушне твердження про те, що тепер ідеться не
стільки про збереження чіткої рівноваги та взаємного стримування різних видів влади, скільки про
реалізацію вимоги взаємодії і взаємовпливу органів, котрі виконують цю владу з метою реалізації
завдань держави. Отже, визначення конституцією
трьох видів влади і приписування їх окремим органам потрібно сприймати як створення певних передбачень компетенції, що не означає, що у даній
сфері можуть бути певні винятки, визначені конституційними положеннями [5].
Принцип поділу влади у Польщі залишився
основним для визначення способу організації
державного апарату і визнаний однією з головних передумов надання державному устрою
демократичного характеру [6]. Він становив також основу організації влади у Конституції 3
травня, його ввела також березнева Конституція
з 1921 року, був відкинутий квітневою Конституцією з 1935 року, формально визнала його також Мала Конституція 1947 року, але відкинула
Конституція ПНР 1952 року, після чого відновила Мала Конституція з 1992 року і прийняла
Конституція РП 1997 року [7].
Ст. 10 Конституції Республіки Польщі від 2
квітня 1997 року [8] визначає, що: «1. Державний
устрій Республіки Польщі опирається на поділ і
рівновагу законодавчої влади, виконавчої влади і
влади судової. 2. Законодавчу владу виконує Сейм
і Сенат, виконавчу Президент Республіки Польщі і
Рада Міністрів, а судочинну владу суди і трибунали». До даного принципу поділу влади додано перелік конституційних інструментів стримування та
рівноваги, ознакою котрих, як ми пам’ятаємо, є те,
що вони призначаються одному органу в обсязі
функції, суттєвої для іншого органу, по відношенню до котрого вони повинні бути задіяні [9].
Мета даної статті не полягає в аналізі цих
інструментів на осі органів, що реалізують окремі види влади. Дані проблеми були предметом
розгляду детальних досліджень і вміщені в опублікованих бібліографічних позиціях і коментарях
до Конституції РП 1997 р.
У даній праці ми намагаємося зосередити
увагу лиш на частині пропозицій, котрі знаходяться в проектах новелізації Конституції РП,

поданих на розгляд Маршалу в VI каденції Сейму, і котрі можуть вплинути на актуально сформовані важелі стримування і рівноваги. Ідеться,
насамперед, про депутатський проект фракції
Громадянської Платформи (пол. мовою: Платформи Обивательскєй) від 19 лютого 2010 [10] та
проект Президента РП Броніслава Коморовського від 12 листопала 2010 року [11]. Щоправда,
новелізації основного закону стосувався також
третій проект, запропонований депутатами Права і
Справедливості 6 листопада 2009 року [12], але,
зваживши на реалізовану тему, він не братиметься
до уваги у даній роботі, оскільки був спрямований
на те, щоб Конституційний Суд вивчив правові
положення, визначені міжнародними організаціями, котрим Польща передала деякі компетенції
своїх державних органів (практично мова йде про
акти вторинного права Європейського Союзу).
У Проекті фракції Громадянської Платформи зміни, вміщені в п. 6, стосуються інституції
вето призупинення входження в дію закону, котре є прерогативою глави держави. У ст. 122 абзац. 5 Конституції пропонується обмежити кількість голосів, необхідних для відхилення вето з
3/5 до абсолютної більшості (за умови присутності щонайменше половини законної кількості
депутатів). У запропонованому обґрунтуванні
написано, що польська система державного устрою опирається на своєріднеу суперництво обох
членів виконавчої влади, що не є оптимальною
ситуацією, проте її радикальна зміна (що полягає
також на позбавленні президента права вето) повинна була бути б пов’язаною зі зміною способу
обрання глави держави. Президентське вето, з
точки зору практики його застосування, втратило
свої основні атрибути, воно вже не є закликом
президента до того, що варто задуматися і знову
обговорити в Сеймі попередньо ухвалений закон,
а стало знаряддям блокування законодавчої процедури. Зменшення кількості голосів, необхідних
для відхилення вето, зменшило б загрозу законодавчого паралічу і забезпечило б парламентській
більшості можливість впроваджувати заветовані
закони, і цим реалізувати програму, схвалену
виборцями під час виборів. На думку ініціаторів
проекту, наслідком запропонованої зміни було б,
насамперед, збільшення можливості уряду ефективно впроваджувати реформи у соціальній і
економічній сфері за умов однозначно визначеної необхідності нести відповідальність за реалізовану політику. Таке вирішення одночасно повинно збільшити прозорість процесу становлення права та провадження політики урядом, котрий опирається на парламентарну більшість і
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легітимізацію, одержану під час виборів. Підкреслюється теж, що збережена – у зміненій формі інституція законодавчого вето дозволить Президенту РП надалі публічно представляти всі аргументи проти набуття чинності законом. Вето у
цій формі повинно бути зверненням, спрямованим, на підставі громадської думки, до Сейму РП
про поновне розважання принциповості ухвалення оспорюваного закону. Вето, сконструйоване у такий спосіб, отримає рефлексний характер і, не перетворюючись на чисто символічний
акт, забезпечить, однозначно, можливість ефективного управління.
Беручи до уваги вищенаведену аргументацію, пригадаємо, що законодавче вето – це типовий і широко розповсюджений інструмент у системі стримування та рівноваги між окремими
видами влади. Згідно з польською традицією, ця
інституція появилася відповідно до квітневої
Конституції 1935 року і була знову реактивована
квітневим нововведенням з 1989 року, коли знову з'явилися елементи політичного плюралізму.
Даний закон визнавав за президентом право вето
(а також превентивного оспорювання закону
Конституційним Судом) і впроваджувала вимогу
більшості 2/3 голосів у Сеймі для його відхилення, що перегукувалося тоді з концепцією сильної
президентської влади. У майже незмінній формі
президентське вето залишилося також у Малій
Конституції з 1992 року. Надалі воно сприймалося як прерогатива президента, надалі вимагалося
2/3 голосів у Сеймі для його відхилення і допускалося, щоб після відхилення вето закон можна
було ще оспорювати в Конституційному Суді.
Вето могло стосуватися кожного закону – в т.ч.
бюджетного закону і законів про зміну конституції [13]. Варто згадати також про те, що під час
обговорювання Конституційною Комісією Національних Зборів багато суперечок викликала
власне проблема парламентської більшості, необхідної для поновного результативного ухвалення закону, оспореного президентом. Перебіг
даного обговорення свідчить про те, що причиною зміни позиції були, в основному, політичні
мотиви. Окремі партії під впливом актуальних
політичних змін (президентські вибори в 1995
році), чи також можливих майбутніх змін, котрі
оцінювалися на підставі соціологічних опитувань, змінювали свої погляди щодо більшості,
необхідної для відхилення вето президента [14].
Спочатку, як зазначає Л. Гарліцький, змагалися
між собою пропозиції збереження більшості 2/3
або її заміни на абсолютну більшість; але на засіданні 16.Х. 1996 року Конституційна Комісія
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прийняла більшість у розмірі 2/3 голосів, а на
засіданні 14. І. 1997 року змінила її на 3/5 [15].
Наведення вищезгадуваних фактів дозволяє констатувати, що актуальні положення чинного основного закону суттєво зменшили роль
президента у законодавчому процесі у порівнянні з правами, котрі гарантувала йому Мала Конституція з 1992 року. Скорочено також термін (з
30 днів до 21 дня) президента для підписання
закону; введено альтернативу – накладення вето
або скерування закону до Конституційного Суду,
але виключено можливість використання цих
обох інструментів, забрано також можливість
накладання вето на бюджетні закони і закони про
зміни в конституції, і, врешті, змінено кількість
голосів, необхідних для відхилення вето з 2/3 до
3/5. Отож можливе прийняття пропозиції, що
міститься в проекті, запропонованому депутатами від ГО, і передбачає заміну більшості 3/5 голосів на абсолютну більшість – спричинили б
подальшу деградацію позиції глави держави у
законодавчому процесі, глави держави, обраного
в ході загальних виборів, а не Національними
Зборами. З такою пропозицією важко погодитися. Вона привела б до зменшення інструментів
рівноваги і стримування різних видів влади не
тільки на осі – Президент – Сейм, але також у
рамках двочленної виконавчої влади. Таке вирішення зміцнило б позицію уряду, котрий, беручи
до уваги кількість правлячої коаліції, міг би бути
повністю спокійний за долю поданих ним же самим законодавчих проектів. На додаток до цього,
ініціатори проекту запропонували доповнити
ст.122 додатковим абзацом 7, на підставі котрого
вони пропонують ввести 3-місячний термін, призначений на розгляд Конституційним Судом подання Президента РП, котре вноситься в рамках
перевірки превентивних законів. Це було спричинено побоюванням, що президент може надмірно (альтер его вета) перед підписанням закону
скерувати його на розсуд Конституційного Суду.
На думку Міністра Юстиції, у цій справі зазначено, що таке вирішення може породжувати
сумніви відносно результатів можливого недотримання визначеного у даному положенні терміну, на що розраховують ініціатори проекту.
Можуть виникнути перешкоди у терміновому
вивчені конкретної справи, а за таких умов не
відомо, яких результатів можна очікувати внаслідок цього. Законодавчий процес, що стосується прийняття законів, повинен бути комплексно врегульований у Конституції – принаймні
щодо його принципових етапів, у тому числі
умов переходу до наступного етапу. Тому можна
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прийняти, що у зв'язку з відсутністю положень,
котрі визначають наслідки недотримання окресленого терміну, автори проекту, по суті, мають
на меті тільки звернути увагу на невідкладність
такого виду справ. Проте це не вимагає визначення конкретного терміну вивчення таких
справ, ба, більше того, ставить під знак питання
дотримання принципів рівності у доступі до правосуддя стосовно вирішення конституційності
нормативних актів. Таке «дисциплінування»
Конституційного Суду і «привілейованість» пропозицій Президента згідно з процедурою превентивної перевірки превентивних законів видаються зайвими. Практика доводить, що у справах, у
котрих термінове вирішення конституційної
проблеми необхідне для відповідної дієздатності
держави чи ефективності захисту громадянських
прав і свобод, Конституційний Суд пришвидшує
їх розгляд з власної ініціативи [16].
Складається враження, що, пропонуючи ці,
досить істотні для державного устрою, пропозиції, автори проекту забули про те, що у демократичній державі, в котрій функціонує парламентарно-кабінетна система правління, повинна діяти також парламентська опозиція, і в ключових для
держави справах потрібно з нею домовлятися, спільно приймаючи важливі, перспективні рішення.
З погляду політичної культури таке вирішення
більш позитивне, аніж рішення, котрі повинні служити лише конкретній правлячій коаліції.
Чергову спробу певного послаблення позиції президента можна надибати в п.10 проекту
депутатів від ГО, де ініціатори проекту в додатковому абзаці 2а до п.133 визначають дуже короткий термін (бо всього 7 днів), відведений для
президента від дня підписання закону на ратифікацію і денонсацію міжнародного договору, визначеного ст. 89 абзац 1 і ст. 90. Такий же термін повинен би діяти у випадку скерування президентом
міжнародного договору на розсуд Конституційного
Суду. Тоді він повинен би підписати його впродовж 7 днів після вироку Конституційного Суду
щодо відповідності Договору Конституції.
Винятково міцне намаганням послабити
позицію Президента можна зустріти на грунті
пропозиції актуалізації змісту ст. 133, абзац 3
Конституції. Його актуальний зміст передбачає,
що «Президент Республіки Польщі у галузі зовнішньої політики співпрацює з Головою Ради
Міністрів і відповідним міністром». Залишаючи
вищенаведений зміст без зміни, ініціатори проекту доповнили абзац 3 додатковим реченням:
«Свою позицію у справі зовнішньої політики
Президент РП представляє на підставі пропозиції

чи за згодою Голови Ради Міністрів». Достатньо
легкого погляду на запропонований зміст, щоб
зрозуміти, що глава держави був би в галузі зовнішньої політики повністю позбавлений власної
волі і став би підпорядкованим прем’єрові. В обґрунтуванні до даної статі написано, що запропонована зміна сприятиме побудові необхідної
єдності у зовнішній політиці держави. Значимим
також залишається факт, що автори проекту посвоєму інтерпретують поняття «вимоги президента», під котрим, згідно з різноплановою можливістю його трактування, вони розуміють, що
зміст позиції чи дії одного органу повинен бути
обов’язково погодженим з іншим органом публічної влади. Здається, що більш відповідною тут
була б інтерпретація поняття «взаємодії», про що
переконливо зазначено в ст. 133 абзац 3. Але
припускаючи навіть, що «порозуміння» це синонім слова «взаємодія», то важко погодитися з
фактом того, що воно повинне означати дію, котра здійснюється тільки «за поданням» або, ще
гірше, «за згодою». Так діяти може тільки орган,
підпорядкований іншому, вищестоячому органу.
На тлі вищезазначених пропозицій відмітну позицію пропонує проект новелізації основного закону авторства Президента РП, включаючи рішення чинної конституції РП. У принципі,
він повністю стосується введення нових положень,
пов’язаних зі вступом Польщі до ЄС. У запропонованому новому розділі даного проекту X a – чітко
визначені суб’єкти, котрі проводять політику РП в
Європейському Союзі. У ст.227 h.1, мабуть, маючи
на увазі зміст ст. 146 абзац 1 Конституції, сказано,
що «Рада Міністрів проводить політику Республіки
Польщі в Європейському Союзі», а абзац 3 цієї ж
статі, керуючись змістом ст. 133 абзац 3 Основного
Закону, - що «Президент Польщі в галузі зовнішньої політики взаємодіє з Головою Ради Міністрів і
відповідним міністром». Варто пам’ятати, що проект Президента РП був поданий на розгляд Маршалу Сейму через дев'ять місяців після проекту
ГО. Отож Президент не піддався пропозиціям
Громадянської Платформи і вніс свою пропозицію, опираючись на чинні положення Конституції РП. В обґрунтуванні тексту ст. 227h, абзац 3
Президент зазначив, що постанова Конституційного Суду від 20 травня 2009 року (реєстр. номер
Kpt 2/08), котра стосується функції Президента
Республіки Польщі та Ради Міністрів у галузі
відносин між Польщею і інституціями Європейського Союзу, визначає те, що президент РП і
Рада Міністрів у галузі виконання своїх конституційних завдань і функцій керуються принципом взаємодії. Президент РП, як верховний пред-
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ставник країни, може, на підставі ст. 126 абзац 1
Конституції, прийняти рішення про участь у засіданнях Ради Європи, а взаємодія президента з урядом надають можливість висловити свою думку з
приводу позиції, зайнятої Радою Міністрів, у справах, пов’яза-них з реалізацією завдань, визначених
у ст. 126, абзац 2. Президент визначив також, що,
беручи до уваги впровадження окремого розділу
стосовно членства Польщі в Європейському Союзі,
принциповим є вміщення в ньому положень про
взаємодію органів виконавчої влади в галузі зовнішньої політики, відповідно до положень ст. 133
абзац 3 Конституції.
Версія, запропонована в проекті Президента РП, заслуговує на абсолютне схвалення, хоча
б тому, що в ній збережено традиційний для публічного життя інструмент часткової рівноваги в
лоні дуалістичної виконавчої влади в царині зовнішньої політики. Пропозиції проекту ГО могли
б зробити позицію Президента маріонетковою в
руках прем’єра і унеможливити або, в ліпшому
випадку, дуже зменшити реалізацію ним функцій, наданих йому Конституцією.
У тексті проекту ми знаходимо також інші
пропозиції, спрямовані на зміну позиції (тобто її
послаблення) Президента, Наприклад, в п.7 проекту змінено зміст ст. 126 абзац 1 Конституції:
«Президент Республіки Польщі є репрезентантом
держави і гарантом існування державної влади».
Ми спостерігаємо тут дві зміни – усунення прикметника «верховний» і заміна визначення
«представник» на «репрезентант». В обгрунтуванні цих змін указується, що мова йде про уніфікацію понять, котрі використовуються в Конституції, що кореспондується з терміном, котрий
дотепер зазначений у ст.133 [17]. Творці проекту
аргументують також, що така пропозиція відповідає постулатам доктрини польського конституційного права, котра передбачає, серед іншого,
що функція репрезентанта є класичною функцією глави держави, а президент, як живий символ
держави, повністю представляє її постійно і в її
єдності. Характер даної посади передбачає те, що
президент часто перебуває саме в такій ситуації,
не реалізуючи інших функцій, окрім репрезентації держави, тобто перебування у визначеному
місці й у визначений час.
Висловлюючи думку щодо вищенаведеного питання, підкреслимо, що справді, визначення
Президента як репрезентанта держави – це зручніше, ніж визначення його як представника.
Проте не можна погодитися з позбавленням його
окреслення «верховного репрезентанта.» Адже в
ролі репрезентанта держави виступає кожен
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державний орган, реалізуючи стосовно інших
суб’єктів державну владу, тобто виконуючи від
імені держави певні дії. Потрібно також зазначити,
що збереження прикметника «верховний» - необхідне, оскільки він означає, що у всіх ситуаціях,
важливих для державних інтересів Польщі, призначеним представляти державу є винятково Президент і ніхто інший» [18].
У п. 12 запропоновано відхилити ст. 135
Конституції, що означатиме деконституціоналізацію дорадчого органу Президента РП у галузі
внутрішньої та зовнішньої безпеки держави –
яким є Рада Національної Безпеки. Отже, Президент втратив би одночасно надану йому на підставі ст. 144 абзац 3 п.26 Конституції прерогативу призначати членів цього органу. Головним
обґрунтуванням на користь цих дій було те, що
РНБ – це тіло дорадчого характеру і не можна
надавати їй жодних владних повноважень. Якби
РНБ вийшла за межі чисто дорадчих функцій, то
могла б з'явитися небезпека конкуренції для повноважень уряду (зокрема для міністра національної оборони), і це би суперечило компетенції
Ради Міністрів щодо здійснення загального керівництва в царині обороноздатності країни.
Отож вищенаведені побоювання були дещо
перебільшені. Хочеться вірити в те, що, як і Президент РП, так й члени РНБ досконало усвідомлюють значення даного органу, як «дорадчого».
Від часу ухвалення основного закону ще ні разу
не було такої ситуації, щоб цей орган признавав за
собою будь-які владні повноваження. Нам відомо
також, що теперішній Президент РП покладає на
РНБ великі надії, як на тіло, що складається з керівників політичних фракцій, котрі дебатують, незважаючи на партійні поділи, над важливими проблемами, пов'язаними з безпекою держави.
У п. 16 проекту запропоновано формулювання порядку призначення Президентом РП суддів. Нова редакція ст. 179 Конституції наказує
Президенту призначати суддів згідно з пропозицією Крайової Ради Судочинства (теперішній
текст звучить так: за пропозицією КРС). Дану статтю доповнено додатковим реченням такого змісту:
«Відмова призначити може появитися тільки з важливих причин, представлених після подання пропозиції Крайової Ради Судочинства і вимагає обгрунтування». Згідно з ініціаторами, новелізація
цієї статі необхідна для збереження конституційного принципу поділу та рівноваги влади.
Міністр Юстиції висловив свою думку з
приводу даної пропозиції, заявивши, що дане
положення вказує на вирішальну роль КРС у
всьому процесі призначення суддів і був би при-
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йнятним з правової точки зору в системі державного устрою. Проте вимога обгрунтування відмови призначення породжує певні наслідки. Таке
рішення Президента приймається у формі постанови, котре підлягає оголошенню. Можуть виникнути ситуації, в котрих оголошення обгрунтування може порушувати особисті права зацікавлених осіб чи інших осіб, і навіть зачепити інтереси правосуддя чи інший державний інтерес.
Тому варто обґрунтувати питання обмеження
явності такого обгрунтування, наприклад, шляхом упровадження вимоги представляти його
тільки Крайовій Раді Судочинства, котра б вирішувала про можливе ознайомлення з цим обгрунтуванням зацікавленої особи. Міністр зазначив також, що додатково потрібно звернути увагу на питання терміну, впродовж котрого Президент РП зобов'язаний був би прийняти рішення
стосовно предмета призначення (чи відмови у
призначення) судді. В актуальному законодавстві існує положення ст. 55 § 1 Закону від 27 липня
2001 року – Право про устрій загальних судів
відповідно до котрого суддів загальних судів на
посаду суддів призначає Президент РП за пропозицією Крайової Ради Судочинства впродовж
одного місяця від дати вислання пропозиції. Варто було б обгрунтувати конституційність цього
правила, що гарантувало б і дозволяло виключати недостатній рівень професійності кандидатів
до призначення їх на посаду суддів [19].
Нарешті варто згадати ще про одну пропозицію даного проекту, котра стосується інструменту стримування виконавчої влади (уряду) законодавчою владою (йдеться про Сейм). Справа
стосується одного із канонів парламентарнокабінетної системи, яким є питання політичної
відповідальності уряду і окремих міністрів перед
Сеймом. А саме: в п. 14 проекту запропоновано
усунути абзац 2 в ст. 157 Конституції, котрий
передбачає індивідуальну відповідальність членів Ради Міністрів перед Сеймом за справи, що
перебувають у їх компетенції, чи довірені їм Головою Ради Міністрів. Услід за цим, в п. 12 запропоновано усунути ст.159, що визначає можливість і порядок висловлювання міністрам вотуму недовіри. В обґрунтуванні сказано, що
практика останніх років каденції Сейму показує,
що пропозиції про висловлення вотумі недовіри
мають, лишень, характер демонстрації політичної
сеймової меншості, а не суттєвої оцінки роботи
даного міністра. Підкреслюється також, що можливість індивідуального відкликання міністрів суперечить концепції зміцнення Ради Міністрів, як
інтегрального тіла, котрий працює під керівницт-

вом Голови Ради Міністрів і котрий несе солідарну
відповідальність у процедурі конструктивної пропозиції про недовіру.
Прийняття запропонованого вирішення
дуже наблизило б польську систему правління до
канцелярської системи, в чому нічого поганого немає. Належить, проте, пам’ятати, що на основі положень Конституції з 1997 року і так помітно обмежено контрольну функцію Сейму над урядом,
оскільки для того, щоб проголосувати за прийняття пропозиції про вотум недовіри, потрібна
більшість законної кількості голосів депутатів, а
не, як в інших випадках, – половина законної кількості депутатів.
Щоправда, індивідуальна відповідальність
перед Сеймом членів Ради Міністрів становить
інституцію, котра викликає суперечність у доктрині конституційного права. Дане питання теж
не було забуте під час роботи Конституційної
Комісії Національних Зборів, де гаряче точилася
дискусія стосовно її збереження чи усунення, але
в кінцевому результаті голосами більшості прийнято рішення про збереження цієї відповідальності, що підтвердили також пізніше Національні
Збори [20], відхиляючи поправку Президента про
вимогу усунення положення, що допускає надання Сеймом вотуму недовіри міністру.
У доктрині появляється, в принципі, один
головний аргумент, котрий висловлюється за ліквідацією індивідуальної відповідальності членів
уряду перед Сеймом. Стверджується, що вона
послаблює позицію прем’єра, а її часті та результативні впровадження можуть призвести до дестабілізації уряду при обминанні конструктивного вотуму недовіри, визначеного в ст.158 Конституції. Правдою є те, що певне послаблення
прем’єра справді має місце, але не потрібно забувати про те, що згідно з парламентарно-кабінетною системою, політична індивідуальна відповідальність членів уряду перед Сеймом, котра
виконується в порядку вотуму недовіри, робить
реальною політичну відповідальність міністрів,
котра є суттю цієї системи [21].
Будучи противником збереження тільки
одного способу відкликання членів уряду (за
пропозицією прем’єра), ми наведемо аргументи
на користь збереження чинних конституційних
положень. Зайвим буде тут згадувати прізвища
конституціоналістів, котрі їх сформулювали та
конкретні бібліографічні позиції, оскільки вони
були сумарно представлені професором В. Соколевічом під час опрацьовування коментаря до ст.
157 основного закону.
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Є. Бучковський

