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საკონსტიტუციო რეფორმის საქმე
უკრაინაში

ავტორები: როჯერ მაიერსონი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ეკონომიკურ
მეცნიერებებში (2007); ჯერარდ როლანდი, კალიფორნიის ბერკლის
უნივერსიტეტისა და ე. მორის კოქსის სახელობის სკოლის პროფესორი;

ტიმოფი მილოვანოვი, VoxUkraine-ის თანადამფუძნებელი, კიევის ეკონომიკის
სკოლის საპატიო პრეზიდენტი

უკრაინის განმეორებადი პოლიტიკური
კრიზისი

2016 წლის 10 აპრილს უკრაინის პრემიერ მინისტრმა არსენი
იაცენიუკმა თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განაცხადა და
აღნიშნა, რომ მას შესაძლოა მომავალში პრეზიდენტად კენჭისყრის
ამბიცია ჰქონდეს.   ბატონმა იაცენიუკმა მხარი დაუჭირა მისი შემცვლელის
კანდიდატურას პარლამენტის სპიკერ ვოლოდიმირ გროისმანს, რომელიც
უკრაინის პრეზიდენტის, პეტრო პოროშენკოსადმი ლოიალურობით
გამოირჩეოდა.

განმეორებადი პოლიტიკური კრიზისები, ხანმოკლე მთავრობები და
გავრცელებული კორუფცია უკრაინაში ნორმაა. თანაბრად ნორმალურია
პოლიტიკური დაპირისპირება პრეზიდენტსა და პრემიერ მინისტრს შორის,

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პრეზიდენტი რეალური ძალაუფლების დიდ
ნაწილს მოიხვეჭს. თუმცა, ძლიერი პრეზიდენტები მიდრეკილნი არიან
უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისკენ და მათი კონტროლი მხოლოდ
ქუჩის საპროტესტო აქციებითაა შესაძლებელი, რაც კულმინაციას მეიდანის
სახით აღწევს, რომლითაც ზოგჯერ პრეზიდენტს ჩამოაგდებენ კიდეც. ბოლო

2016 წლის 13 აპრილი



2

მეიდანის შემდეგ პოლიტიკური დაპირისპირებითა და რეფორმებისა და
კორუფციის აღმოფხვრის ნელი პროგრესით იმედგაცრუებული უკრაინის
საზოგადოება აქტიურად განიხილავს, თუ რა იქნებოდა უკრაინისთვის
საუკეთესო დემოკრატიული სისტემა. საფუძველს არაა მოკლებული
მოსაზრება, რომ შეიძლება უკრაინას ძირეული კონსტიტუციური ცვლილებები
სჭირდებოდეს პოლიტიკური კრიზისებისა და სისტემური ხასიათის ენდემური
კორუფციიდან თავის დასაღწევად.
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ხარვეზები კონსტიტუციაში?
უკრაინას შერეული საპარლამენტო-საპრეზიდენტო სისტემა აქვს,

რომელშიც პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი აღმასრულებელი
ხელისუფლების სხვადასხვა ნაწილს აკონტროლებენ. პრეზიდენტს პირდაპირი
წესით ირჩევს ხალხი, ხოლო პრემიერ მინისტრს პარლამენტი ნიშნავს.

პრეზიდენტის უფლებამოსილება ვრცელდება ადგილობრივი ხელისუფლების
ხელმძღვანელებსა და ცენტრალური მთავრობის ზოგიერთ ნაწილზე, ხოლო
პრემიერ მინისტრი აკონტროლებს ეროვნული მთავრობის უმეტეს ნაწილს.

უკრაინა გამოირჩევა ხელისუფლების განაწილების ისეთი ნაზავით, სადაც
ადგილობრივ თვითმმართველობებზე საპრეზიდენტო უფლებამოსილება
ვრცელდება, მინისტრები კი პარლამენტის წინაშე არიან
ანგარიშვალდებულნი.