Отож на користь збереження індивідуальної
політичної відповідальності членів Ради Міністрів
перед Сеймом і можливості висловлення їм даною
Палатою вотуму недовіри свідчить те, що завдяки
цим інституціям Сейм отримує додатковий і легший для впровадження, а водночас менш жорсткий, ніж конструктивний, вотум недовіри для уряду, засіб виконання результатів парламентарного
контролю. Дуже важливі при цьому політичні аргументи, а саме: 1) критична оцінка Сеймом політики, що проводиться в рамках одного відомства,
не повинна замінюватися на критику політики
уряду і прем’єра, а висловлений міністру вотум
недовіри не повинен призводити до падіння всього
уряду, урядової кризи і повинен запобігати можливій кризі держави; 2) у випадку сформування
коаліційного кабінету прем’єр отримує можливість
(шляхом надіслання імпульсу своїм прихильникам
у Сеймі) проведення кабінетних змін, навіть при
стриманому ставленні до цих змін декотрих членів
коаліції; 3) дана конструкція збільшує шанси опозиції змусити, отже, замінити особливо негативно
оцінюваного міністра, оскільки критика володіє
сильною істотною аргументацією. Не без значення
і багаторічна практика застосування цих інституцій
у польському парламентаризмі, почавши від березневої Конституції з 1921 року [22].
Здається, що на індивідуальний вотум недовіри також варто поглянути з іншого боку.
У цій інституції не йдеться тільки і винятково
про те, щоб, «вигнати» з уряду конкретного, негативно оцінюваного міністра. Опозиція, котра
формує пропозицію про вотум недовіри, усвідомлює, що величезна підтримка уряду в Сеймі
робить для неї це неможливим (тому автори проекту згадують про «політичну демонстрацію»).
Незалежно від факту, котрий є основою формулювання пропозиції (припущення чи справжнє
порушення правових, моральних чи політичних
норм), відводиться час на спрямування пропозиції до сеймових комісій, у практичному обсязі
діяльності котрих знаходяться справи, що перебувають у компетенції даного члена Ради Міністрів. Обов'язок комісії сформулювати оцінку
щодо обґрунтованості пропозиції та прийняття її
більшістю голосів (звісно, оцінка комісії не є
обов’язковою для Сейму). Найбільшим плюсом
для Сейму – в тому числі, в основному, парламентської опозиції – є те, що пропозиція про вотум
недовіри передбачає проведення детальних обговорень/дебатів на визначену тему, на загал критично оцінюваної всієї діяльності чи певного її
відрізка даного міністра. Цієї норми контролю не
замінять ані інтерпретації, ані запитання чи пи110

тання про поточні справи. У цих дебатах висловлюються як депутати, прем’єр, так і міністр, котрого стосується дана пропозиція. Отож можна
говорити про майже комплексний контроль Сеймом певного відомства чи перевірки виконання
завдань, довірених міністру прем’єром. І в цьому, на нашу думку, найбільша цінність обговорюваної інституції на користь її збереження. Натомість факт того, що уряд хотів би мати святий
спокій і не піддаватися такому контролю, – це
вже інша річ. Позбавлення опозиції цієї форми
контролю осіб, котрі виконують владу, виключило б, одночасно, з парламентарно-кабінетної системи суттєвий інструмент стримування влади на
осі: Сейм – Рада Міністрів.
Обговорювання вищенаведеного вирішення, що міститься в депутатському проекті ГО,
були піддані першому читанню на засіданнях
Сейму 21 жовтня 2010 р. [23] (одночасно з проектом ПіС / Право і Справедливість/), під час котрого рішуча більшість депутатських фракцій і
груп (СЛД / Союз Лівих Демократів/, ПіС, / Право і Справедливість/, ПСЛ / Польске Стронніцтво Людове – аграрна партія/, СДПЛ Соціалдемократія Польська) оцінили її негативно. Незважаючи на те, що проект було відправлено до Надзвичайної Комісії, то, одначе, до сьогодні з ним
не проводяться подальші роботи, незважаючи на
те, що очікувалося на їх продовження після парламентських виборів у жовтні 2011 року. І, на
нашу думку, це дуже добре. Більшість із цих
пропозицій, спрямованих на модифікацію інструментів троїстого поділу влади, можна підсумувати висловлюванням депутата Ярослава Матвеюка, котрий, даючи оцінку частини з них, заявив: «Не можна змінити конституції під впливом емоцій, керуючись тільки поточними політичними інтересами. Це політики повинні пристосовуватися до конституції, а не конституція
до політиків» [24].
14-річний період чинності Конституції РП
повинен означати готовність упровадження певних змін (наприклад, у сфері участі Польщі у
структурах Європейського Союзу), проте це не
означає необхідності їх проведення тільки тому,
що вона діє вже стільки років і потрібно, наприклад, модифікувати правила чинної системи правління. Для новелізації основного закону парламентські фракції та Президент РП повинні підшукати сприятливий елемент і політичний клімат і ввести зміни тільки в ті питання, відносно
котрих існує однозначна потреба, що викликає
дискусії. А самі конституційні дебати повинні
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бути абсолютно позбавлені спокуси їх використання винятково для політичних цілей.
Список літератури
1. Orzeczenie K 11/93 z 9 XI 1993, OTK
1993, cz. II, s. 358.
2. H.
Suchocka,
Zasada
podziału
i
równoważenia władz, /w:/ Zasady podstawowe
polskiej konstytucji (red. W. Sokolewicz ), Wyd.
Sejmowe, Warszawa 1998, s. 148-149.
3. W. Skrzydło, Zasada podziału władzy i
równowagi władz, /w:/ Polskie prawo konstytucyjne,
MORPOL, Lublin 2001, s.139.
4. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycz-nych,
Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 393.
5. J. Buczkowski, Zasada podziału władzy i
równowagi władz,/w:/ Prawo konstytucyjne RP
(Instytucje wybrane), WSPiA, Przemyśl – Rzeszów
2011, s. 23.
6. B. Szmulik, Zasada podziału władzy i
równowagi władz,/w:/ Zasady ustroju III
Rzeczypospolitej Polskiej ( red. D. Dudek), Oficyna,
Warszawa 2009, s. 218.
7. W. Skrzydło, op.cit., s. 140.
8. Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
9. H. Suchocka, op.cit., s. 151.
10. Druk nr 2989 – VI kadencja.
11. Druk nr 3598 – VI kadencja.
12. Druk nr3399 – VI kadencja.
13. L. Garlicki, Komentarz do art. 122
Konstytucji RP,/w:/ Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, Wyd. Sejmowe, Warszawa
2001, s. 9.
14. H. Suchocka, op. cit., s. 153.

15. ,, Biuletyn KKZN”, t. XL, s. 62-64, t. XLIII,
s. 29 – cyt. za L. Garlicki, op.cit., s. 10.
16. Opinia Ministra Sprawiedliwości do
projektu
ustawy
o
zmianie
Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej – druk nr 2989 ( DL-P-V430-2/10), s. 3-4.
17. Artykuł ten stanowi, że,, Prezydent
Rzeczypospolitej jako reprezentant państwa w
stosunkach międzynarodowych: 1) ratyfikuje i
wypowiada umowy międzynarodowe …2)…..itd.”
18. P. Sarnecki, Komentarz do art. 126
Konstytucji RP,/w:/ Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, op.cit., s.5.
19. Opinia Ministra Sprawiedliwości, op.cit., s. 4.
20. W. Sokolewicz, Komentarz do art. 157
Konstytucji RP, /w:/ Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, op.cit., s.29.B. Pytlik,
Naczelne organy władzy w projektach Konstytucji
III Rzeczypospolitej Polskiej. Struktura i odnawianie
składu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Warszawa 2005, s.214.
21. M.Kruk, Nowe zasady i instytucje ustrojowe
w Konstytucji RP z 2 IV 1997 r. Zagadnienia
wybrane, ,, Nauka” 1977, nr 3, s. 39; System
rządów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2
kwietnia 1997 r., /w:/ Ustrój polityczny
Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji z 2
kwietnia 1997r.(red. W. Skrzydło, R. Mojak), Wyd.
UMCS, Lublin 1998, s.36 i n.
22. Por. W. Sokolewicz, op. cit., s. 16 i n. oraz
przytoczona tam literatura.
23. Sprawozdanie Stenograficzne z 76 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 X
2011 r. – VI kadencja, Warszawa 2010.
24. Ibidem, s. 147-148.

Jezhy Buchkovsky
ATTEMPTS OF MODIFICATION OF INSTRUMENTS OF TRIPLE DIVISION OF POWER
IN DRAFTS OF NOVELTYZATION OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC
OF POLAND SINCE 1997
Summary
The 14-year period of the Constitution of the Republic of Poland validity should mean the readiness to
introduce certain changes (for example, in the sphere of Poland participation in the structures of European
Unity), nevertheless, it doesn’t mean the necessity of their introduction only because it has been acting for so
many years and, it is required, for example, that the rules of actual system of government should be
modified. For noveltyzation of the basic law parliamentary fractions and the President of the Republic of
Poland should find favourable element and political climate and introduce the changes only into the
problems causing the discussion. And the constitutional debates themselves should be deprived of the
temptation to be used only in political purposes.

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

111

Є. Бучковський

Ежи Бучковский
ПОПЫТКИ МОДИФИКАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ ТРОЙСТВЕННОГО ДЕЛЕНИЯ ВЛАСТИ
В ПРОЕКТАХ НОВЕЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬШИ С 1997 ГОДА
Аннотация
14-летний период действия Конституции РП должен означать готовность внедрения определенных изменений (например, в сфере участия Польши в структурах Европейского Союза), тем не
менее это не означает необходимости их проведения только потому, что она действует уже столько
лет и нужно, например, модифицировать правила действующей системы правления. Для новелизации
основного закона парламентские фракции и Президент РП должны подыскать благоприятный элемент и
политический климат и ввести изменения только в те вопросы, относительно которых существует однозначная потребность, которая вызывает дискуссии. А самые конституционные дебаты должны быть абсолютно лишенные соблазна их использования исключительно для политических целей.
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ВИБОРЧІ КОМІСІЇ В СИСТЕМІ ПОДІЛУ ВЛАДИ
Виходячи з обсягу компетенції виборчих комісій (від Центральної до дільничної), особливо беручи до
уваги їх повноваження забезпечувати «підготовку та проведення виборів» і «додержання й однакове застосування законодавства про вибори» не лише суб’єктами виборчого процесу, але й іншими органами виконавчої
влади, підприємствами, закладами установами, організаціями, засобами масової інформації, тобто широким
колом суб’єктів права (див., наприклад, статті 30-32 Закону «Про вибори народних депутатів України», доходимо висновку про належність цих державних органів до галузі виконавчої влади. Водночас треба визнати, що
виборчі комісії є не цілком типовими органами виконавчої влади з огляду на тимчасовий характер більшості з
них, спосіб їх формування та характер стосунків з іншими органами виконавчої влади.

Виборчі комісії є важливими суб’єктами
виборчого процесу, покликаними забезпечити
проведення вільних і чесних виборів, реалізувати
виборчі права громадян. Кодекс належної практики у виборчих справах Венеціанської Комісії
відносить організацію виборів незалежними і
безсторонніми виборчими комісіями до процесуальних гарантій реалізації основних принципів
демократичних виборів [1, с.57].
З огляду на їх ключову роль у підготовці та
проведенні виборів проблема правового статусу
виборчих комісій давно привертає увагу дослідників. Проте погляди на правову природу виборчих комісій відрізняються у дуже широких межах – від громадських утворень як способу забезпечення самоорганізації громадян до окремої
гілки (чи точніше, галузі) влади в державі. Отже,
правовий статус виборчих комісій вимагає дослідження не лише з погляду їх компетенції (сфери та
обсягу повноважень), але й самої їх природи, їх
належності (чи неналежності) до механізму держави та їх місця в системі державної влади.
Як ми зазначали у більш ранньому дослідженні, розуміння статусу виборчих комісій, їх
природи пройшло значну еволюцію після 1990
року – року перших плюралістичних виборів у
сучасній Україні (див. [2, с.65-66]) – як у законодавчому, так і в доктринальному плані. Ранні виборчі закони (1989-1994 років) узагалі не встановлювали правового статусу виборчих комісій,
обмежуючись регулюванням способу їх утворення та переліком повноважень. Щоправда, уже
тоді на законодавчому рівні було закріплено імперативний характер рішень виборчих комісій, а
справи про оскарження рішень виборчих комісій
було віднесено до справ, що виникають з адміністративних правовідносин.

Відповідно до чинного виборчого законодавства України, виборчі комісії формують структуру з відносинами підпорядкування; проте
єдиної системи виборчих комісій в Україні не
існує. Виборчі комісії, які є органами управління
[3, c.16] (чи адміністрування [4, c.61]; щодо співвідношення цих термінів див. [5, с.22]) виборчим
процесом, на загальнонаціональних виборах (парламентських чи президентських) складають
трирівневу ієрархічну систему, в яку входять
Центральна виборча комісія (далі – ЦВК), котра
очолює систему виборчих комісій таких виборів,
а також окружні виборчі комісії та дільничні виборчі комісії (див. статтю 21 Закону «Про вибори
Президента України» [6], статтю 24 Закону «Про
вибори народних депутатів України» [7]). Для
кожних місцевих виборів існує своя дво- або
трирівнева система виборчих комісій (у залежності від територіального обсягу проведення відповідних виборів), яка очолюється відповідно виборчою комісією Автономної Республіки Крим,
обласною, районною, міською, селищною, сільською виборчою комісією (які об’єднуються під
назвою територіальних виборчих комісій). До
кожної з таких систем обов’язково належать відповідні дільничні виборчі комісії; роль окружних
комісій можуть виконувати територіальні комісії
менших адміністративних одиниць (див. статтю 19
Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» [8]; далі – Закон про
місцеві вибори). Становище ЦВК щодо системи
виборчих комісій своєрідне: вона є комісією вищого рівня щодо усіх виборчих комісій місцевих виборів (пункт 1 частини першої статті 19 Закону
[8]), однак практично не бере безпосередньої
участі в організації підготовки та проведення
виборів і встановлення їх результатів.

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

113

Богашева Н., Ключковський Ю.

Виборче законодавство достатньо детально
регулює порядок формування та діяльності виборчих комісій, обсяг їх компетенції (цілей і завдань, предметів відання, повноважень, юрисдикційності [9, с.36]; див. також [10, с.186]), тобто
окремих складових їх правового статусу [11,
с.19]; водночас бракує чіткого визначення їх
правового статусу в цілому, без чого не можна
визначити правову природу цих утворень. Лише
стосовно Центральної виборчої комісії її статус
визначений законодавчо як «постійно діючого
колегіального державного органу» (частина перша статті 1 Закону «Про Центральну виборчу
комісію [12]); проте таке визначення важко визнати вичерпним з огляду на часто використовувані для позначення правового статусу органу,
поряд з терміном «державний орган» («орган
держави»), також терміни,«орган державної влади»
(часом у редакції «орган публічної влади») та «орган державного управління». Так, наприклад,
В.Колпаков вважає ЦВК прикладом «державних
органів, котрі не мають підстав бути віднесені до
сфери державного управління» [13, с.241].
У зв’язку з цим варто звернутися до позиції
відомого вченого-конституціоналіста В. Шаповала, який нагадує, що, відповідно до радянської
правової доктрини, «поняття державного органу
(органу держави)… певною мірою протиставлялось поняттю органу державної влади. За тодішньою політико-правовою теорією державний механізм розглядався як система різних органів
держави – насамперед органів державної влади, а
також органів державного управління, судових
органів і органів прокуратури»; у зв’язку з цим
«термін “орган державної влади” увійшов до інструментарію вітчизняної теорії і практики обтяженим певними непорозуміннями» [14, с.27].
Отже, термін «орган державної влади», на думку
В. Шаповала, не має змістовних особливостей
порівняно з терміном «державний орган» [14,
с.28]. Єдина можлива (хоча й досить формальна)
відмітність між ними може вбачатися у рівні
правового забезпечення статусу: «Якщо статус
державного органу може бути визначений підзаконними актами…, то статус органу державної
влади визначається виключно Конституцією і
(або) законами України» [14, с.28].
Виходячи з цієї позиції та беручи до уваги,
що статус ЦВК визначений спеціальним (статусним) законом [12], варто визнати, що Центральна виборча комісія є органом державної влади.
Наступне питання, яке звідси випливає, до якої з
класичних гілок (галузей) влади її віднести. Проте до цієї проблеми ми повернемося після
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з’ясування правового статусу інших виборчих
комісій; тут ми обмежимося розглядом окружних
і дільничних виборчих комісій загальнонаціональних виборів.
Насамперед треба вказати на дещо неоднаковий підхід до законодавчого визначення їх
правового статусу: так, стаття 25 Закону «Про
вибори народних депутатів України» визначає
виборчі комісії як «спеціальні колегіальні органи» [7], тоді як стаття 22 Закону «Про вибори
Президента України» – як «спеціальні колегіальні державні органи» [6]. Неможливо пояснити
відмітність у статусі – чи є виборчі комісії державними органами – відмітностями у природі
парламентських і президентських виборів. Скоріше тут відображена доктринальна невизначеність у цьому відношенні.
Так, автори коментаря до Закону «Про вибори народних депутатів України» у редакції
2001 року визначали встановлений виборчим
законом «статус окружних та дільничних комісій
як тимчасових, самоврядних за своєю правовою
природою виборчих органів» [15, с.58]. О. Марцеляк стверджує, що «з усіх виборних органів
тільки Центральна виборча комісія виступає
державним органом…» [16, с.353], тим самим
відмовляючи окружним та дільничним виборчим
комісіям у такому статусі. Ще більш радикальну
позицію займає російський правознавець О.Іванченко, який розглядає окружні та дільничні виборчі комісії як «громадські формування» [17,
с.7], які «не мають власного постійного штатного
апарату і, зокрема, в силу цих обставин, не можуть вважатися державними органами» [17,
с.63]. До «типових громадських органів» відносить дільничні виборчі комісії польський правознавець Є.Бучковський [18, с.232].
На наше переконання, з такою позицією не
можна погодитися. Справді, характерними особливостями зазначених виборчих комісій є, поперше, спосіб формування (до їх складу входять
особи, які не мають статусу державних службовців), і, по-друге, тимчасовий характер (вони утворюються лише на період виборчого процесу, після
чого припиняють своє існування). Проте не ці властивості виборчих комісій варто вважати визначальними для з’ясування їх правової природи.
Насамперед потрібно вказати на одностайну оцінку виборчих комісій як органів. Така їх
кваліфікація, як уже зазначалося, має законодавчий характер; так їх кваліфікує і Венеціанська
Комісія (див. [1, с.57; 19, с.147]). З цим погоджуються як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники, (див. [5; 20; 16, с.351; 21, с.439-440]). Од-
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нак чи можна кваліфікувати такі органи як громадські, чи віднести їх до державних?
За загальноприйнятим визначенням, «державний орган – це виокремлена і відносно самостійна частина (елемент) механізму держави, яка
наділена юридично встановленими владними
повноваженнями для здійснення визначених завдань, що безпосередньо пов’язані з реалізацією
тієї чи іншої функції держави» [14, с.28]. Ключовим елементом цієї дефініції, на нашу думку, є
наявність у державного органу встановлених законом владних повноважень (imperium) у певній
сфері суспільних відносин: «За змістом повноважень державний орган має право видавати акти (владні приписи), які створюють юридичні
наслідки зовні самого органу і є обов’язковими
для інших суб’єктів права» [14, с.28]. Як указував В.Авер’янов, «функції органів [влади] органічно пов’язані з державно-владними повноваженнями…» [13, c.264]. Водночас, на його думку, до організаційно-регулюючих функцій управління (які здійснюються органами влади), належить «керівництво, координація, організація, регулювання, контроль тощо» [13, c.264].
Класифікація функцій (повноважень) виборчих комісій, установлених законом (що характерно насамперед для державних органів), здійснювалася різними авторами. Так, ми раніше пропонували виділити у сфері повноважень окружних і дільничних виборчих комісій організаційно-розпорядчі та контрольні повноваження [22,
с.144, 148] (для Центральної виборчої комісії характерні також нормативно-методичні повноваження [22, с.139]). О.Марцеляк поділяє повноваження виборчих комісій за функціональною
спрямованістю на установчі, нормотворчі, контрольні, організаційно-розпорядчі, посвідчувальні, фінансові, правоохоронні, інформаційні [16,
с.351]. О.Богашов, розглядаючи функції виборчих комісій, указує на внутрішньо-управлінську,
виконавчо-розпорядчу й організаційну функції
[23, с.17]. Неважко побачити, що ці повноваження (функції) органічно вписуються в «організаційно-регулюючу функцію» органів виконавчої
влади, як вона описана В.Авер’яновим. Тому не
дивно, що Вищий адміністративний суд України
вважає, що «всі виборчі комісії (комісії з референдуму), їх голови, заступники голів, секретарі та
члени є суб’єктами владних повноважень»
(пункт 4 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України № 2 від 02.04.2007 р.
[24]). Виходячи з викладеного, не можна тому
погодитися з позицією О.Іванченка, який вважає,
що «організуюча, а зовсім не владна функція є

сутнісною прерогативою системи виборчих комісій» [17, с.52].
Зміст зазначених повноважень виборчих
комісій поєднуються з їх владним характером,
встановленим законом. Так, відповідно до частини чотирнадцятої статті 33 Закону «Про вибори
народних депутатів України», рішення виборчої
комісії (у тому числі окружної чи дільничної),
прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим
для виконання не лише всіма суб’єктами виборчого процесу, але й «органами державної влади,
органами влади Автономної Республіки Крим та
органами місцевого самоврядування, посадовими
і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх
посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, об’єднаннями громадян»
[7]; аналогічні, хоча й менш чіткі норми містять
Закон «Про вибори Президента України» (частина сімнадцята статті 28 [6]) та Закон про місцеві
вибори (частина сімнадцята статті 27 [8]). Загальнообов’язковий (імперативний) характер організаційно-розпорядчих та контрольних повноважень виборчих комісій є чіткою ознакою їх належності до органів публічної влади. Саме так їх
кваліфікують більшість вітчизняних дослідників
(див. [2, с.64; 22, с.98; 25, с.5; 26, с.15; 27, с.3]).
Звичайно, виборчі комісії як державні органи мають свої особливості. Найбільш істотна
серед них не тимчасовий характер (теорія держави передбачає можливість існування тимчасових
державних органів; див. [28, с.161]), а статус їх
членів, які не є державними службовцями і працюють (за винятком окремих членів комісії) безоплатно, на громадських засадах. Тим не менше,
вважаємо, що ці специфічні особливості не можуть підважити основної ознаки виборчих комісій як органів публічної влади – імперативності
(владного характеру) їх повноважень.
У зв’язку з доктринальним розмежуванням
в Україні органів публічної влади на дві групи –
органи державної влади й органи місцевого самоврядування1, – що базується на положенні
статті 5 Конституції України [29], можна ставити
питання про належність виборчих комісій до однієї з цих підсистем. Власне кажучи, щодо комісій, які організовують підготовку та проведення
загальнонаціональних виборів, питання не стоїть: якщо вони відносяться до органів влади, то
саме до влади державної. Однак дискусійною
була належність виборчих комісій, які здійсню1