ძალაუფლების ეს აღრევა პოლიტიკური ბრძოლისა და ერთმანეთის
დადანაშაულების უამრავ შესაძლებლობას ქმნის. განსაკუთრებით უფუნქციოა
პრეზიდენტის უფლებამოსილება დანიშნოს ადგილობრივი
თვითმმართველობის ხელმძღვანელები. პრეზიდენტის მიერ დანიშნულ ამ
თანამდებობის პირებს მცირე სტიმული აქვთ გააკეთონ ის, რაც ამომრჩეველს
სურს; ნაცვლად ამისა ისინი აკეთებენ იმას, რაც პრეზიდენტს სურს. ამავე
დროს, პრემიერ მინისტრი აკონტროლებს ცენტრალური მთავრობის
მინისტრების უმეტესობას. პრეზიდენტსა და პრემიერ მინისტრს შორის
გამართულ ძალაუფლების მოპოვების ამ პაექრობაში ცენტრალური და
ადგილობრივი ხელისუფლება ორ ცეცხლშუა აღმოჩნდება, სადაც სხვადასხვა
დონის ხელისუფლების წარმომადგენლები ერთმანეთს საბოტაჟს უწყობენ.

სხვა ძირეული პრობლემა ის არის, რომ უკრაინას ძალიან სჭირდება
ეროვნული ლიდერი, რომელიც სახელისუფლებო კორუფციასთან ბრძოლას
გამოაცხადებს. უკრაინის კონსტიტუცია პრეზიდენტს დანიშვნის
უფლებამოსილებას ანიჭებს, რაც პარლამენტის, გენერალური პროკურორისა
და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მიერ დამტკიცებას ექვემდებარება.

მაგრამ იმისათვის, რომ პრეზიდენტმა შეასრულოს კორუფციასთან ბრძოლის
საქმეში ლიდერის როლი, აუცილებელია იგი გათავისუფლდეს
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ადმინისტრაციის დაკომპლექტების პასუხისმგებლობისგან. ნებისმიერ
ლიდერს პოლიტიკურად გაუჭირდებოდა კორუფციის ბრალდებათა გამოძიება
იმ მოხელეების წინააღმდეგ, რომლებიც თავად დანიშნა.

უკრაინის მოსახლეობას შეეძლებოდა შეეხედა პრეზიდენტისთვის,

როგორც ისეთი პირისთვის, რომელიც მზადაა უხელმძღვანელოს
ანტიკორუფციულ გამოძიებას, თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების
წარმომადგენელთა დანიშვნის უფლებამოსილება მთლიანად გადაეცემა
რადას მიერ არჩეულ პრემიერ მინისტრს და ადგილობრივი საბჭოების მიერ
არჩეულ გუბერნატორებს. ეს ასევე შეამცირებდა პოლიტიკური
დაპირისპირების შესაძლებლობებს და გააუმჯობესებდა მთავრობის
ანგარიშვალდებულებას, რაც შეუძლებელს გახდიდა პრეზიდენტისა და
პრემიერ მინისტრის მიერ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარუმატებლობის
გამო ერთმანეთის დადანაშაულებას.

საპრეზიდენტო და საპარლამენტო
სისტემების შედარება

მსოფლიოში დემოკრატიები საპრეზიდენტო და საპარლამენტო
სისტემებად იყოფა. რა თქმა უნდა, არ არსებობს სრულყოფილი
დემოკრატიული სისტემა. ჩვენ ვირჩევთ სხვადასხვა დემოკრატიული სისტემის
უპირატესობებსა და ნაკლოვანებებს შორის. შემდეგ ორ ნაწილში ჩვენ
წარმოვადგენთ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო სისტემების ფართო
შედარებით მიმოხილვას და საკანონმდებლო ორგანოს არჩევის სხვადასხვა
წესებზე მათ დამოკიდებულებას. (ეს მსჯელობა შეჯამებულია ამ სტატიის
ბოლოს მოცემულ ცხრილში).

საპრეზიდენტო მოდელის მქონე დემოკრატიულ ქვეყნებში
ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს მეთაური (პრეზიდენტი)

ხელისუფლების საკანონმდებლო შტოსგან (პარლამენტისგან)

დამოუკიდებლად აირჩევა. ამრიგად, პარლამენტი არ არის უფლებამოსილი
პრეზიდენტის წინააღმდეგ უყაროს კენჭი, გარდა იმპიჩმენტისა, რაც
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განსაკუთრებული გარემოებების დადგომას მოითხოვს.

საპარლამენტო სისტემაში აღმასრულებელ ხელისუფლებას (პრემიერ
მინისტრს) კენჭს უყრის პარლამენტი, რომელიც ასევე უფლებამოსილია
დაითხოვოს მთავრობა უნდობლობის გამოცხადებით. ამრიგად,

საპარლამენტო სისტემებში არ არსებობს აღმასრულებელი და
საკანონმდებლო ხელისუფლების კონსტიტუციური გამიჯვნა.