Ми тут не будемо торкатися проблеми належності
органів влади Автономної Республіки Крим.
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ють підготовку та проведення виборів органів
місцевого самоврядування. Протягом певного
часу вони формувалися самими органами місцевого самоврядування, що разом із природою
представницьких органів, які формуються шляхом місцевих виборів, давало підстави відносити
їх до органів, утворюваних територіальною громадою [4, с.61]. Протилежна думка базувалася на
уявленні про вибори (у тому числі місцеві) як
про форму здійснення влади народом (статті 5,
69 Конституції України [28]), а не територіальною громадою. На нашу думку, законодавчу
крапку у цій дискусії поставила остання редакція
Закону про місцеві вибори, згідно з якою формування територіальних виборчих комісій здійснюється в межах вертикалі цих комісій, у більшості
– Центральною виборчою комісією (частина четверта статті 22 Закону [8]), а фінансування місцевих виборів здійснюється за рахунок цільової
субвенції з Державного бюджету України (частина перша статті 61 Закону [8]). Це дає підстави
віднести також і виборчі комісії місцевих виборів до державних органів. Зауважимо, що цю
ідею поділяють і російські дослідники [30, с.16].
Особливий аспект правового статусу виборчих комісій як державних органів складає наявність у деяких з них статусу юридичної особи.
Так, Центральна виборча комісія є юридичною
особою на підставі частини третьої статті 1 Закону «Про Центральну виборчу комісію» [12]. Статус юридичної особи мають окружні комісії загальнонаціональних виборів (частина четверта
статті 22 Закону «Про вибори Президента України» [6], частина п’ята статті 25 Закону «Про вибори народних депутатів України» [7]), територіальні виборчі комісії місцевих виборів (частина
п’ята статті 20 Закону про місцеві вибори [8]).
Водночас дільничні виборчі комісії, утворені під
час будь-яких виборів, не мають статусу юридичної особи (частина п’ята статті 22 Закону «Про
вибори Президента України» [6], частина шоста
статті 25 Закону «Про вибори народних депутатів
України» [7], частина сьома статті 20 Закону про
місцеві вибори [8]). Відмітність у цих статусах
змушує звернутися до самого поняття юридичної
особи у контексті статусу державних органів.
Цивільний кодекс України (далі – ЦК
України) розрізняє дві категорії юридичних осіб
– юридичні особи приватного і публічного права
(частина друга статті 81 [31]). Виборчі комісії,
утворені розпорядчими актами органів державної влади (Верховною Радою України, Центральною виборчою комісією, іншими виборчими
комісіями), у цьому сенсі належать до категорії
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юридичних осіб публічного права. Водночас
вважаємо, що розуміння статусу виборчих комісій як юридичних осіб далеке від однозначного.
Як зазначає С. Маркін з посиланням на відомого цивіліста С. Братуся, «юридична особа є
правовою формою, за допомогою якої організації
мають можливість стати учасниками цивільного
обігу» [32, с.64] (курсив наш. – Авт.). Російський
дослідник О. Михайленко, розглядаючи юридичну особу як явище винятково приватного права,
підкреслює: «Спроби вичленити юридичну особу
з лона приватного права і надати йому уніфікованого, міжгалузевого характеру, не витримують
ніякої критики» [33, с.110]. Подібну позицію обстоює також В. Кравчук, на думку якого,
«…юридична особа – цивільно-правова категорія, і її застосування для регулювання інших суспільних відносин не виправдане ні теоретично, ні
практично» [34, с.77].
Отже, статус юридичної особи для виборчої комісії як цивільно-правовий є допоміжним
порівняно з її основним – публічно-правовим
статусом як державного органу. Він лише забезпечує участь виборчої комісії у цивільному обігу, надаючи можливість розпоряджатися бюджетними коштами, наданими у її розпорядження
для матеріально-технічного та кадрового забезпечення підготовки та проведення виборів. У цьому
сенсі більш доцільне формулювання «виборча комісія має цивільно-правовий статус юридичної
особи» (а не «…є юридичною особою»).
Як юридична особа виборча комісія є нетиповим суб’єктом цивільно-правових відносин.
Відповідно до статті 91 ЦК України [31], юридичні особи наділяються загальною (цивільною)
правоздатністю. Юридична особа здатна мати
такі ж цивільні права й обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за
своєю природою можуть належати лише людині;
обмеження цивільної правоздатності юридичної
особи може здійснюватися виключно у судовому
порядку. «Загальна правоздатність більш конкретно означає, що юридична особа може бути власником як речей, так і прав та вимог, володільцем, стороною угоди, спадкоємцем, партнером
комерційних юридичних осіб і т.д., тобто може
взяти участь у всіх видах цивільно-правових відносин, які закон юридичним особам не забороняє» [35, с.167]. Водночас цивільна правоздатність виборчої комісії істотно обмежена її статусом державного органу, тобто є спеціальною.
Така нетиповість правоздатності юридичної особи характерна для державних органів, що могло
б бути підставою для їх виділення в окрему під-
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категорію юридичних осіб у межах категорії
юридичних осіб публічного права2. Ця проблема
заслуговує окремого дослідження.
Визнання статусу усіх виборчих комісій як
державних органів ставить питання про їх місце
у системі поділу влади в державі. Актуальність
цієї проблеми спричинена поширеною в російській правовій доктрині ідеї про те, що виборчі комісії утворюють самостійну галузь державної влади –
виборчу владу, яка перебуває за межами трьох класичних галузей – законодавчої, виконавчої та судової [17, с.53; 30, с.17; 36, с.86; 37, с.663].
Аргументація апологетів цієї ідеї сконцентрована на визначенні гілки (галузі) влади, запропонованому О.Автономовим: «Під галуззю
державної влади розуміється один або кілька
державних органів, які утворюють у рамках єдиного державного механізму здійснення влади
самостійну систему, яка наділена владними повноваженнями для виконання властивих тільки їй
функцій» [36, с.85]; автор цієї дефініції слушно
вважає, що система виборчих комісій цілком
відповідає наведеному визначенню3.
Однак, на наше переконання, проблема полягає саме в придатності такого визначення для
розуміння галузі влади, яке неминуче призводить
не лише до виокремлення «виборчої влади», але
й до штучного подрібнення державної (точніше,
виконавчої) влади на багато дрібних «гілочок
влади». Справді, неважко побачити, що запропонованій О.Автономовим дефініції відповідають і
ніким не визнані сьогодні «антимонопольна влада» – система органів Антимонопольного комітету, передбачена частиною третьою статті 6 За2

Дискусійне саме питання про надання державним
органам статусу юридичної особи; якщо розглядати
державу як повноправний суб’єкт цивільних правовідносин (а отже, юридичну особу), державні органи
повинні розглядатися як органи цієї юридичної особи,
а не самостійні суб’єкти цивільно-правових відносин.
3
Автори Науково-практичного коментарю Конституції України, коментуючи статтю 6 Конституції, пропонують подібне, хоча менш чітке (а отже, і менш
зобов’язуюче щодо наслідків) визначення: «У системі
поділу влади гілка влади виглядає як орган або уособлена група державних органів певного функціонального спрямування, які задля встановлення їх рівноваги, співробітництва і успішного розв’язання суперечностей, що виникають, взаємодіють з органами іншого функціонального спрямування» [38, с.28]. Потенційні небажані наслідки такого визначення щодо пошуку «уособлених груп державних органів» компенсуються посиланням на статтю 6 Конституції, згідно з
якою в Україні «налічується три гілки влади – законодавча, виконавча і судова» (там же).

кону «Про Антимонопольний комітет України»
[39], – чи «медіальна влада» – Національна рада з
питань телебачення і радіомовлення (разом зі
своїми представниками в областях), яка є незалежним державним органом у сфері телерадіомовлення (частина перша статті 1 Закону «Про
Національну раду України з питань телебачення
та радіомовлення» [40]).
Незважаючи на існуючі пропозиції деяких
дослідників «розмножити» галузі влади (так,
крім «виборчої», пропонується розглядати «контрольну владу» [41]), ідея виходу за межі класичної тріади галузей влади в основному сприймається негативно. Як стримано зауважує В.Шаповал, «Спроби кваліфікувати нові галузі («гілки»)
влади, інші, аніж ті, котрі є конституційно зумовленими, навряд чи є конструктивними… Конструювання будь-якої четвертої, п’ятої тощо галузі влади не створить додаткових можливостей
щодо удосконалення функціонування державного механізму» [14, с.27].
Вище ми вже фактично вказували, що основні функції виборчих комісій як організаторів
виборів належать до кола функцій виконавчої
влади (див. [13, c.264]). Це підтверджується тим
фактом, що, як зазначає Венеціанська Комісія,
«У багатьох старих та усталених західних демократіях… вибори (та референдуми) організовуються спеціальною гілкою виконавчої влади, що
перебуває у віданні Міністерства внутрішніх
справ або Міністерства юстиції» [19, с.146]. Передання цих повноважень до виборчих комісій як
органів, не підпорядкованих урядові, не змінює
функції держави, яка ними реалізується, а отже,
юридичної природи відповідних органів. Отже,
виборчі комісії як органи управління виборчим
процесом (чи органи адміністрування виборів)
потрібно відносити до галузі виконавчої влади4.
Зауважимо, що у цьому випадку поняття
«виконавча влада» належить розуміти широко –
як сукупність усіх органів державної влади, які
здійснюють функцію державного управління
(організаційно-розпорядчу, контролю в державному управлінні, регуляторну і т.п.), однак не
законодавчу і не судову функції державної влади. Це дещо суперечить загальноприйнятому поняттю органів виконавчої влади як системи органів, підпорядкованих урядові; останнє базується
4

Варто визнати, що у країнах Латинської Америки організація виборів покладається на спеціально створені
судові органи (див., наприклад, [42]), хоча вони тоді
отримують певну частку організаційних повноважень,
невластивих судовій владі. Однак і в цьому випадку не
йде мова про окрему «виборчу» галузь влади.
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на положенні частини першої статті 113 Конституції України, відповідно до якого «Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади» [29]. При такому («вузькому») розумінні виконавчої влади справді може
виникнути спокуса шукати місце державних органів, які не є органами законодавчої чи судової
влади і не підпорядковані уряду, у самостійних
«гілках влади». Однак не треба забувати, що
природа компетенції таких органів (організаційно-розпорядчих, контрольних чи регуляторних
повноважень) по суті зводиться до діяльності з
правозастосування, що є основною ознакою виконавчої влади.
Виходячи з обсягу компетенції виборчих
комісій (від Центральної до дільничної), особливо беручи до уваги їх повноваження забезпечувати «підготовку та проведення виборів» і «додержання й однакове застосування законодавства
про вибори» не лише суб’єктами виборчого процесу, але й іншими органами виконавчої влади,
підприємствами, закладами установами, організаціями, засобами масової інформації, тобто широким колом суб’єктів права (див., наприклад,
статті 30-32 Закону «Про вибори народних депутатів України» [7], доходимо висновку про належність цих державних органів до галузі виконавчої влади. Водночас треба визнати, що виборчі
комісії є не цілком типовими органами виконавчої влади з огляду на тимчасовий характер більшості з них, спосіб їх формування та характер
стосунків з іншими органами виконавчої влади.
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N. Bogasheva, Y. Klyuchkovskiy
ELECTORAL COMMISSIONS IN THE SYSTEM OF DIVISION OF POWER
Summary
According to the scale of competence of electoral commissions (from the Central to local ones),
especially taking into account their authority to provide “calling and holding election” and ”adhering to and
equal use of the legislation on elections” not only by the subjects of electoral process, but by other bodies of
the executive power, enterprises, establishments, offices, organizations, mass media, i.e., by a wide range of
subjects of law (see, for example, articles 30-32 of the Law “On election of national deputies of Ukraine”),
we come to conclusion that these state bodies belong to the executive branch. At the same time it should be
admitted, that electoral commissions are not completely typical bodies of executive power because of the
temporary character of their majority, the way of their formation and the character of relations with the other
bodies of the executive power.
Н. Богашева, Ю. Ключковский
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ В СИСТЕМЕ ДЕЛЕНИЯ ВЛАСТИ
Аннотация
Исходя из объема компетенции избирательных комиссий (от Центральной до участковой), особенно принимая во внимание их полномочия обеспечивать "подготовку и проведение выборов" и
"соблюдение и одинаковое применение законодательства о выборах" не только субъектами избирательного процесса, но и другими органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями, организациями, средствами массовой информации, т.е. широким колом субъектов права (см., например,
статьи 30- 32 Закона "О выборах народных депутатов Украины", приходим к выводу о принадлежности этих государственных органов к области исполнительной власти. Вместе с тем нужно признать,
что избирательные комиссии есть не целиком типичными органами исполнительной власти, учитывая временный характер большинства из них, способ их формирования и характер отношений с другими органами исполнительной власти.
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СУДОВА ВЛАДА ЯК ТВОРЕЦЬ ПРАВА В КОНТЕКСТІ ПОДІЛУ ВЛАД
Розглядається судова влада як творець права в контексті поділу влади, де особливо приділена увага прецеденту (адміністративному та судовому), а також форми його прояву в англо-американській, романогерманській та правовій системі України, як наслідок вищенаведеної юридичної конструкції.
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Постановка проблеми. Проблема побудови правової держави та громадянського суспільства вимагає вдосконалення інституту поділу влад
в Україні, а також з'ясування аксіологічних особливостей судової гілки влади в контексті сучасного біполярного світу. Актуальність проблеми
пов'язана також з сутнісною діяльністю судової
влади в межах творення права на прикладі англоамериканської, романо-германської та правової
системи України, результатом чого виступає
правовий прецедент у різних формах. У процесі
дослідження ми дійшли висновку, що судова гілка влади породжує джерела права у різних правових системах, а саме судову практику, як джерело в
континентальному праві, так і судовий прецедент у
загальному праві. На основі проведеного наукового
дослідження можна стверджувати, що в Україні
судова практика є джерелом права.
Метою статті є з'ясування судової влади як
суб'єкта творця права в контексті поділу влад.
Стан дослідження. Дослідженню проблеми судової влади, як творця права, велику увагу
приділяли науковці: B.C. Нерсесянц, А.В. Поляков, М.М. Марченко, Н.М. Пархоменко, А.К. Романов, Р. Кроса, С.К. Загайнова, д-р Гудхарт, В.
Бернхем, О.Ф. Скакун та ін.
Виклад основних положень. Державна
влада складається із трьох відносно самостійних
гілок, кожна з яких має свою юридичну обґрунтованість і унікальність у межах тієї чи іншої
правової системи. Традиційно це: законодавча,
виконавча і судова гілка влади, загалом це три
основоположні інституціонально-правові форми
публічно-владної діяльності [1, с 574].
Традиційно існує поділ влад, але залежно
від правових систем чи форм правління кожна з
гілок влади наділена певною унікальністю у
процесі формування та діяльності. Прикладом
може бути романо-германська чи англоамериканська правова сім'я, оскільки в даних
правових системах судова гілка влади виступає
творцем права.

Результатом діяльності судової влади є
правовий прецедент (судовий, адміністративний) - акт-документ, що містить нові норми права в результаті вирішення конкретної юридичної
справи судовим або адміністративним органом,
якому надається загальнообов'язкове значення
при вирішенні подібних справ у майбутньому,
Ознаки правового прецеденту: 1) є актом
волевиявлення правозастосовного органу (судового чи адміністративного); 2) має нормативний
характер - містить нові норми або принципи права; 3) виникає за наявності прогалин у нормативно-правовому регулюванні у процесі вирішення
конкретної юридичної справи; 4) набуває обов'язкового значення через поширення своєї дії на
аналогічні справи в майбутньому, спираючись на
справедливість однакового розгляду однакових
випадків; 5) є письмовим актом, тобто таким, що
має зовнішню форму вираження;має юридичну
силу, похідну від суб'єкта його творення; 6) має
юридичну силу, похідну від суб'єкта його творення; 7) забезпечується державою.
Види прецедентів за способами виникнення: нормативно-правові, правотлумачні (право
роз'яснювальні), правозастосовні. Види прецедентів за суб'єктами право застосовної нормотворчості: судові, адміністративні [2].
Судовий прецедент - рішення з конкретної
справи, яке завдяки обґрунтуванню стає правилом, обов'язковим для всіх судів тієї самої або
нижчої інстанції при розгляді аналогічних справ.
Підставою застосування судового прецеденту є
обґрунтування, що жодна зі всіх чинних правових норм не відповідає певному випадку.
Судовий прецедент є одним із провідних
джерел права англо-американського типу (Велика Британія, США, Канада, Австралія й ін.). Види судових прецедентів в англійському праві:
1) обов'язкові - створюються винятково
вищими судовими інстанціями: Палатою лордів,
Судом корони, Апеляційним судом і Високим
судом. Нижчі суди таких прецедентів не створюють. Якщо факти, виявлені судом з розгляне-
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ної справи досить схожі. А також якщо попереднє рішення ухвалене вищим судом або (як виняток) судом рівної юрисдикції, суд зобов'язаний
додержувати попереднього судового прецеденту;
2) переконувальні - створюються рішеннями нижчих судових інстанцій; рішеннями, прийнятими судами загального права інших держав
Британської співдружності; рішеннями, що ухвалені паралельними судовими інстанціями тощо вони не мають такої частини як ratio decidendi
(частини рішення, в якому виражена норма або
принцип права, тобто мотив), рішеннями судів
Європейського Союзу.
Структура правового прецеденту: ratio
decidendi (правова позиція) - висновки, в яких
викладена суть позиції судді; на них ґрунтується
рішення або вирок; в них визначається, наскільки
факти з даної справи відповідають фактам попереднього прецеденту. На цю частину судового
рішення орієнтуються судді тих правових систем, які утворилися на основі англійської системи; obiter dictum (попутно сказане) — докази й
висновки, які не є обов'язковими для правової
позиції суду й мають чинність прецеденту, що не
зв'язує суддю безумовно. Однак згодом судді
можуть використати аргументи цієї частини судового рішення.
Англійське правило прецеденту має імперативний характер такого змісту: вирішувати
так, як було вирішено раніше (це правило «stare
decisis», що взяте з латинської фрази «stare
decisis et non quieta movere», яка означає «дотримуватися прецедентів і не порушувати вже встановлене»). Відповідно до цього правила кожна
судова інстанція зобов'язана додержувати прецедентів, вироблених вищим судом, а також створеним нею самою (якщо це вища судова інстанція).
Хоч формально суд пов'язаний судовим прецедентом вищого суду або суду тієї самої інстанції, однак у процесі вибору відповідного прецеденту суддя має можливість відкинути його в результаті
тлумачення під приводом відмітності обставин даної справи від прецеденту [3, с 210-215].
В Україні судовий прецедент офіційно не
визнаний як джерело (форма) права, але система
судових прецедентів виробляється у процесі: 1)
судового розгляду справ у касаційній інстанції
(латентний прецедент у вигляді рішень Верховного Суду; керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду, що містять у собі певні право положення нормативного характеру, які поширюються на невизначену кількість випадків і на персонально необмежене коло суб'єктів (право застосовні і право роз'яснювальні прецеденти); 2) ви122

несення рішень Конституційним Судом у конкретній справі, які містять офіційне тлумачення
закону, у результаті чого не лише скасовуються
окремі законодавчі положення, а й установлюються нові приписи нормативного характеру, що
породжують юридичні наслідки загального значення (правороз'яснювальні прецеденти). Правові позиції Конституційного Суду викладаються в
резолютивній частині його рішення і набувають
характеру нормативності не нормативно-правового акта, а судового (конституційного) прецеденту завдяки своїй казуальності й процесуальному
режиму провадження (крім внутрішньо організаційних рішень). Правороз'яснювальні прецеденти
Конституційного Суду України можуть міститися й у мотивувальній частині його рішень про
відповідність Конституції законів та інших правових актів, що визначені законом.
Настав час законодавчо закріпити за судами нормотворчу функцію – надати офіційної
юридичної сили рішенням Конституційного Суду України, нормативним тлумаченням Пленуму
Верховного Суду та Вищих спеціалізованих судів, а також рішенням судів загальної юрисдикції, що скасовують дію нормативних актів, тобто
визнати судовий прецедент джерелом (формою)
права в Україні.
Зростанню ролі судового прецеденту в
Україні сприяють: 1) недосконалість законодавства (колізії, суперечності та прогалини в ньому);
2) відведення належного місця «третій владі» судовій. Наділення судів України правом визнавати недійсними норми органів влади та управління та скасовувати їх свідчить пор те, що суд
перестав бути лише органом вирішення індивідуальних спорів, і його компетенція поширилася
на нормотворення; 3) наявність конституційного
контролю, здійснюваного Конституційним Судом (розробка принципових рішень, уточнення
положень закону так, що народжуються нові норми, так звані правоположення судової практики). Адже жоден орган державної влади не має
права ухвалювати нормативні й інші правові акти, що суперечать Конституції України у тлумаченні їх Конституційним Судом; 4) офіційне визнання прецедентів Європейського Суду з прав
людини. Ухвалення Закону «Про ратифікацію
Конвенції про захист прав і основоположних
свобод людини 1950 p., Першого протоколу і
протоколів №№ 2, 4, 7 і 11 до Конвенції»
(17.08.1997 р.) означає, що Україна визнала
юрисдикцію Європейського Суду з прав людини
з питань тлумачення і застосування цієї Конвенції. Відповідно до ст. 17 закону України від
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23.02.2006 р. «Про виконання рішень і застосування практики Європейського Суду з прав людини», суди застосовують при розгляді справ
Конвенцію і практику Європейського Суду з
прав людини як джерело права.
Так, ст. 8 Кодексу адміністративного судочинства України зобов'язує суд при вирішенні
справ керуватися принципом верховенства права, пов'язуючи його, зокрема з необхідністю враховувати судову практику Європейського Суду з
прав людини [2].
Варто пам'ятати, що прецедентне право
Європейського Суду з прав людини обмежене
рамками Конвенції про захист прав і основних
свобод людини, засноване на інтерпретації її
норм і використовується лише у зв'язку з їх реалізацією.
У країнах, де правовий прецедент визнаний
джерелом (формою) права, він діє не лише за відсутності закону (для заповнення прогалин), а й паралельно з ним. Це означає, що конкретний суд і
адміністративний орган виконують нормотворчі
функції навіть за наявності відповідного закону.
При аналізі судової практики, як джерела
права, потрібно звернутися до аналізу романогер-манського права.
Як зазначає І.Ю. Богдановська, судова
практика є суперечним джерелом права романогерманської правової сім'ї. Ця обставина пояснюється тим, що роль судової практики може
бути уточнена лише у зв'язку з роллю закону,
точніше, творча роль судової практики завжди
чи майже постійно приховується за баченням
тлумачення закону. Це пояснює прагнення юристів спиратися на закон. У континентальній Європі з XVII-XVIII ст.ст. з'явилася доктрина, що закріпляла попереднє зобов'язання й вимагала керуватися попередніми рішеннями.
Так, у Німеччині у 1654 р. було встановлено,
що суд може слідувати власним попереднім рішенням. У 1763 р. Верховний суд Австрії отримав
право відходити від своїх рішень, проте лише в
тому випадку, якщо цього потребувала зміна обставин [5, с. 36]. Звідси випливає, що існують певні
культурні традиції визнання судової практики як
джерела права. Тому ряд науковців окремо відносять дане джерело до вторинних джерел права романо-германської правової сім'ї [2; 3; 4].
Як засіб з'єднання абстрактної юридичної
норми і конкретних життєвих обставин виступає
прецедент - оптимальний спосіб забезпечення
динамізму права. Прецедентна форма судової
практики складається у процесі діяльності судів
другої інстанції, а в окремих випадках - з особливо

важливих, що потребують принципових рішень,
справ - судів першої інстанції. При цьому в ролі
суду першої інстанції в окремих випадках може
виступати і Верховний суд країни [11, с 99].
Стосовно визначення місця і ролі судової
практики як джерела права існують два підходи:
французька і німецька доктрини.
• Французька доктрина характеризується
так званою впорядкованістю правозастосування,
що виникла ще з часів Французької революції.
Згідно зі ст. 5 Цивільного кодексу, судам заборонено виносити рішення у вигляді положень загального або регламентарного характеру; це означає, що суддя у своєму рішенні не може створювати норму права, яка застосовувалася в аналогічних випадках [7, с. 106].
Як зазначає Ж.Л. Бержель, французький
дослідник права, виникнення судової практики
як джерела права супроводжується великою кількістю обмовок у французькому праві [12, с.
106]. Їх призначення - обмежити дію держави
рамками-умовами, здатними подолати її зловживання [12, с. 106].
Правові застереження - соціально зумовлене роз'яснення, що має спеціальну нормативно-лексичну форму вияву (заява, положення),
частково змінює зміст чи обсяг дії норми права,
створює новий правовий режим, виступає формою узгодження інтересів і породжує визначені
юридичні наслідки [55, с. 39], проте прямої заборони використання судової практики не несе. Це
зумовлено передусім наявністю великої кількості
застережень, що є побічним наслідком використання судової практики.
За словами Ж. Л. Бержеля, заборона обов'язкової сили прецеденту не свідчить про негласну
роль судової практики у правовій системі Франції. Роль судді є основною в застосуванні закону,
його інтерпретації, заповненні існуючих прогалин, а також у його оновленні, оживленні чи
згладжуванні, тобто ігноруванні й протидії йому.
Незважаючи на те, що місія судді передбачає
підкорення закону, суддя, виконуючи роль необхідної об'єднуючої ланки між видами норми права та його директивним застосуванням, насправді може дискримінувати закон. Тому стосунки
між законодавчими та судовими органами набувають іноді «характеру бурі» [12, с. 137]. Фактично у французькій теорії судовий прецедент не є
джерелом права.
• У німецькій правовій традиції рішенням
суддів надають більшого значення, ніж у Франції. До легітимних функцій Німецького суду належить, зокрема, функція розвитку й удоскона-
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лення права, що включає повноваження на правотворчу діяльність. У рішенні від 14 лютого
1973 р. Федеральний конституційний суд Німеччини пояснює цю функцію так: суддівська діяльність не зводиться лише до пізнання і виразу волі
законодавця. Цілі правосуддя можуть вимагати
від судді вияву та реалізації в його рішеннях
принципів, що іманентні конституційному правопорядку, проте не знайшли втілення в тексті
писаних законів. Суддя не повинен чинити свавілля, його рішення повинно базуватися на раціональній аргументації. Очевидно, що писаний
закон не завжди виконує свою функцію - справедливо розв’язувати юридичні проблеми. У конкретному випадку суддівське рішення ліквідує цю
прогалину, виходячи зі здорового глузду та загальних уявлень про справедливість. Завдання та
повноваження у сфері правотворчості, але в межах Конституції, ніколи не оскаржуються суддями.
Верховні суди визнали це з самого початку. Федеральний конституційний суд визнавав це завжди
[7, с. 106-107]. Використання судової практики, як
джерела права, в німецькому праві є природним,
оскільки сама юридична термінологія є абстрактною, своєрідною прогалиною, що спонукає до використання судової практики як джерела права.
Судову практику можна вважати допоміжним джерелом права в романо-германській правовій сім'ї, хоча сфера її застосування постійно
розширюється. Особливе місце в системі джерел
права в Німеччині займає рішення Конституційного суду [14, с. 93].
Тепер детальніше зупинимося на правових
системах континентальної Європи з питань використання ними судової практики.
У тих країнах, де юридична сила і нормативність судових рішень не тільки визнаються, але й
закріплюються в законодавчому порядку, створюються об'єктивні та доволі сприятливі умови для
формування теорії та розвитку практики застосування судового прецеденту. До таких країн можна
віднести, наприклад, Іспанію, де офіційно визнається правотворча роль судової практики.
Судова практика заснована на ряді рішень
Верховного суду Іспанії і формує так звану «загальну правову доктрину» {doctrina legal). Порушення її, згідно з законом, є однією з найважливіших підстав для оскарження судових рішень
у Верховному суді [15, с. 509].
До країн, де офіційно визнається і законодавчо закріплюється прецедент як джерело права, належить і Швейцарія.
У Цивільному кодексі цієї країни (ст. 1)
окремо вказується, що право повинно засто124