როდესაც უმრავლესობის კოალიცია აკონტროლებს მთავრობას
საპარლამენტო სისტემაში, მას გადაწყვეტილების სწრაფად და ეფექტურად
მიღება შეუძლია. პრემიერ მინისტრის საკანონმდებლო უმრავლესობაზე
დამოკიდებულება ზრდის მის სტიმულს, შეინარჩუნოს ისეთი პოლიტიკოსის
რეპუტაცია, რომელიც ძალაუფლების სარგებელს სამართლიანად გაანაწილებს
მის მხარდამჭერ კანონმდებელთა შორის. მმართველი საპარლამენტო
კოალიციის წევრები შეიძლება იძულებულნი გახდნენ მხარი დაუჭირონ ისეთ
კანონპროექტს, რომელზეც შემდგომში სახელმწიფოებრიობის უწყვეტობა
იქნება დამოკიდებული. შედეგად, საპარლამენტო მოდელის შემთხვევაში
პარტიები უფრო დისციპლინირებულნი და თანმიმდევრულები არიან, ვიდრე
საპრეზიდენტო სისტემაში.

საპრეზიდენტო სისტემაში, მეტი ალბათობაა, რომ პრეზიდენტი
პოლიტიკური პატრონაჟის სარგებელს იმ შემომწირველებზე გაანაწილებს,

რომლებსაც შეეძლებათ მის ხელახალ არჩევას დაუჭირონ მხარი. ამასთან
კანონმდებლობას თან უნდა ახლდეს სპეციალური ინტერესის მქონე „ქერის
ორმოს“ დებულებები იმ კანონმდებლების მხარდაჭერის მოსაპოვებლად,

რომლებიც პარტიულ დისციპლინას საპარლამენტო სისტემასთან შედარებით
ნაკლებ ექვემდებარებიან.

საპარლამენტო სისტემაში, თუ არც ერთ პარტიას არ ექნება
საკანონმდებლო უმრავლესობა, ამან მთავრობის პარალიზება შეიძლება
გამოიწვიოს სანამ პარტიები, რომელთაც ერთად უმრავლესობის შექმნა
შეუძლიათ არ შეთანხმდებიან მთავრობის ჩამოყალიბებაზე. ამას ხშირად
არჩევნების შემდეგ რამდენიმე კვირის განმავლობაში აქვს ადგილი, მაგრამ
როგორც წესი ახალი მმართველი კოალიციის ჩამოყალიბება სწრაფად ხდება.
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საპრეზიდენტო სისტემაში, გადაწყვეტილების მიღების ასეთი პარალიზება
შეიძლება მთელი საპრეზიდენტო პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდეს, თუ
პრეზიდენტის პარტია საკანონმდებლო ორგანოს არ აკონტროლებს, როგორც
ეს რეგულარულად ხდება აშშ-ში ბოლო ათწლეულების განმავლობაში.

საპარლამენტო კოალიციაში შემავალ პარტიებს შეუძლიათ მთავრობის
დამხობით დაიმუქრონ, თუ კოალიციაში მონაწილეობისგან საკმარის
სარგებელს არ მიიღებენ. საპარლამენტო სისტემაში ამგვარმა საფრთხეებმა
შეიძლება შექმნას განმეორებადი სამთავრობო კრიზისი და ხანგრძლივი
პერიოდები მოქმედი მთავრობის გარეშე. მაგრამ ეს რისკი შეიძლება
შემცირდეს საკონსტიტუციო წესით, რომელსაც „უნდობლობის კონსტრუქციული
ვოტუმი“ ეწოდება, რომლის დროსაც საპარლამენტო მთავრობა გადადგება
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ალტერნატიული უმრავლესობა,

რომელიც მას შეცვლის. ეს წესი პირველად გერმანიაში შემოიღეს და ახლა
ბევრ ქვეყანაში გამოიყენება.

არსებობს გამართულად მომუშავე საპრეზიდენტო მოდელის
მაგალითები, სადაც აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილებები
შეზღუდულია, რადგან საკანონმდებლო ორგანო ეფექტურად აკონტროლებს
პრეზიდენტების მიერ უფლებამოსილების გაზრდის ტენდენციას. ამის
მაგალითები, რომლებიც მახსენდება აშშ და ჩილეა. მაგრამ მსოფლიოში
საპრეზიდენტო რეჟიმების უმეტესობა ავტოკრატიისკენ მიდრეკილია, რადგან
პრეზიდენტები რეგულარულად ცდილობენ გააფართოვონ უფლებამოსილება,

სანამ ეფექტურად არ გააკონტროლებენ მთავრობის ყველა შტოს. ამან
შეიძლება გამოიწვიოს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება მოქმედი
პრეზიდენტის მიერ, რომელიც ფიქრობს, რომ მისი უფლებამოსილება არ
კონტროლდება. რუსეთი და თურქეთი ბოლო პერიოდის მაგალითებია.

ყოფილი საბჭოთა კავშირის ყველა ქვეყანამ საპრეზიდენტო სისტემა მიიღო,

მოლდოვეთის გარდა. ამ ქვეყნების მონაცემები ძირითადად არც ისე
სახარბიელოა ცენტრალური ევროპისა და დასავლეთ ევროპის საპარლამენტო
რეჟიმებთან შედარებით. უკრაინის ბოლო 25 წლის ისტორია ამ ცუდი
გამოცდილების ნაწილია.
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ზოგიერთ ქვეყანაში, მათ შორის უკრაინაში, იყენებენ შერეულ ნახევრად
საპრეზიდენტო სისტემას, რომელშიც ძალაუფლება არჩეულ პრეზიდენტსა და
პრემიერ მინისტრს შორის ნაწილდება, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოს
წინაშეა პასუხისმგებელი. ასეთი ნახევრად საპრეზიდენტო სისტემების
მხარდამჭერები იმედოვნებენ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო სისტემების
საუკეთესო თვისებების გაერთიანებას, მაგრამ კრიტიკოსები წუხან, რომ
ნაცვლად ამისა, შესაძლოა ისინი ორივე სისტემის უარყოფით თვისებებს
აერთიანებდნენ. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ნახევრად საპრეზიდენტო
სისტემას შეუძლია აღმასრულებელ ხელისუფლებაში საფუძვლიანი
კონფლიქტი შექმნას პრეზიდენტსა და პრემიერ მინისტრს შორის.

ერთ-ერთი პირველი ნახევრად საპრეზიდენტო სისტემა ვაიმარის
გერმანიის რესპუბლიკაში იყო (1919-1933 წ.წ.), რომელიც ნაცისტების
ხელისუფლებაში მოსვლით მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე დაინგრა.

საფრანგეთი დღეს ხშირად განიხილება ნახევრად საპრეზიდენტო მოდელად,

მაგრამ იგი ალბათ უფრო საპარლამენტო მოდელის კატეგორიაში შეიძლება
გავიყვანოთ, რადგან (საფრანგეთში „კოაბიტაციის“ მიღებული ნორმების
თანახმად) პრემიერ-მინისტრი ეფექტურად აკონტროლებს მთავრობას, ხოლო
საკანონმდებლო ორგანოს არასაპეზიდენტო პარტია აკონტროლებს.

დამოკიდებულება საარჩევნო სისტემაზე
ზოგიერთ ქვეყანაში კანონმდებლებს პროპორციული

წარმომადგენლობის სისტემით ირჩევენ, სადაც სხვადასხვა პარტიის
მანდატების წილი მეტნაკლებად მიღებული ხმების წილის პროპორციულია.

სხვა ქვეყნებში საკანონმდებლო ორგანოებს მაჟორიტარული საარჩევნო
სისტემით ირჩევენ, სადაც ერთ ოლქს მხოლოდ ერთი მანდატი ენიჭება და ის
კანდიდატი იმარჯვებს, რომელიც მეტ ხმას მიიღებს.

პროპორციული წარმომადგენლობის სისტემა საკანონმდებლო
ორგანოში უფრო მეტ მცირე პარტიებს აჩენს, რამაც შეიძლება არჩევნების
შემდეგ საპარლამენტო სისტემაში მმართველი კოალიციის შექმნის პრობლემა



8

გააძლიეროს. ასევე, გადაწყვეტილებები, როგორც წესი ნელა მიიღება და
მოიცავს კომპრომისებს, რომლებიც ხშირად არაეფექტიანია. მთავრობის
სტაბილურობა ხშირად დაბალია, რადგან ერთ ან მეტ პარტიას შეუძლია
მთავრობისადმი მხარდაჭერის შეწყვეტით დამუქრება.