совуватися в усіх, без винятку, випадках, виходячи із букви і духу змісту його положень.
Там, де в законодавчих актах відсутні норми, які могли би застосовуватися до розглядуваної справи, суддя повинен вирішувати питання
згідно з існуючим звичаєвим правом. При цьому, у
відповідності зі створюваними нормами і відносно
них, суддя має діяти так, ніби він законодавець.
Проте у процесі здійснення такого роду діяльності
суддя не повинен виходити за межі, встановлені
визнаними принципами правової доктрини і нормами прецедентного права [15, с. 509].
Законодавче закріплення та забезпечення поряд з правозастосовною також правотворчої діяльності судів Швейцарії, Іспанії та деяких інших країн романо-германського права, без сумніву, створює важливі передумови не тільки для формування
в рамках їх правових систем загальної концепції
прецеденту, але й для забезпечення одноманітної
практики їх судового застосування [15, с. 509].
Існує також ряд правових систем, де замовчується законодавче закріплення правового прецеденту, хоча насправді на практиці він активно
застосовується.
Прикладом може бути правова система Німеччини, де судове право формально не визнають значним джерелом права, водночас вважають, що в реальному житті цієї країни суди відіграють доволі важливу, хоча й не однакову роль
у різних сферах суспільного правового життя і в
галузях права - роль інтерпретатора правових
норм і джерел їх формування та розвитку.
Межі реальної правотворчої, правозастосовної й інтерпретаційно-правової діяльності судів
є вирішальним фактором у визначенні того, чи є
судійське рішення в теперішній час джерелом
права, чи ні [15, с. 510].
У Греції, де формально судова діяльність
зводиться до тлумачення правових норм, у перспективі рішення судів також створюють прецеденти.
Зазначимо, що стосовно місця і ролі прецеденту в правовій системі Нідерландів превалює
точка зору, згідно з якою прецедент має менший
авторитет, ніж закон, суддя не є центральною
фігурою голландського права, а судді не зобов'язані, в принципі, слідувати попереднім судовим
рішенням, хоча в науково-дослідній літературі
висловлюються інші погляди [16, с. 29], зміст
яких зводиться в цілому до переоцінки ролі і
значення судових рішень у правовій системі Нідерландів, а саме: 1) судові рішення сприяють
підвищенню авторитету міжнародного права і
відіграють при цьому важливу роль у правовій системі Нідерландів; 2) незважаючи на те що в Нідер-
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ландах принцип stare decisis офіційно не визнається, а суди, що стоять нижче, не зобов'язані слідувати рішенням і думці Верховного суду, попри це на
практиці вони керуються власне ними; 3) не можна
недооцінювати творчу функцію судової влади, яка
в Нідерландах вища, ніж в інших країнах романогерманського права [16, с. 28].
Ці обставини, на думку авторів, котрі досліджують правову систему Нідерландів, пояснюються тим, що з метою забезпечення стабільності законодавці у певних сферах суспільного
життя діють для врегулювання суспільних відносин через суд [16, с. 28-29]. У сфері конституційного права, що стосується основних прав і свобод людини і громадянина, суд також використовує творчий підхід [16, с. 29].
У більшості країн романо-германського права прецедент визнається джерелом права не тільки
в формальному, а й у практичному аспекті.
На користь практичного значення прецеденту свідчать і інші фактори, наприклад, обов'язковість рішень Конституційного суду країни
(ФРН, Італії та інших) для всіх нижчих судів й
інших державних органів, незважаючи на те, що
формально судові рішення як джерело права не
визнаються [15, с. 514].
На підтримку тези про практичну роль
прецедентів як джерела права виступають і деякі
юристи країн романо-германського права, наголошуючи, що право не просто створюється державою, апріорним шляхом і міститься тільки в
законодавчих нормах. Пошук права - це завдання, яке повинно виконуватися всіма юристами,
кожним у своїй сфері, з використанням різних
методів, включаючи методу практикуючих юристів. При цьому юристами керує загальний ідеал
- прагнення досягнути в кожному питанні рішення, яке відповідало б загальним принципам справедливості і було засноване на поєднанні різних
інтересів - як приватних, так і загальносуспільних [7, с. 111].
Р.З. Лівшиц у статті «Судова практика як
джерело права» зазначає, що не тільки законодавство може розглядатися як джерело права.
Якщо судова практика почала відображати і реалізувати гуманістичні, справедливі, справжні
правові начала, то відпали теоретичні передумови для невизнання її джерелом права [17, с. 5].
Роль судової практики зростає передусім у
тих країнах романо-германської правової сім'ї, які є
членами Європейського Союзу. Це пов'язано з тим,
що в ЄС практично визнано прецедентний характер рішень суду ЄС та їх статусу найважливіших
джерел європейського права [18, с. 204-209].

Стосовно практики Європейського суду з
прав людини, що знаходиться в Страсбурзі, відзначено набуття певного досвіду, а саме прецедентів Європейського суду з прав людини [19].
Оскільки Європейське право визнається
складовою частиною національного права держав-членів ЄС, рішення суду ЄС суттєво впливає
на відповідні національні правові системи.
Висновки. Отже, на основі вищенаведених
міркувань можна стверджувати, що судову владу
можна вважати творцем права, але виключно через призму поділу влад на законодавчу, виконавчу і судову. Оскільки тільки в контексті поділу влад дана діяльність судової влади набуває
аксіологічного характеру.
Судовий прецедент займає особливе місце
в англо-американській, романо-германській правовій сім'ї, що зумовлено як культурними, так і
історичними традиціями, в деяких правових системах він проявляється більше, в інших менше,
проте виступає дієвим засобом швидкого розвитку правової системи.
Хоча в Україні судовий прецедент офіційно не визнаний як джерело права, але можна
стверджувати, що система судових прецедентів
виробляється у процесі: а) судового розгляду
справ у касаційній інстанції у вигляді рішень
Верховного Суду; керівні роз'яснення Пленуму
Верховного Суду, що містять у собі певні право
положення нормативного характеру; б) винесенні рішення Конституційним Судом у конкретній
справі, які містять офіційне тлумачення закону,
що певним чином розширяє правову норму.
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THE JUDICIARY AS THE CREATOR OF LAW IN THE CONTEXT SEPARATION OF POWERS
Summary
The paper considers the judiciary as a creator of law in the context of separation of powers,
particularly where attention is paid to precedent (administrative and judicial), and its manifestation in the
form of Anglo-American, civil law and legal system of Ukraine as a result above the legal structure.
Key words: separation of powers, the judiciary, the source of law, precedent, judicial precedent,
Romance and Germanic, Anglo-American legal family, the legal system of Ukraine.
Р.Е. Строцкий
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ КАК СОЗДАТЕЛЬ ПРАВА В КОНТЕКСТЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
Аннотация
Рассматривается судебная власть как создатель права в контексте разделения властей, где особенно уделено внимание прецедентам (административному и судебному), а также формы их проявления в англоамериканской, романо-германской и правовой системе Украины, как следствие вышеприведенной юридической конструкции.
Ключевые слова: разделение властей, судебная власть, права, прецедент, судебный прецедент,
романо-германская, англо-американская правовая семья, правовая система Украины.
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ZASADA PODZIAŁU WŁADZY W POLSKICH KONSTYTUCJACH
Podstawą analizy każdego organizmu państwowego jest wyodrębnienie spełnianych przez niego
funkcji oraz związanych z nimi zasad jego organizacji.
Rozróżnienie funkcji państwa zbliżonych do stanowienia, rządzenia i sądzenia nastąpiło już w starożytności
[1], dopiero jednak w XVII w. pojawił się postulat
rozdzielenia ich pomiędzy odrębne organy.
Myśl o podziale władzy powstaje w związku z
dążeniem do obrony naturalnych praw jednostki. John
Locke angielski myśliciel i polityk [2] obserwujący
kształtujący się po zwycięstwie „chwalebnej rewolucji”
nowy stosunek parlamentu do egzekutywy doszedł do
wniosku, iż cel ten może być osiągnięty poprzez
wydzielenie w każdym państwie władzy ustawodawczej
uprawnionej do „stanowienia dla wszystkich warstw i
każdego członka społeczeństwa praw określających
zasady postępowania” [3], wykonawczej mającej za
zadanie „wykonywanie praw państwowych wewnątrz
społeczeństwa wobec wszystkich jego członków” [3,
s.268], oraz federatywnej troszczącej się „o
bezpieczeństwo i interesy ogółu na zewnątrz” [3, s.268].
Władza ustawodawcza powinna być wyodrębniona,
natomiast wykonawcza i federatywna mogą spoczywać
w jednych rękach [3, s. 267-268]. Doprowadzi to
zdaniem Locke’a do wyeliminowania pokusy „dla
ludzkiej słabości skłonnej do przechwycenia władzy” [3,
s.266], pokusy pojawiającej się wówczas gdyby „ te
same osoby, które sprawują władzę tworzenia praw
miały również w swych rękach władzę ich
wykonywania” [3, s.266]. We właściwie urządzonej
wspólnocie osoby, którym powierzono władzę
ustawodawczą po spełnieniu swej funkcji „rozchodzą
się i podlegają prawom, które tworzyli. Stanowi to dla
nich nowe silne zobowiązanie by tworząc prawo mieli
na uwadze dobro publiczne” [3, s.266]. Władza
ustawodawcza jest ze swej natury nadrzędną, bowiem
ten kto może stanowić prawa innemu musi być
koniecznie jego zwierzchnikiem [3, s.270]. Nie znaczy
to, iż jest ona arbitralna, nie może pozbawić obywateli
ich naturalnych praw (w szczególności prawa własności), a egzekutywa ma uprawnienie do sprzeciwu
wobec uchwalanych ustaw, a więc możliwość negatywnego udziału w tworzeniu prawa [3, s.270].
Locke był zwolennikiem umiarkowanej
monarchii, w której monarcha sprawowałby władzę

wykonawczą i federatywną. Prawo sprzeciwu miało
zapewnić mu niezbędną niezależność.
Z jednoznacznym potępieniem ze strony
angielskiego myśliciela spotkały się wszystkie inne
próby wpływania władzy wykonawczej na proces
stanowienia prawa. Dostrzegał na przykład niebezpieczeństwo pozbawienia legislatywy sposobności do tego
by tworzyła prawo. Mogłoby to nastąpić wskutek nie
zwoływania jej przez egzekutywę. Uważał, iż nie ma
potrzeby „aby legislatywa nie mając co robić
funkcjonowała niepotrzebnie” [3, s.266] ( ewentualny
brak zajęcia wynika z tego, iż zdaniem Locke’a „prawa
mogą być stanowione w krótkim czasie” [3, s.266]).
Zachodzi więc konieczność zwoływania legislatywy,
(co może robić jedynie permanentnie działającą
egzekutywa), przy czym „ albo pierwotna konstytucja
nakazuje zgromadzanie się i działanie legislatywy w
pewnych okresach czasu - a wtedy władza wykonawcza
nie czyni nic innego poza wydawaniem w odpowiedniej
formie ministerialnych dyrektyw dotyczących jej
wyboru i zgromadzenia - albo rozwadze władzy
wykonawczej pozostawia się decyzję o wezwaniu do
nowych wyborów, kiedy to wydarzenie bądź stan spraw
publicznych wymagają ulepszenia starych, lub
stanowienia nowych praw, naprawienia wyrządzonych
ludowi szkód, bądź zapobieżenia grożącym mu
niebezpieczeństwom” [3, s.273]. Odpowia-dając na
pytanie , co wówczas gdy władza wykonawcza chcąc
utrudnić stanowienie prawa będzie się powstrzymywać
od zwoływania legislatywy, Locke odwołuje się do
pierwotnej władzy ludu, który jest uprawniony do
usunięcia siłą takiej egzekutywy.
Pewien wyłom w przedstawionej przez niego
koncepcji rozdziału stanowienia i wykonywania prawa
jest instytucja prerogatywy monarszej, polegająca na
działaniu monarchy „według własnego uznania dla
dobra publicznego, poza nakazami prawa, a czasem
wbrew nim” [3, s.279]. Uzasadnieniem dla takiej
prerogatywy jest niedoskonałość prawa, które nie może
przewidzieć i zaplanować tego wszystkiego co może
być korzystne dla społeczeństwa [3, s.278]. Podkreślić
jednak należy, iż zdaniem Locke’a, korzystanie z
prerogatyw nie jest tworzeniem nowego prawa lecz
„działaniem dla dobra publicznego poza postanowieniami prawa” [3, s.283].



Artykuł jest zmodyfikowaną wersją fragmentu monografii pt. Udział organów władzy wykonawczej w procesie
stanowienia ustaw, Przemyśl 2000.
Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 641. Правознавство.

127

К. Екхартд

Teoria Locke’a została rozwinięta i wzbogacona
przez wybitnego Francuza Karola Monteskiusza [4].
Czerpiąc z koncepcji poprzednika dzieli on władzę na
prawodawczą, która „stanowi prawa na jakiś czas albo
na zawsze i poprawia albo usuwa te, które istnieją”,
wykonawczą, która „wydaje wojnę lub zawiera pokój,
wysyła lub przyjmuje poselstwa, umacnia bezpieczeństwo, uprzedza najazdy” i sądową, która „karze zbrodnie
lub sądzi spory poddanych” [5].
Monteskiusz podobnie jak Locke widzi potrzebę
powściągania przede wszystkim władzy prawodawczej,
a instrumentem tego hamowania ma być „zdolność
przeszkadzania”, czyli „prawo zniesienia postanowień
powziętych przez kogoś innego” [5, s.240]. Władza
wykonawcza powinna w ten sposób brać udział w
prawodawstwie „ inaczej będzie rychło odarta ze swych
przywilejów” [5, s.244]. Monarcha sprawujący władzę
nie może uczestniczyć w tworzeniu prawa przez „moc
stanowienia” bowiem wtedy „ nie byłoby już wolności”
[5, s.244], ale powinien mieć „zdolność przeszkadzania”, aby „bronić samego siebie” [5, s.244]. Wzajemne
przeszkadzanie, a tym samym osłabienie jest również
celem dla którego Monteskiusz proponuje podział ciała
prawodawczego na dwie izby reprezentujące różne
interesy. Inny niż „ przeszkadzanie” udział władzy
wykonawczej w tworzeniu prawa jest zdaniem tego
myśliciela niewskazany. Nie powinna ona mieć prawa
inicjowania tego procesu (”nie potrzeba nawet, aby
stawiała wnioski” [5, s.245]), ani prawa uczestniczenia
w opracowywaniu treści prawa („nie może brać udziału
w roztrząsaniu spraw” [5, s.245]).
Do poglądów Locke’a, a zwłaszcza Monteskiusza odwoływali się i wciąż odwołują twórcy i
interpretatorzy konstytucji, od pierwszej amerykańskiej
z 1787r. po najnowsze powstałe w państwach
postsocjalistycznych.
Współczesne rozumienie stworzonych przez nich
zasad odbiega oczywiście od pierwowzoru, co więcej
nie ma pełnej zgody co do ich rzeczywistej treści, a
ponadto częstokroć konstytucyjne deklaracje dotyczące
podziału władz nie znajdują potwierdzenia w systemach
ustrojowych poszczególnych państw [6]. W polskiej
doktrynie spory wywołuje już sama nazwa teorii
łączonej z nazwiskiem Monteskiusza. Rozbieżności
terminologiczne polegają na używaniu określeń - zasada
„podziału władz” lub „podziału władzy” [7]. W okresie
obowiązywania Małej Konstytucji z 1992r. Trybunał
Konstytucyjny za trafniejsze uznał to drugie jako lepiej
nawiązujące do przepisu ustawy konstytucyjnej
wyrażającej zasadę suwerenności narodu [8]. Takiego
terminu używa też w art. 10 ust. 1 obowiązująca
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia
1997r. Akcentuje on przede wszystkim podział
funkcjonalny tzn. fakt, iż poszczególne organy spełniają
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różne funkcje, ale są przedstawicielami jednego
suwerena, jednej „władzy”, a więc muszą działać
jednolicie co do podstawowych kierunków rozwoju
państwa. Współczesne konstytucje dążą do osiągnięcia
tej jednolitości działania na dwa sposoby [9]. Pierwszy
to stworzenie instrumentów, które pozwalają każdemu
rodzajowi władzy przeszkadzać pozostałym i w ten
sposób negatywnie ingerować w ich działalność. Drugi
to wyposażenie ich w narzędzia dające możliwość
wzajemnego pozytywnego oddziaływania na siebie, a
tym samym doprowadzenia do współdziałania.
Polski ustrojodawca uznał, iż konsekwencją
podziału władzy jest zrównoważenie poszczególnych
rodzajów władzy (art. 10 ust. 1 mówi o „podziale i
równowadze”). To, że taka prawidłowość istnieje jest
poglądem przeważającym w doktrynie ale nie jedynym.
A.Pułło wielokrotnie wyrażał przekonanie, iż zasada
podziału władzy nie zawiera w sobie postulatu
równowagi [10]. Jego zdaniem, są to dwie różne reguły,
a współczesne systemy rządów są zawsze ich mniej lub
bardziej oryginalną kombinacją [11]. Zwraca on uwagę,
iż postulat równoważenia został przyjęty ze starszego
systemu rządów, a twórcy Konstytucji Stanów
Zjednoczonych Ameryki zdecydowali się połączyć idee
podziału i równoważenia dopiero na podstawie złych
doświadczeń niektórych stanów, które wcześniej w
swych konstytucjach przyjmowały podział władzy w
postaci czystej separacji [12].
Inną interpretację zasady podziału władzy przyjął
Trybunał Konstytucyjny. W orzeczeniu z 9 listopada
1993r. stwierdził (powtórzył to w orzeczeniu z 22
listopada 1995r.): „Z zasady podziału władzy wynika,
iż władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza są
rozdzielone, a nadto, iż musi między nimi panować
równowaga oraz, że muszą one między sobą
współpracować” [13].
Wobec jednoznacznej konstytucyjnej deklaracji
idei równowagi mniej istotny stał się problem jej
imammentnego związku z podziałem władzy, zyskał
natomiast na znaczeniu problem realności rzeczywistego zrównoważenia władzy. Niewątpliwie słuszne jest
stwierdzenie o zasadzie równowagi, iż jest to bardziej
postulat doktryny niż fakt dający się stwierdzić
empirycznie. W praktyce zwykle dominuje jedna z nich,
a wynika to nie tylko z rozwiązań prawnych ale również z
układu sił politycznych [14]. Inaczej mówiąc równowaga
władzy nie zawsze oznacza równorzędność władz.
Dominacja władzy ustawodawczej jest uzasadniana na dwa sposoby [15]. Pierwszy to argumenty
wynikające z samej istoty ustawodawstwa. Stawiane jest
retoryczne pytanie : „Czy można mówić o równości
władzy, która stanowi prawa i tej, która tym prawem jest
związana i ma obowiązek jego stosowania ?” [16].
Drugim argumentem jest to, iż najczęściej jedynie
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władza ustawodawcza ma legitymację uzyskiwaną w
powszechnych wyborach, a jeżeli posiada ją również
Prezydent, to i tak nie jest ona równorzędna, bowiem nie
odpowiada zasadzie pluralizmu [17].
Klasyczny system rządów parlamentarnych
oparty na formalnej dominacji parlamentu nad rządem
utrzymywał się we Francji od 1875r. do 1958r. [18]. W
doktrynie łączono go z wywodzoną z poglądów J.J.
Rousseau koncepcją ustawy jako wyrazu „woli
powszechnej” [19]. Analiza polskich rozwiązań
konstytucyjnych prowadzi do wniosku, iż we wszystkich konstytucjach przyjmujących zasadę podziału,
władza ustawodawcza była uprzywilejowana.
Wydaje się, iż nie do pogodzenia z prezentowanym w nich sposobem rozumienia tej zasady byłaby
dominacja władzy wykonawczej lub sądowniczej [20].
Już w Konstytucji 3 maja z 1791r zasady równowagi nie
przeprowadzono konsekwentnie. Zgodnie z wcześniejszą polską praktyką, władzę nadrzędną złożono w ręce
władzy prawodawczej [21]. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1921r. również pierwsze miejsce w
systemie organów państwowych przyznała parlamentowi. Wynika to zarówno z układu treści jak i ze
szczegółowych jej postanowień. W zapewnieniu
przewagi władzy ustawodawczej poszła nawet dalej niż
francuskie ustawy konstytucyjne z 1875r., na których
była wzorowana [22]. W Konstytucji RP z 1935r.
zasadę podziału władzy zastąpiono zasadą jednolitej i
niepodzielnej władzy Prezydenta (art.2). Celem
twórców tej ustawy zasadniczej było utworzenie
jednego ośrodka władzy, który byłby czynnikiem
nadrzędnym i harmonizującym działanie organów
Państwa [23]. Sprawa przyjęcia, bądź nie, zasady
podziału władzy przez następny akt konstytucyjny,
Małą Konstytucję z 1947r. nie jest jednoznaczna. W
doktrynie spotkać można trzy poglądy - od pełnego
uznania istnienia podziału, przez (mający najwięcej
zwolenników), pogląd o wprowadzeniu do systemu
podziału władzy nowych elementów będących
zapowiedzią zmieniającego się ustroju, po przekonanie
o całkowitym odrzuceniu podziału przez Małą
Konstytucję z 1947r. [24].
Nie ulega wątpliwości, iż w praktyce ustrojowej
w następstwie istniejącego układu sił politycznych
bardzo wyraźnie odchodzono od zasady podziału
władzy. W latach 1952-1989 formalnie obowiązywała
zasada zwierzchności Sejmu. Podstawową reformą
ustrojową dokonaną przez Konstytucję z 22 lipca 1952r.
było odrzucenie zasady podziału władzy, postrzeganej
przez jej twórców jako „sztuczną i sprzeczną z zasadami
demokratyzmu” [25]. Konstytucja PRL oparta została
wzorem konstytucji radzieckiej z 1936r. na uznaniu
jednolitości charakteru oraz struktury władzy państwowej realizowanej przy pomocy organów przedsta-

wicielskich. W takim systemie organ najwyższy „nie ma
sobie równego, zajmującego równorzędną pozycję
ustrojową, nie posiada też instrumentów wzajemnego
hamowania się organów zajmujących naczelne miejsce
w systemie organów państwowych” [26].
7 kwietnia 1989r. w następstwie porozumienia
uzyskanego w ramach obrad okrągłego stołu znowelizowano Konstytucję z 1952r [27]. Po raz kolejny
sprawa przyjęcia i obowiązywania zasady podziału
władzy stała się dyskusyjna. Twórcy noweli deklarowali
sympatię dla tej idei, ale w tekście Konstytucji jej nie
umieścili [28]. Co więcej z jednej strony pozostał w
mocy art. 20 Konstytucji mówiący o nadrzędności
Sejmu („Najwyższym organem władzy państwowej jest
Sejm PRL”), a z drugiej strony ten najwyższy organ
mógł być rozwiązany przez Prezydenta i to z powodów
określanych bardzo generalnie i nie jasno [29] (art.30
ust. 2 w związku z art. 32 ust.5).
Kolejna nowela z 28 grudnia 1989r., a zwłaszcza
wprowadzenie zasady państwa prawa, pozwoliło inaczej
spojrzeć na te zapisy, ale nie wyeliminowało wszystkich
wątpliwości związanych z obowiązywaniem zasady
podziału władzy. W literaturze prezentowane były
rozbieżne poglądy na ten temat. Cześć doktryny na czele
z J.Zakrzewską uznała, iż zasada ta „stanowi podstawowy element państwa prawnego” [30], a tym samym
wystarczy deklaracja przyjęcia zasady państwa
prawnego, by uznać, że Konstytucja opiera system
organów państwowych o podział władzy [31]. Takie
stanowisko zajmował również Trybunał Konstytucyjny,
bowiem jeszcze przed uchwaleniem Małej Konstytucji z
1992r., w orzecznictwie charakteryzował Rzeczpospolitą Polską jako państwo opierające się na zasadzie
podziału władzy [32].
Odmienną opinię wyrażał np. W.Sokolewicz,
który poddawał w wątpliwość pogląd, iż państwo
prawne musi opierać swoją strukturę na trójpodziale
władzy [33]. Bardziej stanowczo twierdzeniu, iż zasada
podziału władzy zawarta jest w zasadzie demokratycznego państwa prawnego sprzeciwiali się F.Siemieński
[34], A.Gwiżdż [35] i wielokrotnie A.Pułło [36], który
podkreślał, iż „nie można jednego określenia
zastępować drugim i w pojęciu państwa prawnego
widzieć na przykład zasady zwierzchnictwa narodu,
samorządu
terytorialnego,
podziału
władzy,
niezawisłości sądownictwa itd.” [37].
Niewątpliwie nowele konstytucyjne z 1989r.
niosły za sobą nową filozofię rządzenia, wprowadzono
mechanizmy pozwalające oddziaływać władzy wykonawczej na ustawodawczą (weto, prawo rozwiązywania
Sejmu itp.), ale generalna zmiana w dziedzinie
wzajemnych relacji między legislatywą a egzekutywą
nie nastąpiła [38]. Wciąż Sejm miał pozycję
dominującą, co poza innymi argumentami, w tym
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przypadku można tłumaczyć także dążeniem do
utrzymania szczególnej rangi tej izby wyłonionej w
drodze kontraktu gwarantującego przewagę polityczną
poprzednio rządzącym [39]. Paradoksalnie, także z
zasady państwa prawnego można wyprowadzić uzasadnienie dla przewagi parlamentu. Zgodnie z nowelą z 28
grudnia 1989r. miało to być „demokratyczne” państwo
prawne, co jak zauważał W.Sokolewicz [40],
odpowiada konstytucyjnemu zwierzchnictwu Narodu
sprawowanemu za pośrednictwem przedstawicieli
wybranych do Sejmu i Senatu, a w konsekwencji
powoduje naturalną przewagę tych organów.
Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992r.
ostatecznie wprowadziła zasadę podziału władzy.
Ustrojodawca nie posłużył się wprost tym terminem ale
w art. 1 jednoznacznie dokonał podziału: „ Organami
Państwa w zakresie władzy wykonawczej są - Sejm i
Senat Rzeczypospolitej, w zakresie władzy wykonawczej Prezydent Rzeczypospolitej i Rada Ministrów, w
zakresie władzy sądowniczej - niezawisłe sądy”. Mała
Konstytucja wzmocniła władzę wykonawczą, (zmieniła
sposób powoływania i odwoływania rządu,
wprowadziła instytucje rozporządzeń z mocą ustawy,
pilny tryb uchwalania ustaw, możliwość zarządzania
referendum przez Prezydenta itd.), mimo to nie zmieniła
dotychczasowego rozumienia podziału władzy
zakładającego preponderancję legislatywy [41]. Przede
wszystkim pozostawiono w mocy art. 2 ust. 2
Konstytucji z 1952r., który wskazywał jako przedstawicieli Narodu tylko organy władzy ustawodawczej.
Można to uznać za błąd prawodawcy, sprzeczność w
systemie prawa konstytucyjnego [42], ale kierując się
założeniem racjonalności prawodawcy raczej należy
potraktować jako chęć wskazania szczególnej roli
Parlamentu. P.Sarnecki zwraca uwagę na niektóre
rozwiązania szczegółowe, które ilustrują tezę o
specyficznym, uprzywilejowanym „potraktowaniu”
Parlamentu przez Małą Konstytucję [43]. Chodzi np. o
obowiązek zawiadamiania Sejmu i Senatu także o tych
umowach międzynarodowych, które nie wymagają
ustawy o upoważnieniu do ratyfikacji (art.33 ust.1),
zastępowanie Prezydenta w wypadku opróżnienia
urzędu przez Marszałka Sejmu (art.49), zgodę Sejmu na
przedłużenie stanu wyjątkowego (art.37 ust.1).
Przytacza również jako argument świadczący o
przewadze Sejmu, potwierdzoną w czasie obowiązywania Małej Konstytucji przez orzecznictwo Trybunału
Konstytucyjnego zwyczajową regułę konstytucyjną
nakazującą uznać jego regulamin za samoistne źródło
pewnych praw Sejmu wobec innych organów
państwowych, zwłaszcza rządu [43, s.11]. Oczywiście
na tle zasady podziału władzy reguła ta może dotyczyć
tylko stworzenia przez regulamin ram proceduralnoorganizacyjnych dla realizacji obowiązków wyznaczo130

nych przez przepisy konstytucyjne lub ustawowe, ale
niewątpliwie wskazuje ona na „pierwszeństwo” Sejmu
w systemie organów państwowych [44]. Konstytucja z
1997r. stanowi w art. 112, iż regulamin Sejmu ustala
między innymi reguły dotyczące „sposobu wykonywania (...) obowiązków organów państwowych wobec
izby”. Jest to potwierdzenie wcześniejszego rozumienia
roli regulaminu, a w szczególności rozróżnienia między
„nakładaniem obowiązków” a „określaniem sposobu ich
wykonania” [45].
Większość projektów Konstytucji wniesionych
do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego
zgodnie z ustawą z 23 kwietnia 1992r. o trybie
przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP (Dz.U. nr
67, poz.336, Dz. z 1994r. nr 61 poz.251) przewidywało
zasadę podziału władzy. Wyjątek stanowiły dwa
partyjne projekty: Konfederacji Polski Niepodległej i
wspólny projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego i
Unii Pracy [46]. Pierwszy, wyraźnie rezygnował z
podziału władzy na rzecz zwierzchnictwa Sejmu RP,
złożonego z Prezydenta, Izby Poselskiej i Senatu (art.5).
Drugi, nie deklarując rozdzielania władzy dawał
przewagę jednoizbowemu parlamentowi (art.60 ust.1)
ale poza tym na ogół utrzymywał system sprawowania
władzy „ w tej samej koncepcji co większość
projektów” [47]. Ta prawie powszechna akceptacja
podziału władzy wśród projektodawców, wcale nie
oznaczała, iż debata konstytucyjna dotycząca tej zasady
była prosta. Okazało się, iż już samo rozumienie zasady
podziału władzy nie jest jednolite, nie tylko wśród
członków Komisji Konstytucyjnej ale również wśród
ekspertów, którzy służyli jej opiniami [48]. Jednak
przede wszystkim przedmiotem dyskusji była pozycja
parlamentu w strukturze organów państwa, (a więc
znowu dylemat - czy równorzędna wobec innych
organów czy dominująca), oraz pozycja Prezydenta w
strukturze władzy wykonawczej.
Jak już wspomniałem Konstytucja z 2 kwietnia
1997r. bezpośrednio wyraża wolę oparcia ustroju nie
tylko na zasadzie podziału ale również na równowadze
władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej
(art. 10 ust. 1). Jednakże analiza tekstu całej Konstytucji
prowadzi do wniosku, iż tak jak do tej pory nie oznacza
to nakazu istnienia absolutnej równowagi władz. Wprost
przeciwnie, ze szczegółowych jej postanowień wynika,
iż przewaga legislatywy została nawet wzmocniona
[49]. Świadczą o tym na przykład takie rozwiązania:
- praktycznie zrezygnowano z instytucji ustawodawstwa delegowanego (jedyny wyjątek dotyczący
stanu wojennego jest tak skonstruowany, iż Sejm
zachowuje kontrolę nad nadzwyczajnym ustawodawstwem delegowanym),
- obniżono wymogi co do większości wystarczającej do obalenia weta ustawodawczego (z 2/3 do 3/5),
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- nie przewidziano weta do ustawy budżetowej,
- ograniczono możliwość rozwiązywania Sejmu
przez wprowadzenie tzw. konstruktywnego wotum
nieufności ( pod rządami Małej Konstytucji rozwiązanie
Sejmu było możliwe w przypadku uchwalenia wotum
nieufności przy jednoczesnym nie powołaniu premiera).
Reasumując:
- po pierwsze - system organów państwowych
Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej od uchwalenia

Małej Konstytucji w 1992r. oparty jest ponownie na
zasadzie podziału władzy,
-po drugie - zgodnie ze specyficznym
rozumieniem podziału władzy utrzymywanym w
polskim prawie konstytucyjnym, władza ustawodawcza
zachowuje przewagę nad władzą wykonawczą,
- po trzecie - przewaga władzy ustawodawczej
nie oznacza jej nadrzędności.

© 2012 р. Кшиштоф Екхардт
Вища Школа Права і Адміністрації, Перемишль-Жешув (Польща)
ПРИНЦИП ПОДІЛУ ВЛАДИ У ПОЛЬСЬКИХ КОНСТИТУЦІЯХ
Система державних органів Республіки Польщі, щонайменше від часу ухвалення Малої Конституції в
1992 році, опирається знову на принцип поділу влади. Згідно зі специфічним розумінням поділу влади, котрий
утримується у польському конституційному праві, законодавча влада зберігає перевагу над виконавчою владою. Перевага законодавчої влади не означає її верховенства.

Основою аналізу кожного державного устрою є виокремлення функцій, котрі він виконує і
пов’язаних з ними принципів його організації.
Виокремлення функції держави, наближених до
становлення права, управління і судочинства появилося ще у стародавніх часах [1], проте тільки
в XVII ст. появився постулат їх розподілу між
окремими органами.
Ідея розподілу влади пов’язана з намаганням захистити природні права людини. Джон
Локк – англійський мислитель і політик [2], спостерігаючи формування після перемоги «хвалебної революції» нового відношення до виконавчої влади, прийшов до висновку, що цю мету
можна досягнути шляхом виділення у кожній
державі законодавчої влади, уповноваженої для
«становлення для всіх прошарків і кожного члена суспільства прав, котрі визначають принципи
поведінки» [3], виконавчої, завдання котрої полягає у «виконанні державних прав всередині
суспільства по відношенню до його членів» [3,
s.268], та федеральної, котра опікується «безпекою й інтересами загалу на зовні» [3, s.268]. Законодавча влада повинна перебувати окремо,
натомість виконавча і федеративна можуть знаходитися в одних руках [3, s.267-268]. Це, на думку Локка, призведе до виключення спокуси
«людської слабкості перехватити владу» [3,
s.266], спокуси того, що може статися, коли б „ці
самі особи, котрі виконують владу творення
прав, зосереджували б у своїх руках владу їх ви-

конання» [3, s.266]. У відповідно діючій спільноті, особи, котрим довірено законодавчу владу,
після виконання своєї функції «розходяться і
підпорядковуються правам, які вони створили.
Це становить для них нове сильне зобов’язання,
щоб, створюючи право, вони мали на увазі суспільне добро» [3, s.266]. Законодавча влада за
своєю природою є головною, бо той, хто встановлює право для іншого, повинен обов’язково бути його очільником [3, s.270]. Це не означає того,
що ця влада безапеляційна, не може позбавляти
громадян їх природних прав (зокрема права власності), а виконавча влада має право відхиляти
ухвалені закони, а отже, можливості негативної
участі у творенні права [3, s.270].
Локк був прихильником поміркованої монархії, в котрій монарх виконує виконавчу і федеративну владу. Право відхилення законів повинно
було забезпечити йому необхідну незалежність.
Однозначному осудженню англійського
мислителя були піддані всі інші намагання виконавчої влади впливати на процес становлення
права. Він убачав небезпеку позбавлення законодавчої влади спроможності створювати нею право. Це могло виникнути через відсутність її
скликання виконавчою владою. Він вважав, що
немає потреби «аби законодавча влада не маючи,
що робити, функціонувала без потреби» [3,
s.266] (можлива бездіяльність випливає з того,
що, на думку Локка, «закони можуть встановлюватися у короткому часі» [3, s.266]). Отож появ-
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ляється необхідність скликання законодавчої
влади (що може зробити тільки перманентно діюча виконавча влада), при чому «або первинна
конституція передбачає зібрання і діяльність законодавчої влади в певних часових періодах, а
тоді виконавча влада не робить нічого іншого,
окрім видачі у відповідній формі міністерських
директив, котрі стосуються її вибору і зібрання,
або, на розсуд виконавчої влади приймаються
рішення про проведення нових виборів, коли
події чи стан державних справ вимагають покращення старих, чи становлення нових прав,
поправи спричиненої народу шкоди, чи запобігання небезпеці, котра йому загрожує» [3, s.273].
Відповідаючи на питання, що буде тоді, коли
виконавча влада, маючи намір ускладнити становлення права, буде ухилятися від скликання
законодавчої влади, Локк посилається на принцип первинної влади народу, котрий має право
усунути силою таку виконавчу владу.
Певний вилом у представленій ним концепції поділу становлення і виконання права – це
інституція монаршої прерогативи, що полягає у
діяльності монарха «на власний розсуд для публічного добра, поза правовими положеннями, а
інколи всупереч їм» [3, s.279]. Обгрунтуванням для
такої прерогативи є недосконалість права, котре не
може передбачити і запланувати всього того, що
може бути корисне для суспільства [3, s.278]. Варто відзначити, що, на думку Локка, використовування прерогатив не є створенням нового права, а
тільки «діяльністю для публічного добра поза правовими положеннями» [3, s.283].
Теорія Локка розвинена і збагачена відомим французом Шарлем Монтеск'є [4]. Беручи за
основу концепцію попередника, він ділить владу
на законодавчу, котра «встановлює право на
якийсь час або на завжди, і поліпшує, або усуває
ті права, котрі вже існують», виконавчу, котра
«оголошує війну й укладає мир, висилає чи приймає посольства, зміцнює безпеку, запобігає нападам» і судову, котра «карає злочини чи розсуджує суперечки підданих» [5].
Монтеск'є, подібно до Локка, вбачає потребу стримуватися, насамперед, від законодавчої
влади, а інструментом цього стримування повинна бути «спроможність перешкоджати», тобто
право «відхиляти постанови, прийняті кимось
іншим» [5, s.240]. «Виконавча влада повинна,
отже, взяти участь у законодавстві, «інакше буде
швидко «обідрана» зі своїх привілеїв» [5, s.244].
Монарх, котрий виконує владу, не може брати
участі в творенні права шляхом «сили встановлення», бо тоді «не було б уже свободи» [5,
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s.244], але він повинен володіти «можливістю
перешкоджати», щоб «захищати самого себе» [5,
s.244]. Взаємне перешкоджання, а тим самим послаблення – це також мета, з котрою Монтеск'є
пропонує розділити законодавче тіло на дві палати, що представляють різні інтереси. Інша
участь виконавчої влади, відмінна від «перешкоджання» у творенні прав, на думку цього мислителя, не рекомендується. Вона не повинна мати
права ініціювати цей процес («не потрібно навіть, щоб вона робила висновки» [5, s.245]), ані
права брати участі в розробці тексту права («не
може брати участі в вирішенні справ» [5, s.245]).
На погляди Локка і, зокрема Монтеск'є, посилалися і надалі посилаються творці й інтерпретатори конституції, від першої американської з
1787 року по найсучасніші, які були прийняті в
постсоціалістичних країнах.
Сучасне розуміння створених ними принципів, звісно, різниться від прообразу, більше
того, немає повної згоди щодо їх реального змісту, а, крім цього, часто конституційні декларації,
котрі стосуються поділу влади не знаходять підтвердження у системах правового устрою окремих держав [6]. У польській доктрині суперечку
викликає вже сама назва теорії, пов'язана з прізвищем Монтеск'є. Термінологічні розбіжності
полягають у використанні визначень – принцип
«поділу влад» чи «поділу влади» [7]. У період дії
Малої Конституції з 1992 року Конституційний
Суд визнав більш правильним це друге визначення, як таке, що ліпше підходить до положень
конституційного закону і виражає принцип суверенності народу [8]. Такий термін використовує
також ст. 10 абзац 1 діючої Конституції від 2 квітня 1997 року. Вона схвалює, насамперед, функціональний поділ, тобто факт того, що окремі органи виконують різні функції, але вони представляють єдиного суверена, одну владу, а отже, повинні
діяти спільно в основних напрямках розвитку держави. Сучасні конституції намагаються досягнути
спільності в діях двома способами [9]. Перший - це
створення інструментів, котрі дозволяють кожному
виду влади перешкоджати іншим, і, отже, негативно втручатися в їх діяльність. Другий - це облаштування їх знаряддями, що дають можливість взаємно позитивно вливати одне на одного, а цим призвести до співпраці.
Польський законодавець визнав, що наслідком поділу влади є зрівноваження окремих
видів влади (ст.10 абзац 1 говорить про «поділ і
рівновагу»). Існування такої закономірності - це
переважаючий погляд у доктрині, але не єдиний.
А. Пулло багаторазово виражав переконання, що
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принцип поділу влади не містить у собі постулату рівноваги [10]. На його думку, це два різних
правила, а сучасні системи правління являють
собою менш або більш оригінальну їх комбінацію
[11]. Він звертає увагу, що постулат рівноваги був
запозичений від попередньої системи правління,
творці Конституції Сполучених Штатів Америки
вирішили об'єднати ідеї поділу і рівноваги тільки
на підставі негативного досвіду декотрих штатів,
котрі раніше у своїх конституціях приймали поділ
влади у вигляді чистої сепарації [12].
Іншу інтерпретацію принципу поділу влади
прийняв Конституційний Суд. У постанові від 9
листопада 1993 року він заявив (це саме було
повторено в постанові від 22 листопада 1995 року): «З принципу поділу влади випливає, що законодавча влада, виконавча і судова поділені, а
тому між ними повинна панувати рівновага і вони повинні співпрацювати між собою» [13].
На тлі однозначної конституційної декларації ідеї рівноваги менш суттєвою виглядає
проблема її іманентного зв’язку з поділом влади,
натомість, проблема значимості реального збалансування влади виглядає більш вагомо. Безсумнівно, слушне твердження про принцип рівноваги, що це більш постулат доктрини, ніж факт, що
стверджується емпірично. У практичному застосуванні, зазвичай, домінує один з них, а це наслідок
не тільки правових рішень, але й розкладу політичних сил [14]. Іншими словами, рівновага влади
не завжди означає еквівалентність влади.
Домінування законодавчої влади обґрунтоване двома способами [15]. Перший – це аргументи, котрі випливають з самої суті законодавства.
Напрошується риторичне питання: «чи можна говорити про рівновагу влади, котра становить права
і тієї влади, котра цим правом пов’язана і зобов’язана його дотримуватися?” [16]. Другим аргументом є те, що найчастіше тільки законодавча
влада має правовий мандат, котрий вона отримує в
ході загальних виборів, а якщо нею володіє також
Президент, то вона і так нееквівалентна, оскільки
не відповідає принципу плюралізму [17].
Класична система парламентарного правління, що опирається на формальну домінацію
парламенту над урядом утримувалася у Франції
від 1875 року до 1958р. [18]. У доктрині вона поєднувалася з концепцією закону, «як загального
волевиявлення», заснованою на поглядах Ж.-Ж.
Руссо [19]. Аналіз польських конституційних
рішень приводить до висновку, що в усіх конституціях, котрі приймають принцип поділу, законодавча влада була привілейованою.

Здається, що домінацію виконавчої чи судової влади важко узгодити з представленим у
них способом розуміння цього принципу [20].
Ще в Конституції 3 травня з 1791р принцип рівноваги не проводився послідовно. Згідно з дотеперішньою польською практикою, основна влада
перебуває в руках законодавчої влади [21]. Конституція Польської Республіки з 1921 року також
перше місце у системі державних органів відводила парламенту. Це випливає як з самого змісту,
так і з окремих її положень. Для забезпечення
переваги законодавчої влади вона пішла навіть
далі ніж французькі конституційні закони з 1875
року, котрі служили для неї взірцем [22]. У Конституції РП з 1935 року принцип поділу влади
замінено принципом повної та неподільної влади
Президента (ст. 2). Метою творців цього основного закону було створення одного центру влади, котрий був би головним і гармонізуючим
фактором діяльності органів Держави [23]. Неоднозначним було питання прийняття чи ні
принципу поділу влади наступним конституційним актом, Малою Конституцією з 1974 року.
У доктрині можна зустріти три погляди –
від повного визнання існування поділу шляхом
погляду(котрий має найбільше прихильників)
про впровадження в систему поділу влади нових
елементів, котрі були передвісником зміни ладу,
до переконання про повне відхилення поділу
влади Малою Конституцією з 1974 року [24].
Немає жодних сумнівів, що у практиці державного устрою, в наслідок існуючого розкладу
політичних сил, дуже помітним було відходження
від принципу поділу влади. У 1952-1989 роках формально діяв принцип верховенства Сейму. Основна реформа державного устрою, проведена 22 липня 1952 року відкинула принцип поділу влади,
котрий вбачався його творцям «штучним і невідповідним з принципами демократизму» [25]. Конституція ПНР опиралася на радянській конституції
з 1936 року, на визнанні однорідності характеру та
структури державної влади, реалізованої за допомогою представницьких органів. У такій системі
верховний орган «немає собі рівного, котрий займає еквівалентну позицію державного устрою, не
володіє також інструментами взаємного стримування органів, котрі займають основне місце у системі державних органів” [26].
7 квітня 1989р. внаслідок порозуміння, досягнутого в ході засідань круглого столу відновлено Конституцію з 1952 року [27]. Вкотре справа прийняття та дії принципу поділу влади стала
дискусійною. Творці відновлення конституції
заявляли про свою прихильність до неї, але в те-

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

133

К. Екхартд

ксті Конституції не вмістили її [28]. Ба більше, з
одного боку, залишилася в силі ст. 20 Конституції, що передбачала основну роль Сейму («Верховним органом державної влади є Сейм ПНР»),
а з другого боку, цей верховний орган міг бути
розпущений Президентом, і це з причин, визначених дуже загально і нечітко [29] (ст.30 абзац 2
у зв'язку зі ст. 32 абзац 5).
Наступний новий закон від 28 грудня
1989р., зокрема впровадження принципу правової держави позволило по-іншому поглянути на
ці записи, але не виключило всіх сумнівів стосовно дії принципу поділу влади. У предметній літературі були розбіжні погляди на цю тему. Частина доктрини на чолі з Й. Закшевскою визнала,
що даний принцип «є основною складовою правової держави» [30], і тому достатньо буде декларації про прийняття принципу правової держави, щоб визнати, що Конституція передбачає
систему державних органів на принципі поділу
влади [31]. Таку позицію зайняв також Конституційний Суд, бо ще до ухвалення Малої Конституції з 1992 року в постанові охарактеризував
Республіку Польщу як державу, що опирається
на принцип поділу влади [32].
Іншу думку виразив, наприклад, В. Соколевіч, котрий піддав сумніву погляд, що правова
держава повинна опиратися своєю структурою на
троїстому поділі влади [33]. Проти того, що принцип поділу влади є принципом функціонування
демократичної держави, більш рішуче виступили
Ф. Сєменьский [34], А.Гвіждж [35] і неодноразово
А. Пулло [36], котрий наголосив, «що не можна
одного визначення замінювати іншим в розумінні
правової держави, бачити, наприклад, верховенство народу, місцевого самоврядування, поділу влади, незалежного судочинства і тд.” [37].
Конституційні нововведення з 1989 року
внесли, без сумніву, нову філософію правління,
нові механізми, котрі позволяють виконавчій
владі впливати на законодавчу (вето, право розпускати Сейм і т.д.), але основна зміна в царині
взаємовідносин між законодавчою і виконавчою
владою тоді ще не відбулася [38]. Сейм надалі
мав домінуючу позицію, що, окрім інших аргументів, можна тлумачити також намаганням
утримувати особливий ранг парламентарної палати, обраної шляхом угоди, котра гарантувала
політичну перевагу попередньо правлячим силам
[39]. Парадоксально звучить те, що з принципу
правової держави можна усунути аргументи на
користь переваги парламенту. Згідно з новим
законом від 28 грудня 1989 року, це повинна була вчинити «демократична» держава, що, як по134

мітив В. Соколевіч [40], відповідає конституційному верховенству Народу, котрий реалізує свою
волю за посередництвом представників, обраних
до Сейму і Сенату, внаслідок чого виникає природна перевага цих органів.
Конституційний Закон від 17 жовтня
1992р. повністю впровадив принцип поділу влади. Законодавець не використав цього терміну
безпосередньо, але в ст. 1 однозначно визначив
поділ: «Органами Держави в галузі виконавчої
влади є Сейм і Сенат Республіки Польщі, а в галузі виконавчої влади Президент Республіки
Польщі і Рада Міністрів, а в галузі судової влади
– незалежні суди.» Мала Конституція зміцнила
виконавчу владу, (змінила спосіб призначення і
відкликання уряду, ввела інституцію видачі розпоряджень) наказів на основі закону, надзвичайний порядок прийняття законів, можливість проведення референдуму Президентом і тд.), але,
попри це, не змінила попереднього розуміння
поділу влади, що передбачає переваги законодавчої влади [41]. Насамперед у силі залишилися
ст. 2 абзац 2 Конституції з 1952 року, котра визначає представниками Народу тільки органи
виконавчої влади. Тут можна визнати законодавчою помилкою невідповідність у системі конституційного права [42], але керуючись припущенням раціональності законодавця, треба скоріш віднестися до цього, як до бажання підкреслення особливої ролі Парламенту. П. Сарнецький
звертає увагу на декотрі особливі рішення, котрі
ілюструють тезу про специфічне, привілейоване
«ставлення» до Парламенту Малої Конституції
[43]. Ідеться про обов’язкове повідомлення Сейму і Сенату також про нові міжнародні договори,
котрі не вимагають закону про повноваження для
ратифікації (ст.33 абзац 1), заміну Президента у
випадку звільнення посади Маршалом Сейму (ст.
49), згоду Сейму на продовження надзвичайного
стану (ст. 37 абзац 1). Він наводить також аргумент, котрий свідчить про перевагу Сейму, підтверджену в період дії Малої Конституції ухвалою Конституційного Суду, котра наказує визнати його регламент самостійним джерелом певних
прав Сейму відносно інших державних органів,
зокрема уряду [43, s.11]. На фоні принципу поділу влади це правило може стосуватися тільки
створення регламентом організаційно-процедурних рамок для реалізації обов’яз-ків, визначених
конституційними чи законними положеннями, але,
без сумніву, вказує на «першочерговість» Сейму у
системі державних органів [44]. Конституція з
1997року передбачає в ст. 112, що регламент Сейму встановлює, серед іншого, правила «способу
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виконання (...) обов’язків державних органів палатою» Це підтвердження попереднього розуміння
ролі регламенту, а зокрема диференціації між «
накладанням обов’язків» і «визначенням способу
їх виконання» [45].
Більшість проектів конституції, поданих
Конституційній Комісії Народних Зборів згідно з
Законом від 23 квітня 1992 року про процедуру
підготовки й ухвалення Конституції (Дзеннік
Ужендови № 67, поз.336, Дзеннік за 1994 рік №
61 позн. 251), передбачали принцип поділу влади. Виняток становили два партійні проекти:
Конфедерації Незалежної Польщі та спільний
проект Польського Стронніцтва Людового (аграрної партії) та Унії Праці [46]. Перший однозначно відмовлявся від поділу влади на користь
верховенства Сейму РП, що складався з Президента, Депутатської Палати І Сенату (ст. 5). Другий, не декларуючи розподілу влади, надавав перевагу однопалатному парламенту (ст.. 60 абзац
1), але, поза тим, утримував систему виконання
влади «у цій самій концепції, що більшість проектів»” [47]. Це майже загальне схвалення поділу
влади серед ініціаторів проекту зовсім не означає, що конституційні дебати з цього приводу
були простими. Виявилося, що вже саме розуміння поділу влади не є однозначним, не тільки
серед членів Конституційної Комісії, але також
серед експертів, котрі використовували її оцінки
[48]. Проте першочерговим предметом дискусії
була позиція парламенту у структурі державних
органів, (а отже, знову дилема: чи вона еквівалентна/ рівноправна в порівнянні з іншими органами, чи домінуюча), а також позиція Президента у
структурі виконавчої влади.
Як ми вже згадували, Конституція від 2
квітня 1997 року безпосередньо виражає волю
підтримки устрою не тільки згідно з принципом
поділу, а також принципом рівноваги законодавчої, виконавчої та судової влади (ст. 10 абзац. 1).
Одначе аналіз тексту всієї Конституції наводить
на думку про те, що принаймні дотепер це не
означає обов’язковості існування абсолютної рівноваги влад. Скоріш навпаки, з окремих її положень випливає, що перевага законодавчої влади навіть зміцнилася [49]. Про це свідчать, наприклад, такі рішення: практична відмова від
інституції делегованого законодавства (єдиний
виняток стосується воєнного стану, котрий побудований так, що Сейм зберігає контроль над
надзвичайним делегованим законодавством); знижено вимоги щодо більшості, достатньої для відхилення вето президента (з 2/3 до 3/5); не передбачено вето для бюджетного закону; обмежено мож-

ливість розпуску Сейму шляхом введення так. зв.
конструктивного вотуму недовіри (під час дії Малої Конституції розпуск Сейму був можливий лишень у випадку ухвалення вотуму недовіри при
одночасному не призначенні прем’єра).
Висновки: 1) система державних органів
Республіки Польщі, щонайменше від часу ухвалення Малої Конституції в 1992 році, опирається
знову на принцип поділу влади; 2) згідно зі специфічним розумінням поділу влади, котрий
утримується у польському конституційному праві, законодавча влада зберігає перевагу над виконавчою владою; 3) перевага законодавчої влади не означає її верховенства.
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Krzysztof Ekkhardt
PRINCIPLE OF DIVISION OF POWER IN POLISH CONSTITUTION
Summary
The system of state bodies of the Republic of Poland at least, since the adoption of Small Constitution
in 1992, is again based on the principle of division of power. According to the specific understanding of the
division of power held in Polish constitutional law, legislative power keeps prevalence over executive power.
The prevalence of legislative power doesn’t mean its supremacy.
Кшиштоф Экхардт
ПРИНЦИП ДЕЛЕНИЯ ВЛАСТИ В ПОЛЬСКИХ КОНСТИТУЦИЯХ
Аннотация
Система государственных органов Республики Польши, по меньшей мере от времени принятия
Малой Конституции в 1992 году, опирается снова на принцип деления власти. Согласно специфическому пониманию деления власти, который содержится в польском конституционном праве, законодательная власть сохраняет преимущество над исполнительной властью. Преимущество законодательной власти не означает ее верховенства.
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ПРИНЦИП ПОДІЛУ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІЙ ТРАДИЦІЇ
Стаття присвячена аналізу місця та ролі ідей поділу влади в сучасних державно-правових традиціях, їх
появі та розвитку в Україні, а також особливостям національної практики конституційного закріплення принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.
Ключові слова: конституція, поділ влади, державно-правові традиції.

У системі сучасного конституціоналізму
питанням поділу влади відведено особливе місце. Розподіл влади, як справедливо відзначається в
літературі, це одночасно і політико-правова доктрина, і конституційний принцип, покладений в основу організації влади будь-якої демократичної
держави [1, C.6]. Біля витоків доктрини поділу
влади лежали ідеї та погляди багатьох мислителів
минулого. Однак, визначальну роль в процесі її
формування відіграли погляди Джона Локка (16321704) та Шарля Луї де Монтеск’є (1689-1755).
Вважається, що саме вони найбільш концентровано висловили думки про необхідність поділу
державної влади на законодавчу, виконавчу та
судову з метою недопущення надмірної концентрації всієї державної влади в «одних руках» і,
відповідно, зловживанню нею. Водночас для
процесу практичного застосування принципу поділу влади у механізмі функціонуванні держави
нового часу визначальним стала поява французької
Декларації прав людини і громадянина (1789). Саме в цьому документі, який справедливо відноситься до засадничих джерел європейського конституціоналізму, містився чіткий припис, за яким
«суспільство, в якому не забезпечено гарантії прав
і не проведено розподіл влади, не має конституції»
[2, с.52]. Тому вже в перших конституціях говорилося про поділ державної влади як такої. Згодом
ідеї поділу влади доповнюються положеннями щодо механізму «ваг і стримувань», поступово прирівнюються в політичних доктринах до базових
принципів демократії та утверджуються як самодостатня конституційна цінність [3, с.52; 4, с.159-160,
170]. Усе це робить логічним «постійну присутність» даного явища в національних конституційних процесах і перетворює його у невід’ємну складову частину державно-правових традицій майже
для всього європейського політичного простору.
Під державно-правовими традиціями (насамперед як частини ширшого поняття - традицій у праві та державотворенні), можна розуміти
певну форму соціальної (правової) спадщини,
вираженої у передачі основних сегментів правової культури з одного часового простору до ін138

шого у вигляді т.зв. правових універсалій (джерел права, правових принципів, правової термінології, правових процедур і т.д.) [5, с.14-16, 2829; 6, с.61-63, 155]. При цьому, як соціокультурний процес, державно-правові традиції находять
своє відображення здебільшого у практичному
втіленні відповідних суспільних інституцій, в
непереривності та, до певної міри, спадковості
норм поведінки, спільному (однаковому) розумінні змісту правових цінностей, сприйнятті та
дальшому розвитку окремих політико-правових
ідей, збереженні правових звичаїв і т.д. На все
це, в тій чи іншій мірі, зверталася увага в дослідженнях К. Арановського, Г. Дж., Бермана, А.
Козловського, М. Козюбри, Ю. Лободи, С. Максимова, А. Медушевського, Ю. Оборотова,
М.Орзіха, П. Рабіновича, Р. Руслан та інших.
Водночас генезис ідей та поглядів щодо поділу
влади (як частини державно-правових традицій),
знайшов своє чітке відображення на тлі загального процесу розвитку національних конституційно-правових доктрин як таких. При висвітленні останнього, як видається, важливе врахування особливостей перебігу розвитку національних конституційно-правових доктрин, складовими якого небезпідставно вважаються періоди
«їх виникнення (середина ХVІІ-го - кін. ХVІІІ-го
ст.)», «національного відродження (дуга пол.
ХІХ-го поч. ХХ-го ст.)» та «державного відродження (після 1917 р.)», з поділом останнього на
«добу національно-визвольних змагань 19171920/23рр.» та «новітню добу» (від 1991 р.) [3,
с.75-79]. У цьому плані, важливе значення мають
дослідження І.Борщака, М.Василенка, А.Волошина, А.Георгіци, С.Головатого, С.Дністрянського, О.Ейхельмана, О.Кістяківського, К.Костіва,
М.Лозинського, О.Оглоблина, Л.Окіншевича,
Н.Оніщенко, М.Палієнка, Ю.Панейка, В.Погорілка, В.Потульницького, В.Старосольського,
П.Стецюка, Б.Тищика, Ю.Тодики, М.Томенка,
І.Усенка, Б.Футея, М. Чубатого, П.Чубинського,
В.Шаповала, О.Шульгина, Л.Юзькова, А.Яковліва та інших вітчизняних вчених.
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Чи не вперше в українській суспільнополітичній думці ідеї, близькі за змістом до теорії влади, знайшли своє відображення в документі під назвою «Правовий уклад та Конституції
відносно прав і вольностей Війська Запорозького, укладеного між ясновельможним паном Пилипом Орликом новообраним гетьманом Війська
Запорозького і генеральною старшиною, полковниками, а рівно ж і самим Військом Запорозьким
…. " 1710 року. Так, пунктом VІ цього документу визначалися загальні засади організації та функціонування влади в козацькій державі, які з
формальної точки зору видаються достатньо
близькими до класичних постулатів конституційного принципу поділу як такого. Відповідно
до цих приписів, державна влада загалом мала б
належати Гетьману – як главі держави та підпорядкованим йому урядникам (блок виконавчорозпорядчих повноважень), Генеральній Раді –
як певному праобразу загальнонаціонального
представницького органу з окремими функціями
законодавчого характеру, а також Генеральному
Суду разом з іншими судами. З певною мірою
відносності можна також побачити в цьому документі і контури механізму «ваг і стримувань» у
системі організації державної влади. Так, «ясновельможний гетьман, а також його наступники»,
мали «саме і тільки з Генеральною Радою радитися про безпеку Вітчизни, про спільне благо і
про всі громадські справи і не мали права нічого
вирішувати, розпочинати і здійснювати своєю
волею без попереднього розгляду і схвалення»
цією Радою. Водночас членами Генеральної Ради
мали бути радники («чільні», «народні» та «генеральні»), а для самої Ради передбачався фактично трьохсесійний порядок її роботи (обов’язкові зібрання на Різдво Христове, на Свято Великоднє (Пасху) та на Покрову), однак сам Гетьман отримував право скликати останню за власною ініціативою в будь-який інший час [7, с.205207]. Можливо, саме ці приписи, а також положення про соціальних захист вдів і сиріт, про
права міських громад і т.д., дозволили відомому
українському історику В’ячеславу Липинському
(1882-1931) називати цей документ не інакше, як
«конституційною хартією України» [8, с.109].
У часи національного відродження ідеї щодо поділу влади в тій чи іншій модифікації зустрічаються в різних документах. Серед них
привертають увагу два конституційних проекти
ХІХ –го століття. Ідеться, про «Начерки Конституції Республіки» члена Кирило-Мефодіївського
товариства Георгія Андрузького (1827- рік смерті невід.) [9, с. 415-426, 569-577] та відому працю

Михайла Драгоманова (1841-1895) «Вольний
союз - Вільна спілка. Проект основания Устава
украинского общества»[10, с. 7-72]. Та найбільш
повно в даний період розвитку національних
конституційно-правових доктрин ідеї поділу
влади найшли своє відображення в проекті "Основного Закону Самостійної України" Миколи
Міхновського (1873-1924), опублікованому у
1905 році [11, с. 81-89]. На думку сучасних дослідників наукової спадщини М.Міх-новського, в
основу організації державної влади в цьому конституційному проекті було чітко покладено
принцип її поділу на законодавчу, виконавчу та
судову [12, с. 9-10]. Так, законодавчу владу в
Проекті репрезентує “рада представників” і “сенат”, «Президентові Всеукраїнської Спілки належиться власть виконавча”, а судова влада “належиться судам і суддям”. Палата представників (нижня палата майбутнього парламенту)
мала б складатися з обраних громадянами депутатів терміном на 3 роки; верхня палата (Сенат) –
мала б формуватися з рівної кількості депутатів
від кожної землі; при цьому, строк повноваження
сенаторів мав би бути 5 років. Вибори до обох
палат парламенту повинні були б проходити на
основі прямого, рівного та загального виборчого
права. Президент Республіки визначався «першим громадянином», особою недоторканною,
«вождем війська й флоту», а також главою виконавчих структур. Він мав би право призначати і
звільняти міністрів, інших “урядників і достойників”, скликати позачергові засідання парламенту, право помилування й амністії, а також мав
би стежити за виконанням законів. Президента Республіки пропонувалося обиратися строком на 6
років «усім українським народом». Судову систему
Республіки мали б складати мирові суди, суди
першої інстанції, суди другої інстанції (земельні
суди) та Вищий касаційний суд [11, с.83-87].
Якщо в попередніх періодах розвитку національних конституційно-правових доктрин ідеї
поділу влади так і залишалися в основному теоретичними постулатами, то з настанням періоду
«державного відродження» (після 1917 року) ці
ідеї отримують своє, нехай і недовготривале, але
все-таки практичне застосування. Першим у
цьому плані варто пригадати відповідні конституційні приписи Української Народної Республіки. У розділі ІІІ Конституції Української Народної Республіки (Статуті про державний устрій ,
права і вольності УНР) 1918 року, який мав назву «Органи власти Української Народньої Республіки» прямо говорилося, що «22. Вся власть в
УНР походить від народу, а здійснюється в по-
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рядку, установленім цим статутом. 23. Верховним органом власти УНР являються Всенародні
Збори, які безпосередньо здійснюють вищу законодавчу власть в УНР і формують органи виконавчої і судової власти УНР. 24. Вища власть
виконавча в УНР належить Раді Народніх Міністрів. 25. Вищим органом судовим єсть Генеральний Суд УНР» [11, с.118]. Подібні положення,
правда із суттєвою поправкою їх обмежений в
часі характер, містив і «Тимчасовий Основний
Закон про державну самостійність українських
земель бувшої айстро-угорської монархії», ухвалений Українською Національною Радою у
Львові 13 листопада 1918 року [11, с.118]. І навіть в умовах вимушеної еміграції політичний
провід УНР (звичайно, наскільки це було можливим) старався дотримуватися основних постулатів принципу поділу влади. Про це красномовно свідчать як багатолітня діяльність Державного
Центру Української Народної Республіки в екзилі загалом, так і функціонування протягом більше семи десяти років за межами Батьківщини
Української Національної Ради, Президента та
Уряду Української Народної Республіки, зокрема
[13]. Окремо варто також зазначити, що традиція
дотримання в організації державної влади принципу поділу на законодавчу, виконавчу та судову,
власне як однієї із базових засад побудови національної конституційної держави, чітко проглядається
і в абсолютній більшості українських конституційних проектів того часу, зокрема в авторських проектах конституцій УНР і ЗУНР відомих ученихправознавців професора Київського університету
Отто Ейхельмана [14] та професора Львівського
університету Станіслава Дністрянського [15].
Якісно новий етап у справі практичної реалізації принципу поділу влади в Україні розпочався з відновленням її державної незалежності в
1991 році. При цьому основу для політикоправової трансформації Української РСР у незалежну самостійну Українську державу, як відомо, закладено ще положеннями Декларації про
державний суверенітет України, прийнятої Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990
року. У ній, зокрема, говорилося і про те, що
«державна влада в Республіці (в Українській РСР
- Н.С.) здійснюється за принципом її поділу на
законодавчу, виконавчу та судову», а сама «/…/
Декларація є основою для нової Конституції,
законів України….» [16]. Звідси, вже через неповний рік, затверджуючи «Концепцію нової Конституції України», Верховна Рада Української
РСР зазначить, що невід’ємною складовою частиною розділу першого («Засади конституційно140

го ладу») майбутньої (нової) Конституції України мають стати положення по «розподіл влади»,
а сама «Україна є демократичною державою,
механізм якої функціонує відповідно до принципу розподілу влад на законодавчу, виконавчу і
судову» [17]. Паралельно, при внесенні змін і
доповнень до чинної на той час Конституції
Української РСР 1978 року, в її тексті появляються положення про те, що «Україна – незалежна демократична правова держава» (ст.68), що
«єдиним органом законодавчої влади в Україні є
Верховна Рада України» (ч.1 ст. 97), що «Президент України є главою держави і главою виконавчої влади України» (ст. 114-1) і саме «Кабінет
Міністрів України (Уряд України) є органом
державної виконавчої влади України (ст. 115) і
т.д. Однак ці конституційні положення носили
радше фрагментарний характер, ніж повноцінну
реалізацію принципу розподілу влади» [18].
Більш послідовними в цьому напрямку були вже
приписи т.зв. «малої Конституції України» (Конституційного Договору між Верховною Радою
України та Президентом України про основні
засади організації та функціонування державної
влади і місцевого самоврядування в Україні на
період до прийняття нової Конституції України
від 8 червня 1995 року). Відповідно до них,
«державна влада в Україні будується на засадах
її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову»
(ст.3), «всі органи державної влади й органи місцевого самоврядування в Україні здійснюють
свої повноваження виходячи з пріоритетності
прав і свобод людини (ст.5), «Верховна Рада
України є єдиним органом законодавчої влади
України, до складу якого входять 450 народних
депутатів, обраних на чотири роки на основі загального, рівного і прямого виборчого права при
таємному голосуванні» (ч.1 ст.6), «Президент
України є главою держави і главою державної
виконавчої влади України. Президент України
як глава держави представляє Україну як у внутрішньодержавних, так і у зовнішніх відносинах.
Президент України як глава державної виконавчої влади здійснює цю виконавчу владу через
очолювані ним Уряд – Кабінет Міністрів України систему центральних і місцевих органів державної виконавчої влади» (ст.19), «Уряд України
– Кабінет Міністрів України є центральним колегіальним органом державної виконавчої влади,
підпорядкованим Президентові України і відповідальним перед ним» (ч.1, ст.29), «Судову владу
в Україні здійснюють виключно суди. Конституційний Суд України, загальні та арбітражні суди
складають судову систему України» (ст.36) [19].
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Принцип поділу влади в українській державно-правовій традиції

Аналогічні положення щодо організації системи державної влади на основі принципу поділу останньої на законодавчу, виконавчу та судову містилися в усіх, без винятку, як офіційних
проектах Конституції України 1992-96 рр., так і
тогочасних конституційних проектах, підготовлених політичними партіями, громадськими організаціями, окремими вченими тощо. Так, у
проекті Конституції України, який було винесено
Верховною Радою України на всенародне обговорення 1 липня 1992 року, говорилося, що
«Україна – республіка. Уся повнота влади належить народові. Народ, який складають громадяни
усіх національностей, є єдиним джерелом влади,
місцевого і регіонального самоврядування. Державна влада здійснюється за принципом її розподілу
на законодавчу, виконавчу і судову. Від імені народу України можуть виступати виключно Національні Збори України. Жодна частина народу, жодна політична партія, організація, інше угруповання чи окрема особа не можуть присвоювати право
здійснювати державну владу» [20].
Принцип поділу влади знайшов своє належне застосування в чинній Конституції України,
прийнятій Верховною Радою України 28 червня
1996 року. Статтею 6 Основного Закону держави прямо передбачено, що «державна влада в
Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють
свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України».
Ці положення безпосередньо пов’язані з іншими
фундаментальними конституційними приписами,
за якими «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава» (ст..1),
«права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави»
(ч.2, ст.3), «Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є
народ. Народ здійснює владу безпосередньо і
через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати
конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто
не може узурпувати державну владу» (ст. 5). Вони також, виходячи з правової природи розділу
першого Конституції України («Загальні засади») стали визначальними для конституційних
положень розділів четвертого («Верховна Рада

України»), шостого («Кабінет Міністрів України.
Інші органи виконавчої влади») та восьмого («Правосуддя»), дванадцятого («Конституційний Суд
України»). Відповідно, за чиною Конституцією
України, «єдиним органом законодавчої влади в
Україні є парламент - Верховна Рада України
(ст.75), «Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет
Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях
85, 87 Конституції України» (ст.118) «правосуддя в
Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих
функцій іншими органами чи посадовими особами
не допускаються. Юрисдикція судів поширюється
на всі правовідносини, що виникають у державі.
Судочинство здійснюється Конституційним Судом
України та судами загальної юрисдикції». (ст.124)
[21]. Усе це разом, як видається, і складає основу
конституційного принципу поділу влади в Україні,
закріпленого в Основному Законі держави.
Коротко підсумовуючи вище викладене,
можна зробити висновок про те, що в українських державно-правових традиціях протягом кількох століть чітко простежується постійна присутність ідей поділу влади, послідовне намагання
втілити даний принцип у національній практиці
державотворення. Про останнє, зокрема, свідчить як практика конституційного будівництва в
Україні періоду УНР-ЗУНР, так і державотворчий досвід наших днів. Віднесення принципу
поділу влади до базових засад демократії, його
сприйняття як самодостатньої конституційної
цінності відповідає усталеним загальноєвропейським політичним і правовим традиціям.
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N.V. Stetsiuk
THE PRINCIPLE OF STATE POWER DIVISION IN UKRAINIAN STATE LEGAL TRADITION
Summary
This article is dedicated to analysis of the place and role of state power division ideas in contemporary
state legal traditions, their appearance and development in Ukraine, as well as to the peculiarities of national
practice of constitutional assignment of state power division principle to legislative, executive and judicial.
Н.В. Стецюк
ПРИНЦИП РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ В УКРАИНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ТРАДИЦИИ
Аннотация
Стаття посвящена анализу места и роли идей распределение властей в современных государственно-правовых традициях, их возникновению и развитию в Украине, а также особенностям национальной практики конституционного закрепления принципа распределение государственной власти
на законодательную, исполнительную и судебную.
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Постановка проблеми. Проблема досягнення оптимальної моделі організації державної
влади є однією з найбільш важливих у процесі
конституційного регулювання в будь-якій державі світу, оскільки від ефективності організаційної структури державної влади та її функціонування суттєвою мірою залежать перспективи
розвитку і держави і суспільства. Створення дієвої моделі організації державної влади на ґрунтовних правових засадах з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду державного будівництва повинно стати основною метою політично-правової реформи, напрямки, зміст і доцільність вже нині обговорюються всіма політичними силами суспільства та досліджуються вченими-правниками. Адже відомо, що за умов відсутності науково обґрунтованих, справедливих
засад побудови державної влади виникають конфлікти між суб’єктами влади. Це, як видається,
підсилює актуальність обраної теми та спонукає
до змістовного її аналізу.
Ступінь розробленості проблеми. Для науки конституційного права проблематика щодо
організації державної влади відноситься до питань, що викликають найбільший інтерес. Зокрема, окремі аспекти окресленої проблеми висвітлені
у працях В. Авер’янова, Ф. Бурчака, А. Георгіци,
А. Колодія, В. Колісника, Ю. Коломієць, Л. Кривенко, Н. Нижник, М. Орзіха, В. Погорілка, С. Серьогіної, В. Тація, Ю. Тодики, М. Цвіка, В. Шаповала
та ін. Однак ґрунтовна робота вітчизняних науковців не вичерпує можливостей дослідження проблематики пошуку оптимальної моделі організації
державної влади, які виникають за умов динамічного розвитку держави та суспільства.
Мета статті – дослідити вади сучасної моделі організації державної влади в Україні та запропонувати шляхи їх усунення.
Виклад основного матеріалу. Історія становлення та розвитку кожної держави неодмінно

пов’язана з пошуками оптимальної моделі організації державної влади і, як наслідок, форми
правління. Як зазначав у свій час із цього приводу відомий російський філософ, правознавець і
публіцист І. О. Ільїн: «Кожному народу на кожному етапі свого розвитку повинна бути властива
своя, особлива, індивідуальна форма та конституція, що відповідає йому і тільки йому. Немає
однакових форм і конституцій. Сліпе запозичення та наслідування безглузде, небезпечне і може
бути згубним» [3, с. 23-25].
Справді, кожна держава володіє певною
специфікою, в тому числі і в питанні організації
державної влади. Це зумовлено різними культурними та правовими традиціями, менталітетом
(«духом народу»), історичними формами державницького життя, а також у кінцевому рахунку
типом суспільства. При цьому важливо відзначити, що вибір тієї чи іншої форми правління в
значній мірі залежить від впливу попередньої форми організації державної влади. Мабуть, не дивно, що більшість колишніх радянських республік, ставши незалежними державами, обрали
практично однакову форму правління. Водночас,
як показує вітчизняний і світовий досвід, вибір
форми правління також може зумовлюватися і
розстановкою соціально-політичних сил, і результатом боротьби між ними (наочний приклад – шлях політичного розвитку України, починаючи з Декларації про державний суверенітет
України до сьогодення), і історичними особливостями окремих країн (пригадаємо, хоча б досвід
державного будівництва в Україні доби національно-визвольних змагань 1917-1920 рр.), і навіть
особливостями культури народу, яка акумулює
історичний і політичний досвід, звичаї і навички
життя в умовах тієї чи іншої держави. Не можна,
на наш погляд, оминути і інші фактори. Зокрема,
сьогодні, як і в сиву давнину, широкого розповсюдження набула теорія впливу географічного
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середовища на політичну діяльність людей, властивості їх політичного темпераменту, звичаї і
навіть суспільний лад (т. зв. географічний детермінізм - ступінь розвитку держав і цивілізацій
пов’язується з особливостями їх географічного
положення, клімату, особливостями ґрунту та
середовища проживання, близькість до річок,
морей та океанів), починаючи з V ст. до н.е.
(школа Гіпократа), Платон, Полібій, Цицерон,
Арістотель, в епоху Просвітництва – Ш. Л. Монтеск’є, Г. Гегель та ін. висловлювали ідеї, думки,
згідно з якими «дух законів» країни повинні відповідати умовам географічного середовища, і
тільки тоді держава здатна гармонічно і успішно
розвиватися у часі та просторі [4]. Саме клімат,
на думку Монтеск’є, справляє прямий вплив на
фізіологічний стан людей, а отже, і на психологію, що відіграє вирішальне значення при організації суспільного ладу та заснування політичних
порядків: «Влада клімату є первісна влада на землі», - писав він [5, с. 140, 387].
На наш погляд, при цьому обов’язково має
бути врахований і геополітичний фактор – розташування і в силу цього особливе значення у
світовій політиці. Про останні два моменти варто
нагадати ще раз тому, що, як засвідчують сучасні
порівняльні наукові дослідження у сфері модернізації політичного життя, у тих випадках, коли
політичні дії не санкціоновані культурою, менталітетом народу, вони не сприймаються як «свої»,
вони можуть спровокувати в суспільстві могутній масовий рух протесту, намагання знищити
неприйнятні політичні інновації, повернутись до
традиційних підвалин. Наше суспільство на власному прикладі переконалося в цьому. Дещо поспішний перехід до західної моделі демократії через
запровадження «багатопартійності» призвели до
того, що вибори, організовані на західний манер,
особливо на місцевому рівні, набули карикатурного характеру псевдополітичного фарсу.
Крім цього, варто нагадати вельми невдалий «експеримент» переходу до парламентарної
моделі організації державної влади в нашій державі, який зазнав фіаско (зміни, внесені в Конституції України Законом № 2222-ІV від
8.12.2004 р. [2], скасовані Конституційним Судом України у вересні 2010 р. [6]). Що відбулося
в державі в результаті внесення таких змін до
Основного Закону держави? Найважливіші відмітності запровадженої форми у 2004 році під
попередньої (напівпрезидентської) полягали у способі формування та відповідальності уряду. Так
само, як і в державах із парламентарною формою
правління, уряд формувався парламентом, точ144

ніше, коаліцією партій, яка володіла більшістю
місць у парламенті. Запроваджувалася відповідальність уряду перед парламентом (характерна
риса парламентарних держав). Як відомо, з погляду функціонального розподілу влад у парламентарних республіках фактично розрізняються партійна й адміністративна влади. Партійна влада –
це сфера здійснення державної влади партією
(коаліцією партій), які перемогли на виборах.
Її складають парламентська більшість, відповідно сформований нею уряд. Роль партій у здійсненні державної влади надзвичайно велика, тому
парламентарні держави іменують державами
партій. Адміністративна влада здійснюється
позапартійною бюрократією (звичайно, формально, оскільки вона призначається не без відома
урядової коаліції) у межах виконавчої влади. Тут
присутній один нюанс: партійним політичним
рішенням, які не отримали законодавчого оформлення, вона не підкоряється. Отже, не вникаючи в деталі суперечливого і неконституційного
способу зміни форми державного правління в
Україні (у цій справі Конституційний Суд України вже поставив крапку), зазначимо, що поспішний перехід до трансформації конституційної
форми правління до нової – парламентарної – не
повинен був стояти на порядку денному нашого
суспільства. Парламентарна форма правління
передбачає структурованість суспільства на демократичних засадах, формування громадянського суспільства і відповідної наявності зрілих,
досвідчених політичних партій європейського
зразка, здатних уособлювати різноманітні інтереси наших громадян. Україна ще не дозріла до
такої форми правління. Однією із важливих причин цього є слабкість політичних партій. Тому
природно, що парламентська форма правління не
прижилася і в результаті відбулося її відторгнення та повернення до попередньої.
Водночас зауважимо, що повернення до
змішаної форми правління в Україні не зняло з
порядку денного проблем, які існують у взаємовідносинах між парламентом, урядом і главою
держави. Навпаки, можна у якійсь мірі стверджувати, що заснування в Україні, «неповноцінної,
недоукомплектованої, змішаної» форми правління
призвело до постійних конфліктів між законодавчою та виконавчою владами.
Головне у процесі конституційного реформування державної влади питання чіткого бачення оптимальної для України форми правління,
без чого весь цей процес позбавлений, як справедливо зазначає С. Серьогіна, чіткого бачення кі-
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нцевої мети та інструментів, необхідних для її
досягнення [8, с. 23].
Нині процес утвердження змішаної форми
правління видається досить складним. Однак, як
справедливо у цьому зв’язку зауважує В. Авер’янов, «юридично більш складно, але з позиції недопущення самої можливості виникнення авторитарного режиму — менш небезпечно» [1, с.
30]. Цілком підтримуємо таку позицію.
В Україні на сучасному етапі державотворення потрібно відмовитись від штучного
нав’язування «класичних» форм державного
правління — або суто парламентської, або суто
президентської. Причин для цього більш, ніж
достатньо. Відсутність у суспільстві єдності та
злагоди, сталих з визначеними програмами політичних партій, багатопартійна роздробленість, і
як результат такого становища — неефективна
діяльність парламенту, тимчасовість та нестабільність уряду, часта його зміна – усе це призводить до паралічу всієї системи влади. За таких умов
будь-яка форма правління «приречена» демонструвати свої потенційні дефекти [7]. Як видається, в
Україні вибір потрібно робити на користь саме
змішаної республіки, яка менш вразлива з боку
такого принципового дестабілізуючого чинника, як
слабкість парламентаризму, що є, по суті, неминучою рисою усіх перехідних суспільств.
За будь-яких умов процес визначення сталих
параметрів змішаної республіки в Україні буде довготривалим. Однак при цьому важливо зрозуміти,
що саме не спрацьовує на практиці, які необхідні
зміни прийняти до Конституції України, щоб державний механізм розпочав узгоджено працювати.
Нагадаємо, що свого часу вибір форми
державного правління відбувався в Україні під
впливом французької моделі змішаної президентсько-парламентської
(саміпрезидентської)
республіки. На думку одного з прихильників цієї
форми правління М. Дюверже, «вона являє собою синтез кількох форм правління: узагальнює
історичний досвід французького бонапартизму,
американського президенціалізму і британської
концепції сильного прем’єр-міністра» [11, с. 217].
Увага до досвіду Франції визначена тим, що так
звана напівпрезидентська, «гібридна» система проіснувала у Франції багато років, почавши складатися в кризовий для країни ситуації, і забезпечила
відносну стабільність влади, її плідну діяльність.
Природно, що не можна залишити поза увагою
досвід інших держав, які пройшли в минулому
кризові ситуації та знайшли з них вихід [10, с. 211].
У літературі слушно підкреслюється, що
інституційна гнучкість, притаманна цій моделі

організації державної влади, дозволяє залежно
від політичної кон’юктури наближатися то до
парламентарної, то до президентської моделей
організації державної влади. Від президентської
моделі позичається інститут обраного народом
президента, який володіє повноваженнями виконавчої влади; від парламентарної – парламентська відповідальність уряду, котрий очолюється
прем’єр-міністром. Така система виконавчої влади іменується біцефальною (точніше – дуалістичною), тобто такою, в якій нібито конкурують
два джерела урядових повноважень – парламент
і президент. Хоча і президент, і парламент обираються народом, проте і президент, і парламентська більшість можуть бути різними політичними суб’єктами – представниками різних конкуруючих партій. Виходячи з цього, уряд може
бути або президентським, або парламентарним.
У цьому контексті велике значення має партійна
належність президента і прем’єр-міністра. Якщо
збігається, то уряд, по суті, формується президентом (який при цьому спирається на парламентську більшість, яка підтримує його), якщо ні –
парламентом (парламентською більшістю) [9, с.
90-91]. Отже, незалежно від того, яка партія –
президентська чи опозиційна йому – перемагає
на парламентських виборах, уряд завжди спирається на парламентську більшість, а це, безперечно, для нашої держави величезний плюс. Логічно, що партійна належність президента і парламентської більшості у напівпрезидентських
(змішаних) республіках тягне за собою дві полярні одна одній моделі організації державної влади: I модель - Президент і парламентська більшість належить до однієї партії. У такому
випадку можна говорити про управління державою «партійно-президентською владою» на чолі
якої стоїть президент – лідер парламентської більшості в парламенті; II модель - Президент і
парламентська більшість належить до різних
партій. У даній ситуації (так званого співіснування влад) парламентська більшість і фактично
сформований уряд протистоять президенту.
У цьому випадку виконавча влада набуває біцефального характеру, її здійснюють і прем’єрміністр, і президент [9, с. 92-93].
Враховуючи французький досвід, у Конституції України 1996 р. хоча і був окреслений
курс на суттєве посилення президентської, виконавчої влади, однак при цьому її творці та парламентарі свідомо чи несвідомо не врахували, на
наш погляд, окремих важливих аспектів цієї моделі. І в першу чергу, таку специфічну рису цієї
моделі, як біцефальний характер виконавчої вла-

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

145

О.Т. Волощук

ди. Так, за Конституцією Французької Республіки (ст. 9) Президент Республіки головує в Раді
Міністрів, а за ст. 13 (із змінами і доповненнями
станом на 23 липня 2008 р.) підписує ордонанси
та декрети, обговорені в Раді Міністрів. Якщо
врахувати і інші повноваження Глави держави у
взаємовідносинах із Урядом, то незаперечним є
той факт, що саме Президент очолює виконавчу
владу, співпрацюючи з Урядом у вирішенні завдань державно-правового життя країни. Конституція Російської Федерації (п. «б» ст. 83) також встановлює право Президент РФ на голосування в засіданнях Уряду Російської Федерації.
Така невизначеність повноважень Президента
стосовно виконавчої влади нерідко призводила
до конфліктів між цими органами влади (для
прикладу: конфліктні ситуації за часів президентства В. Ющенка і прем’єрства Ю. Тимошенко).
Суттєву небезпеку в плані порушення
принципу розподілу влад представляють конституційні формулювання повноважень Президента. Так, згідно з ч. 2 ст. 102 Конституції України, Президент України є гарантом державного
суверенітету, територіальної цілісності України,
додержання прав і свобод людини і громадянина.
Крім того, згідно з п. 1 ст. 106 Президент України забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави. На
підставі пунктів 3, 4, 5, 15, 17-21, 25 цієї статті на
Президента покладено безпосереднє керівництво
діяльністю центральних органів виконавчої влади, які відають питаннями оборони, безпеки, закордонних справ, запобігання надзвичайних ситуацій та ліквідації стихійних лих тощо. Водночас майже аналогічні повноваження закріплені за
Кабінетом Міністрів України (ст. 116 Конституції України). Отже, за функціональною ознакою
переважна більшість повноважень Президента і Уряду збігаються. Із цього можна зробити
висновок: і Президент, і Уряд здійснюють виконавчу державну владу і є державними органами
виконавчої влади. Тому у майбутньому, у ході
конституційної реформи цей момент необхідно
зафіксувати в Основному Законі України.
У цьому ж ракурсі проблематичним є питання статусу Адміністрації Президента. У Конституції України цей орган не згадується. На практиці Уряд не може не узгоджувати різні аспекти
своєї діяльності із відповідними управліннями цього органу, що діє при Президентові. Оскільки цей
орган має службове призначення і в цьому плані
є допоміжним органом при Главі держави, саме
таке його правове становище треба відобразити в
Основному Законі України у майбутньому.
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Ще однією прогалиною у закріпленні змішаної форми правління в Україні є відсутність
двопалатної структури парламенту. Саме друга
(верхня) палата могла би стати стимулюючим
фактором в амбіціях Верховної Ради України.
Мабуть, цим пояснюється і спроби зміни конфігурації української форми державного правління
(наприклад, у грудні 2004 р.).
Активна полеміка стосовно двопалатної
побудови парламенту України відбувалася як у
політичних колах, так і в середовищі фахівцівюристів. Прибічники бікамералізму наголошували, що сприйняття Україною двопалатності остаточно зруйнує радянську модель організації державної влади, удосконалить законотворчий процес, стабілізує взаємовідносини вищих органів
державної влади, насамперед Президента України та парламенту. Опоненти стверджували, що в
умовах нашої держави відповідне формування
органу законодавчої влади призведе до територіальної дезінтеграції. Вони вважали двопалатність
ознакою, властивою лише федеративним державам. Така особливість Верховної Ради України
послабить її статус і зробить залежною від органів виконавчої влади. Одначе, як нам видається,
вирішальним мотивом у неприйнятті ідеї бікамералізму були не міркування його доцільності, а
суто меркантильні фактори, які стосувалися виграшу/програшу конкретних політичних акторів
внаслідок впровадження двопалатного парламенту. Атмосфера підозрілості та недовіри у середовищі політичних сил, домінування установок
утилітаризму не сприяли раціональному та зваженому обговоренню переваг і ризиків бікамералізму. Тема доцільності впровадження двопалатного парламенту як засобу реалізації принципу
розподілу влад і створення дієвого механізму
стримувань і противаг фактично пройшла поза
увагою політичних акторів. Водночас постійна
реанімація ідеї бікамералізму, починаючи з 1992
року, свідчить про те, що в суспільстві існують
проблеми, які можуть бути розв’язані саме за
допомогою двопалатної структури парламенту.
На наш погляд, позитивами запровадження
двопалатної структури парламенту в Україні було б те, що верхня палата забезпечувала б представництво регіонів. Відповідно відображення в
законодавчій діяльності регіональних інтересів
може стати стабілізуючим чинником української
державності, реального розвитку регіонів, підвищення економічної стабільності як регіонів,
так і держави. Завдяки цьому може бути досягнений і більш високий рівень стабільності самої
політичної системи держави. Крім цього, на на-
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шу думку, потрібно скоротити чисельний склад
парламенту, який має обиратися саме за мажоритарною виборчою системою. Це дозволить обирати населенню найбільш авторитетних і гідних
осіб у депутати, які будуть служити народу, а не
партійній верхівці чи спонсору. Також на користь державі піде й регулярна ротація депутатів
- з урахуванням динамічності сучасного життя і
змін суспільно-політичних поглядів виборців.
З іншого ж боку, негативи впровадження
бікамералізму також очевидні: ускладнена процедура прийняття законів може призвести до
вповільнення темпу роботи парламенту; створення двопалатного парламенту може посилити
федералістські тенденції регіонів; нерівномірність розвитку регіонів України та нерівнозначність їхнього внеску до держбюджету можуть
спричиняти запеклі суперечки та постійне блокування питань, що стосуються бюджетної сфери. Однак, як видається, переваги бікамералізму
вагоміші за ймовірні ризики.
Висновки. З огляду на вищенаведене, вважаємо, що нині діюча модель організації державної влади не може бути збалансованою й ефективною, оскільки законодавець не врахував саме
кваліфікуючих ознак змішаної форми державного правління. Це, безперечно, призводить до постійних конфронтаційних відносин між парламентом, урядом і президентом у нашій державі.
З нашого погляду, врахування вищенаведених
пропозицій і відповідно внесення змін до Конституції України може дещо зняти напруження у
взаєминах між вищими органами державної влади. Адже очевидний факт сучасного, вкрай негативного, кризового стану в організації української влади як у центрі, так і на місцях. На фоні
посилення політичного протистояння між гілками влади поступово втрачається довіра населення до вищих органів публічної влади, що абсолютно неприйнятне для країни, яка проголосила
курс на розбудову правової, демократичної держави. Тому кроки до вдосконалення існуючої моделі
організації державної влади в Україні вкрай необхідні. І, насамкінець, відзначимо, що пошук оптимальної для України моделі форми правління повинен активізувати дослідження досвіду конституційно-правової організації розвинених республік
Заходу, особливо країн, які у своїй практиці державного будівництва зіткнулися із проблемами, схожими до тих, що мають місце в сучасній Україні.
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THE PROBLEM OF IMPROVEMENT
MODERN MODEL OF GOVERNMENT IN UKRAINE
Summary
In this article the problem of contemporary models of government in Ukraine investigated, problems
introduce a mixed form of government in our country and outlines ways to address them offered. It is
concluded that existing now in Ukraine model of government can not be balanced and effective because
legislators did not take into account aggravating circumstances is a mixed form of government, and therefore
there is a need to introduce appropriate amendments to the Constitution of Ukraine.
Keywords: model of government, government, mixed republic, parliamentary republic presidential republic.

О.Т. Волощук
К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ
Аннотация
Исследуются недостатки современной модели организации государственной власти в Украине,
определяются проблемы внедрения смешанной формы правления в нашей стране и предлагаются пути их устранения. Делается вывод о том, что существующая ныне в Украине модель организации государственной власти не может быть сбалансированной и эффективной, поскольку законодатель не
учел именно квалифицирующих признаков смешанной формы государственного правления, и поэтому есть необходимость внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины.
Ключевые слова: модель организации государственной власти, форма правления, смешанная
республика, парламентская республика, президентская республика.
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науки, встановлюються сутність та причини протиріч, що існують між цими дослідженнями.
Ключові слова: народний суверенітет, дослідження народного суверенітету, радянська юридична наука,
радянський період.

Постановка проблеми. Розуміння народного суверенітету не лишалося незмінним, воно
постійно змінювалося з розвитком юридичної
науки. Тривалий час предметом дослідження був
суверенітет як політичне явище, суверенітет як
конституційний принцип, теорія обмеженого суверенітету. У період існування СРСР у житті суспільства відбувалися серйозні соціальноекономічні, політичні та правові зміни, які вплинули на розвиток юридичної науки, зокрема на
еволюцію поглядів щодо народного суверенітету. Саме тому існує нагальна потреба проведення
у першу чергу наукового аналізу проблем формування поглядів на народний суверенітет як
конституційного принципу в працях ученихправознавців радянського періоду.
Ступінь розробленості проблеми. У сучасних вітчизняних наукових дослідженнях питання сутності та змісту народного суверенітету
досліджені недостатньо. Більшість учених лише
побічно аналізують проблеми становлення народного суверенітету. Водночас маємо відзначити, що у науці конституційного права відсутнє
спеціальне узагальнення наукового доробку вчених-конституціоналістів радянського періоду
щодо сутності та змісту народного суверенітету.
Мета цієї статті – відстежити історію розвитку уявлень про сутність і зміст народного суверенітету у радянській юридичній науці, виявити особливості досліджень народного суверенітету у різні періоди розвитку радянської науки,
встановити сутність і причини протиріч, що існують між цими дослідженнями.
Виклад основного матеріалу. У радянській юридичній літературі розробка проблеми народного суверенітету була вкрай недостатньою.
Зарубіжний досвід досліджувався заідеологізовано. У науковій літературі, особливо в підручниках, переважало твердження про повну неприйнятність різноманітних буржуазних концепцій в теорії держави і права. У зв‘язку з цим фактично протягом усієї історії радянської держави
розроблялися, втілювались у життя нові, інші

рішення, які не відповідали завданням і потребам
ні держави, ні її громадян. Ігноруючи світовий
досвід, радянська держава будувалась і функціонувала відповідно до принципу єдності влади,
яка, на думку ідеологів того часу, була втіленням
повновладдя трудящих. Заперечувалась одна із
найгуманніших державно-правових ідей – ідея
правової держави. Радянські ідеологи та вчені
вважали цю концепцію помилковою. Заперечувався парламентаризм, який забезпечував у країні чільну роль парламенту як верховного органу
народного представництва. На його місці з‘явились нові органи – Ради, які поєднували законодавство й управління. В основі їх організації і
діяльності був закладений принцип «робітничої
корпорації», розроблений В.І. Леніним за типом
Паризької комуни. Його основною сутністю було
те, що Ради «повинні поєднувати в особі виборних представників народу і законодавчу функцію
та виконання законів» [24, С. 271]. З прийняттям
Конституції УРСР 14 березня 1919 року державною формою диктатури пролетаріату Конституція визначала Республіку Рад, де вся повнота
державної влади належить трудящим у формі
Рад робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів. Це означало, що Республіка Рад проголошена класовою організацією. У результаті
відкидався загальнолюдський, загальнодемократичний принцип народу як носія, джерела суверенітету держави, існували обмеження у виборчому праві. Виборча система 1919 року забезпечувала робітникам більшість в органах державної влади в порівнянні з іншими групами населення. Вибори були багатоступеневими: депутати вищих органів влади обирались вищестоящими органами державної влади з їх складу. У перші роки соціалізму застосовувалося відкрите, а
не таємне голосування. Ці обмеження були скасовані Конституцією СРСР 1936 року. Поняття ж
«народ» введено лише Конституцією СРСР 1977
року. Народ оголошувався суб‘єктом, якому належить вся влада. У статті 2 зазначалось: «Вся
влада в СРСР належить народу», а стаття 5 упе-
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рше встановила, що найважливіші питання державного життя виносяться на всенародне обговорення, а також ставляться на всенародне голосування (референдум). Стаття 95 вперше закріпила завдання народного контролю, а стаття 48
характеризувала його як одну з форм участі громадян у управлінні державними і громадськими
справами. Б.М. Топорнін у колективній монографії «Конституція розвинутого соціалізму» під
ред. В.М. Кудрявцева відзначав, що «повновладдя народу є важливою передумовою та гарантією
побудови безкласового суспільства. Поняття
«народ» розкривалось у статтях Конституції
СРСР: це робітничий клас, селянство та інтелігенція» [18, С. 41]. Виділялись матеріальні гарантії
народовладдя (економічна система суспільства)
та соціальні засади (єдність усіх трудящих), а
політична влада характеризувалася глибоко народним характером (загальнонародна демократія). Також Конституція СРСР 1977 року визначала такі форми участі народу в управлінні державними справами: громадяни обирають та можуть бути обраними в Ради народних депутатів,
в інші виборні державні органи (наприклад, в
суд); вони беруть участь у обговоренні та розробці проектів законів та рішень як загальнодержавного, так і місцевого значення [18, С. 144]. Іншими формами залучення народу до управління
державою визнавались залучення громадян до
роботи державних органів і громадських організацій (як правило, на громадських засадах),
участь у нарадах на підприємствах, зборах за місцем проживання, у формуванні органів громадської самодіяльності – народних дружин, товариських судах. Тобто ці форми були спрямовані на
розширення народної ініціативи та залучення
населення в державну і громадську діяльність
[18, С. 145]. Незважачи на проголошення цих
засад, влада народу була фіктивною, проголошені демократичні підходи на практиці не реалізовувались, служили для прикриття фактичного
тоталітаризму, диктатури правлячої комуністичної партії, оскільки ефективності народовладдя,
залучення в політичну діяльність широких прошарків населення сприяє принцип політичного
плюралізму, який у СРСР був відсутній.
У зв‘язку з цим варто відзначити таких радянських учених як Г.С.Гурвіч, А.І.Денисов,
В.К.Дябло, Д.А.Магеровський, А.Маліцкий, П.І.
Стучку Н.П.Фарберова, які активно почали досліджувати проблему повновладдя радянського
народу. Так, Н.П.Фарберов у підручнику «Державне право країн народної демократії», виданому в 1949 році, зазначав, що «вся влада в Народ150

них республіках походить від народу та належить народу. Народ здійснює свою владу через
представницькі органи, починаючи з місцевих і
закінчуючи вищими державними органами, які
обираються народом шляхом загальних, рівних і
вільних виборів, без будь-яких обмежень чи переваг для окремих груп або осіб, що обмежують
участь мас в народному представництві, що має
місце в буржуазних країнах… Основним принципом організації та діяльності системи органів
державної влади Народних республік є суверенітет трудящих класів, тобто переважної більшості
народу, очолюваної робочим класом. У Народних республіках широкі народні маси постійно
контролюють роботу державних органів, що є
однією із найважливіших умов забезпечення роботи органів державної влади в дусі справжньої
демократії. Народні представники зобов‘язані у
своїй діяльності слідувати наказу своїх виборців,
відповідальні перед ними та можуть бути відкликані до закінчення строку їх повноважень.»
[49, С. 77-78] Н.П.Фарберов різко критикував
позиції акад. І.П.Трайніна, Є.С.Варги, проф. І.Д
Левіна, доц. Д.С.Карева [5; 17; 21; 42] щодо поняття «народ». Н.П. Фарберов стверджував, що
перекручуванням
марксистсько-ленінського
вчення про керівну роль робочого класу в союзі
трудящих класів є підміна наукового вирішення
питання про класову природу народної демократії загальним поняттям «народ». А участь населення у народних фронтах є способом залучення
громадян до управління державою та сприяють
єдності [48, С. 61]. «Суверенітету єдиної радянської союзної держави, - пише І.П. Трайнін, - не
суперечить суверенність кожної окремої радянської нації, яка вирішує свої національні справи
самостійно на основі рад. Виходячи з радянського демократичного централізму, кожна нація повністю самостійна у вирішенні питань, які стосується національних форм своєї участі в загальному соціалістичному будівництві» [43, С. 95].
Це свідчить про спробу в науці державного права
зняти протиріччя між суверенітетом народу та
суверенітету нації (союзного та республіканського суверенітету).
Радянською юридичною наукою був створений теоретичний фундамент, який визначав
концептуальні положення, що стосуються розуміння державного суверенітету, його співвідношення з народним і національним суверенітетами, визнання неможливості абсолютного суверенітету. Серед праць того періоду варто виділити
дослідження, С.А.Авак‘яна [1], А.А.Безуглова
[4], Л.А.Григоряна [6], Г.С.Гурвіча [7],
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Ю.А.Дмитрієва [10], В.Дорогіна [11], В.І. Зуєва
[13], В.І.Ілюхіна [14], В.Т.Кабишева [15],
Р.М.Кочкарова
[19],
А.Н.Кудінова
[20],
І.Д.Лєвіна [23], Л.С.Мамута [26], Р.О. Ромашова
[31], Ю.І.Скуратова [32; 33; 34; 35; 36],
Ю.Г.Судніцина [39; 40], І.Є.Фарберова [46; 47;
48], В.А.Четверніна [51], В.Є.Чіркіна [52; 53],
В.С.Шевцова [54; 55].
Російський
учений-конституціоналіст
Ж.Й. Овсепян провела диференційовану характеристику соціальних інститутів і установ, які втілюють у собі народний (державний, особистий)
суверенітет. Оскільки питання суверенітету в плані
співвідношення з державою і державною владою –
одне з найбільш дискусійних питань у науковій
теорії, Ж.Й.Овсепян [27, С. 64-85] наукові погляди
з цього приводу систематизувала у такі групи:
1.На думку А.І.Денисова, І.Д.Лєвіна,
Д.Л.Златопольського, Г.І.Тункіна, М.А.Шафіра
[8; 23; 45; 54 ] носієм суверенітету є держава.
За словами Й.Д. Лєвіна, «суверенітет – це
юридично реалізована незалежність держави»
[22, С. 258]. Й.Д. Лєвін продемонстрував у своєму дослідженні «Суверенітет», написаному у
1948 році, що з самого початку свого виникнення
держава не мала виключної, переважної влади у
суспільстві. Й.Д. Левін вважає, що суверенітет
держави розповсюджується і на територію іншої
держави. Він відстоює позицію, що «суверенітет,
як «imperium» і територіальне верховенство – це
право повелівати всіма людьми, які знаходяться на
території держави, тобто право здійснення повноти
політичної влади на даній території, в тому числі і з
питань влаштування самої території» [22, С. 287289]. На думку Й.Д. Лєвіна, «безспірними елементами, що конституюють верховну владу, є її постійність, самостійність і необмежена компетенція.
Не може вважатися верховною владою у державі
влада тимчасова (наприклад, Тимчасовий уряд або
Установчі збори з наперед обмеженим строком
повноважень), влада, делегована на певних умовах
іншим органом, влада, чия компетенція встановлюється, обмежується і контролюється іншим органом держави» [22, С. 58-59].
2. Інші автори, зокрема М.О.Ушаков [55, С.
40], відзначають, що суверенітет належить державі, але властивості суверенітету характеризують і державу, і державну владу. М.О. Ушаков
визначає «суверенітет» через «самовизначення
націй» [44].
3. Згідно з третьою позицією, суверенітет
нале-жить державі, але не безпосередньо, а через
державну владу, яка володіє суверенітетом, точніше – володіє істотними властивостями, які при

наявності всієї їх сукупності дозволяють говорити про державний суверенітет (В.А.Дорогін,
В.С.Шевцов). На думку В.С.Шевцова, державна
влада при різноманітності її проявів у внутрішньодержавній системі суспільних відносин, «а також у
міжнародно-правовому спілкуванні виявляє ряд
істотних властивостей, які відповідають поняттю
державного суверенітету» [11, С. 56; 55, С. 40].
4. Сутність четвертого погляду полягає в
тому, що суверенітет визначається як властивість
державної влади, «в силу якої вона є самостійною і незалежною від будь-якої іншої влади у
здійсненні своїх функцій як усередині країни, так і
у взаємовідносинах з іншими державами»
(О.І.Лепешкін) [25, С. 200]. Аналогічне визначення
дає О.П.Таранов. На його думку, суверенітет, це
єдина властивість державної влади, елементами
якого є верховенство, самостійність і незалежність.
«По відношенню до мети і функцій держави, вибору форм і методів їх здійснення суверенітет означає самостійність державної влади. По відношенню
до влади інших держав суверенітет означає незалежність державної влади» [41, С. 96].
5. Відповідно до поглядів п‘ятої групи вчених, суверенітет – це сукупність властивостей
державної влади, але мова йде про юридичну, а
не фактичну її незалежність (автори –
І.Є.Фарбер,
В.О.Ржевський,
В.Т.Кабишев).
І.Є Фарбер та В.О.Ржевський обґрунтували своє
бачення проблеми таким чином: «Влада панівного класу (народу), вручається держапарату. Щоб
він міг функціонувати, його влада наділяється
суверенністю, тобто незалежністю від інших –
недержавних влад. Мова, звичайно, йде про
юридичну незалежність, а не про фактичну, оскільки фактично держапарат у цілому залежить від
того класу, волю якого він повинен виражати і
втілювати в життя» [48, С. 100]. За визначенням
В.Т.Кабишева, «державна влада справді залежить від економіки, класів та інших суспільнополітичних факторів, але, оскільки її органам належить монополія правотворчості, можна говорити
про юридичну незалежність державної влади» [29,
С. 31-33]. Така позиція, за твердженням Ж.Й.Овсепян, була ще сформульована німецьким вченим
Г.Єллінеком у ХІХ, який писав: «Історичний розвиток теорії суверенітету свідчить, що «незалежність державної влади від якого б не було іншого
авторитету завжди конструювалась як правова, а не
фактична незалежність» [13, С. 458].
6. Відповідно до шостої наукової позиції
суверенітетом володіє держава, а не державна
влада, інше ж розуміння рівносильне визнанню
державного свавілля, свавілля державної влади.
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Зокрема, проф. І.М.Степанов вважав, що якщо і
говорити про суверенітет державної влади, то
визначати його в якості «вторинного». При цьому він відкидав характеристику державної влади
як незалежної (хоча незалежність – найважливіша ознака суверенітету). І.М.Степанов писав:
«Якщо у відомому сенсі ще можна говорити про
похідний, вторинний (від суверенітету народу)
характер Радянської державної влади, то про незалежність державно-владних повноважень – ні в
якому разі» [37, С. 85]. Це застереження І.М.Степанова справедливе, оскільки з позицій класичних підходів держава визначається як єдність
трьох елементів: території, населення, влади.
У цій тріаді державна (публічна) влада є системоутворюючим елементом. Народ, органи держави, територію держави об‘єднує те, що всі вони так або інакше пов‘язані з державною владою:
або є її джерелами та (або) суб‘єктами державної
влади (народ, органи державної влади), або
об‘єктами державної влади (територія). Тому, з
погляду Ж.Й.Овсепян, державна влада виконує
роль системо утворюючої «несучої» конструкції в
системі держави, тому суверенітет повинен бути
приписаний властивостям державної влади. «Разом
з тим, - продовжує Ж.Й.Овсепян, - суверенітет як
властивість державної влади дедуцирується на
державу в цілому, стає її втіленням, набуває характеру державного суверенітету» [27, С. 67].
Лише з 70-х- на початку 80-х років вітчизняні вчені почали визнавати окремі цінності консти-туціоналізму, зокрема і конституціоналізм.
Народний суверенітет поряд із соціалістичним
інтернаціоналізмом, керівною роллю Комуністичної партії в конституційному будівництві виділялись у якості ознак радянського конституціоналізму [36, С. 230-232].
У радянській юридичній літературі поширеною була характеристика суспільно-політичного ладу як втілення суверенітету народу.
У 1974 році видана монографія В.А.Ржевського
«Суспільно-політичний лад як втілення суверенітету радянського народу» [30], в якій центром
дослідження був не суверенітет як властивість
суспільно-політичного ладу, а суспільно-політичний лад як форма втілення суверенітету. Тому повністю погоджуємося з твердженням
Ж.Й.Овсепян про те, що «перед державно-правовою наукою стоїть завдання створення нової теорії суверенітету. «Список» історичних учень
про суверенітет (монархічне (Ж.Бодена і
Т.Гоббса), демократичне (Дж.Локка, Ж.Ж.Руссо), державно-правове (німецька юридична школа Лабанди – Єллінека, Г.Кельзена), російських
152

дореволюційних теорій суверенітету та сучасних
учень про суверенітет можна доповнити новою
концепцією суверенітету, назвавши її «суспільствознавчою теорією суверенітету». Сутність цієї
теорії полягає в тому, щоб форму втілення суверенітету ідентифікувати не тільки з державою та
(або) державною владою, але із сукупністю громадських об‘єднань і союзів (як державних, так і
недержавних), які функціонують у межах відповідних територій [27, С.84-85].
На думку В. Цимбурського, приблизно до
1987 року поняття «суверенітету» в радянському
офіціозі мало яскраво виражену «антиімперіалістичну спрямованість» [50, С. 4]. Це виражалось як
у валоризації «права націй на самовизначення», так
і в критиці концепцій суверенітету [38, С. 90].
Незважаючи на велику кількість праць, що
розглядають ті чи інші аспекти суверенітету,
спеціальних монографічних досліджень, присвячених даній проблематиці, написано зовсім не
багато, зокрема на початку – в середині 90-х років 20-го сторіччя з‘явились праці Г.Б. Агабекова, І.М. Барцица [2; 3], у 2006 р. Н. Б. Пастухові,
досліджуючи проблему державного суверенітету, безпосередньо проблемі суверенітету на сучасному етапі присвятила лише один розділ з
чотирьох [28, С. 128-164].
Висновки. У радянський період наукові
погляди щодо поняття та змісту народного суверенітету розвивалися нерівномірно та суперечливо. Наукові праці радянського періоду, зокрема, дослідження проблематики народного суверенітету, розвивались слабко і не виходили за
рамки, встановлені їм партійною і державною
верхівкою. Фундаментальні монографії з‘являлись украй рідко, носили переважно заідеологізований та публіцистичний характер і присвячувались, як правило, радянській конституції – її
сутності, поняттю, класовій природі, правовій
охороні Основного закону. З середини 50-х років
радянська юридична наука розвивалася більш
поступово, хоча жорстка ідеологічна заданість і
політизація серйозно звужували можливості наукового пошуку. Проте саме до цього періоду відносять найбільш змістовні дослідження народного суверенітету у радянській юридичній науці,
які є підґрунтям для подальшого розроблення
теорії народовладдя.
Список літератури
1. Авакьян С.А. Правовое регулирование
деятельности местных советов. М., 1974.

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

Народний суверенітет у радянській юридичній науці

2. Агабеков Г. Б. Суверенитет в федеративном государстве: обзор. - М.: ИНИОН РАН.
1993.
3. Барциц И. Н. Категория «суверенитет»
в правовой теории и практике Российской Федерации: автореф. дисканд. юрид. наук. - М., 1995.
4. Безуглов А.А. Суверенитет советского
народа. М., 1969.
5. Варга Е.С. Демократия нового типа. //
Мировое хозяйство и мировая политика. 1947. № 3.
6. Григорян Л.А. Народовластие в СССР.
– М.: Юрид. лит., 1972.
7. Гурвич Г.С. Народ, народный суверенитет и народное представительство в советской
системе // Советское государство и право. - 1958.
- № 7.
8. Денисов А.И. Сущность и формы государства./ Денисов А.И. - М.: Изд-во Моск. ун-та,
1960. - 67 c.
9. Дмитриев Ю.А., Магомедов Ш.Б., Пономарев А.Г. Суверенитет в науке конституционного права. - М.: Манускрапт, 1998.
10. Дмитриев Ю.А. Концепция народовластия в современной России (государственноправовые проблемы теории и практики). Автореф.
(науч.доклад) дис… докт.юрид.наук. - М., 1994.
11. Дорогин В.Суверенитет в советском
государственном праве. - М., 1948.
12. Еллинек Г. Общее учение о государстве. - СПб.: Издание юридического книжного магазина Н.К. Мартынова, 1908. - 618 с.
13. Зуев В.И. Приоритет русской правовой
мысли в создании и развитии теории суверенитета
// Советское государство и право. – 1951. - № 3.
14. Илюхин
В.И.
Нация-государствобезопасность (Вопросы теории и практики). - М.:
Центркнига, 1999.
15. Кабышев В.Т. Народовластие развитого
социализма. Конституционные вопросы / Под
ред. И.Е. Фарбера. - Саратов: Изд-во Сарат. унта, 1979.
16. Кабышев В.Т.Конституционное обеспечение народного суверенитета в СССР// Проблемы конституционного права. - Саратов: Издво Сарат. ун-та, 1974. Вып. 1(2).
17. Карев Д.С. Судоустройство. Учебник. Юридлитиздат. 1948 р.
18. Конституция развитого социализма: В
помощь изучающим Конституцию СССР. (рук.
авт.кол. чл.-кор. АН СССР В.Н.Кудрявцев)– 2-е
изд. – М.: Политиздат, 1978. – С. 145.
19. Кочкаров Р.М. Конституционные основы суверенитета народов и наций и единство

российской государственности: Автореф. …
канд.юрид.наук. - М., 1997.
20. Кудинов А.Н. О понятии «народ в теории
советского государственного права»// Вестник Белорусск. Гос. ун-та. Серия 3. Философия, научный
коммунизм, экономика, право. 1981. № 1.
21. Левин И.Д. Советское государственное
право. Учебник для школ и курсов руководящих
советских работников. – М: Юридлитиздат, 1947.
22. Левин И.Д. Суверенитет. / Предисл.
Докт. Юрид. наук, проф. С.А. Авакьяна. – СПб.:
Юридический центр Пресс, 2003. – 373 с.
23. Левин И.Д.Суверенитет. - М.: Юрид.
изд-во МЮ СССР, 1948. - 375 c.
24. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 33. - М.: Изд-во политической литературы, 1969. — 434 с.
25. Лепешкин А.И. Курс советского государственного права. Т. 1. - М.: Госюриздат, 1961.
– 559 с.
26. Мамут Л.С. Народ в правовом государстве. - М.: НОРМА, 1999. – 150 с.
27. Овсепян Ж.И. Социальные институты
(учреждения) как формы воплощения власти и
суверенитета (к вопросу об обществоведческой
концепции суверенитета). // Конституционный
строй России. Вып. V.Труды иститута государства и права РАН. Отв. ред. проф. Ю.Л.Шульженко. - М.: Институт государства и права РАН,
2006. № 3. – С. 64-85.
28. Пастухова Н. Б. Проблемы государственного суверенитета. - М.: Норма, 2006. – 288 с.
29. Проблемы конституционного права :
Сб. статей. Отв. ред. И.Е. Фарбер. — Саратов,
Изд-во Саратовского юрид. ин-та, 1969. – 202 с.
30. Ржевский В.А. Общественно-политический строй как воплощение суверенитета советского народа. - Ростов н/Д, 1974. – 132 с.
31. Ромашов Р. Конституционное государство (история, современность, перспективы развития). - Красноярск: Изд-во Красноярского унта, 1997. – 120 с.
32. Скуратов Ю.И. Конституционное регулирование народного суверенитета в СССР
(опыт систематизации основных институтов):
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Свердловск.
1977. – 21 с.
33. Скуратов Ю.И. Концепция народного
суверенитета и современное конституционное
право// Личность и власть (конституционные вопросы): Межвуз. сб. науч. работ. - Ростов-наДону, 1995.
34. Скуратов Ю.И. Народный суверенитет –
принцип советского государственного (консти-

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

153

О.В. Щербанюк

туционного) права// Конституционное законодательство и государственное управление: Межвуз. сб.
науч. трудов. - Свердловск. 1977. Вып. 51.
35. Скуратов Ю.И. Народный суверенитет
развитого социализма (конституционные вопросы). - Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та,
1983.
36. Скуратов Ю.И. Советский конституционализм: понятие и структура// Правопорядок и
правовой статус личности в развитом социалистическом обществе в свете Конституции СССР
1977 г. - Саратов, 1980. – С. 230-232.
37. Степанов И.М. Советская государственная власть. - М.: Наука, 1970. – 123 с.
38. Суверенитет. Трансформация понятий
и практик: монография/ под. ред. М.В.Ильина,
И.В.Кудряшовой; Моск. гос. ин-т междунар. Отношений (ун-т) МИД России, каф. сравнит. политологии. – М.: МГИМО-Университет, 2008.
39. Судницын Ю.Г., Скуратов Ю.И. Конституционное обеспечение суверенитета народа
в Советском государстве // Сов. государство и
право. 1981. № 1.
40. Судницын Ю.Г., Скуратов Ю.И. Народный и национальный суверенитет в Советском
государстве // Правоведение. 1979. № 4.
41. Таранов А.П.Основні принципи Конституції Української РСР. - К. : Вид-во АН
УРСР, 1962.
42. Трайнин И.П. Демократия особого типа.
// Советское государство и право. 1947. №№ 1, 3.
43. Трайнин И.П. К вопросу о суверенитете // Советское государство и право. – М., 1938. –
№ 2. – С. 95.

44. Тузмухамедов Р.А. Национальный суверенитет. – М., 1963.
45. Тункин Г.И. Основы современного международного права. - М., 1956
46. Фабер И.Е.Социализм и народный суверенитет/ Проблемы Советского государства и права. Межвуз.тематич. сб. - Иркутск, 1972. Вып. 1,2.
47. Фарбер И.Е. Народный суверенитет в
Советском государстве // 50 лет Советского союзного государства. - Саратов: Изд-во Сарат. Унта, 1973.
48. Фарбер И.Е., Ржевский В.А. Вопросы
теории советского конституционного права.
Вып. 1. - Саратов, 1967.
49. Фарберов Н.П. Государственное право
стран народной демократии.Учебник для юридических институтов и юридических факультетов
университетов. - М.: Государственное издательство юридической литературы, 1949.
50. Цымбурский В.Понятие суверенитета и
распад Советского Союза. // Страна и мир. –
Мюнхен, 1992. - №1. – С. 4.
51. Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. М., 1993.
52. Чиркин В.Е. Легализация и легитимация государственной власти // Государство и
право. 1995. № 5.
53. Чиркин В.Е. Политическая и государственная власть // Сов. государство и право.
1988. № 1.
54. Шевцов В.С. Государственный суверенитет (вопросы теории). – М., 1979.
55. Шевцов В.С. Суверенитет Советского
государства. - М., 1972.

O.V. Shcherbanyuk
POPULAR SOVEREIGNTY IN THE SOVIET LEGAL SCIENCE
Sammary
The article examines the history of ideas about the nature and meaning of popular sovereignty in the
Soviet legal science studies are especially popular sovereignty in different periods of Soviet science,
determined the nature and causes of the contradictions that exist between these studies.
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О.В. Щербанюк
НАРОДНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ В СОВЕТСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Аннотация
Исследуется история развития представлений о сущности и содержании народного суверенитета в советской юридической науке, выявляются особенности исследований народного суверенитета в
разные периоды развития советской науки, устанавливаются сущность и причины противоречий, существующих между этими исследованиями.
Ключевые слова: народный суверенитет, исследования народного суверенитета, советская юридическая наука, советский период.
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ДО НАШИХ АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ
В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО»
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР
1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів і підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового
вісника Чернівецького університету” перейшла на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, які
подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і роздруковування електронно-обчислювальну техніку.
1.2. Працівники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows).
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на електронних носіях) поряд з роздрукованим на принтері рукописом.
1.4. Якщо електронний носій надсилається поштою, необхідно старанно упакувати його і захистити від
можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою.
1.5. На електронному носії просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редактор.
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же
прямим шрифтом.
1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений
до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному.
1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примірнику рукопису, який додається до електронного носія: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив - суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення
не допускаються!
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку.

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами).
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті 0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення - однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а
рецензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки).
2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу.
2.4. Усі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при першому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фактичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.
2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках указувати номер позиції у списку літератури і сторінку.
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крапкою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210].
2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держстандартом.
2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну
назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад:
 Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158.
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збірниках. Наприклад:

Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга видана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заголовком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три
автори. Наприклад:
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Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. 276с.
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживання абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії
українською мовою.
3. ДОДАТКИ
До рукопису повинні додаватися:
- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь;
учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з
редколегією);
- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу,
який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповідної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може
бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади
та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри;
- інформація із зазначенням, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і
коректуру;
- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англійською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації).
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ ТА КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути редколегії в рекомендований термін.
4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони
були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а)
початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний
лист автора (авторів) з поясненнями.
4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно ознайомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції.
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або публікувалася раніше, автор зобов'язаний попередити про це редакцію.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редактором.
5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи.
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