მაგრამ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის პირობებში მნიშვნელოვან
უმცირესობათა ჯგუფებს შეიძლება საკანონმდებლო ორგანოში მცირე ან
არავითარი წარმომადგენლობაც კი არ გააჩნდეთ, თუ ისინი გეოგრაფიულად
საკმარისად კონცენტრირებულნი არ არიან ოლქში უმრავლესობის
შექმნისთვის. გარდა ამისა, მაჟორიტარულმა საარჩევნო სისტემამ შეიძლება
გაზარდოს გეოგრაფიული ფავორიტიზმის პრობლემა იმ ოლქების
საწინააღმდეგოდ, რომელთა წარმომადგენლები არ არიან მმართველი
კოალიციის წევრები. ეს პრობლემა შეიძლება შემცირდეს ადგილობრივი
ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვანი უფლებამოსილების დელეგირებით,

რათა ხალხს ჰქონდეს ადგილობრივი ხელისუფლების სამსახურებისადმი
ნდობა მაშინაც კი, თუ ისინი მმართველი ეროვნული კოალიციის გეოგრაფიულ
საზღვრებაში არ ექცევიან.

არასათანადოდ წარმოდგენილ უმცირესობათა გაუცხოების ამ
პრობლემების თავიდან ასაცილებლად, ხშირად საპარლამენტო სისტემებში
პროპორციულ სისტემას ანიჭებენ უპირატესობას. პროპორციული
საპარლამენტო სისტემა უფრო ინკლუზიურია, ვიდრე მაჟორიტარული.

პროპორციული წარმომადგენლობის კიდევ ერთი უპირატესობაა, რომ იგი
უპირატესობას ანიჭებს უნივერსალისტურ და არა პარტიკულარისტულ
საზოგადოებრივ სიკეთეს, რადგან საარჩევნო კონკურენცია მიმართულია
ზოგადად ხმების მოპოვებაზე და არა მხოლოდ ცალკეულ მნიშვნელოვან
უბნებში ხმების მოპოვებაზე. ეს ასევე დადებითად აისახება უმცირესობების
დაცვაზე.

საპრეზიდენტო სისტემებში, პროპორციული სისტემით პარტიების
დაქუცმაცებამ შეიძლება შეამციროს საკანონმდებლო ორგანოს უნარი
აკონტროლოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებები.

უკონტროლო პრეზიდენტის ავტოკრატად ქცევის ზოგადი საფრთხის
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გათვალისწინებით ბევრს მიაჩნია, რომ საპრეზიდენტო დემოკრატია უკეთ
მუშაობს, როდესაც საკანონმდებლო ორგანო მაჟორიტარული საარჩევნო
სისტემით აირჩევა, როგორც აშშ-სა და ჩილეში.

რა სისტემამ შეიძლება საუკეთესოდ
იმუშაოს უკრაინაში?

უკრაინის ნახევრად საპრეზიდენტო სისტემაში მინისტრები
ანგარიშვალდებულნი არიან უმაღლესი რადას წინაშე, მაგრამ ადგილობრივი
ხელისუფლების მეთაურებს ნიშნავს პრეზიდენტი. ხელისუფლების ამ
დანაწილებამ სერიოზული პრობლემები შექმნა უკრაინაში მინიმუმ
სამგვარად. პირველ რიგში, ამით შეიქმნა შიდა სამთავრობო კონფლიქტის
გაგრძერლების პოტენციალი ქვეყნის მინისტრებსა და ადგილობრივი
მთავრობის მეთაურებს შორის. მეორე, ამომრჩეველი შეიძლება
აცნობიერებდეს, რომ პრეზიდენტს ნაკლებად აინტერესებს მისი დანიშნული
ჩინოვნიკების კორუფცია იმ რეგიონებში, სადაც მას ნაკლები ხმა აქვს და
ამიტომ გონივრულია ვიფიქროთ, რომ ყველა შეეწინააღმდეგება პრეზიდენტს
ისეთ რეგიონებში, რომლებიც მის მხარდამჭერთა არეალის გარეთ არიან
მოქცეულნი. ამრიგად, ამ დებულებამ უკრაინის საპრეზიდენტო პოლიტიკის
რეგიონული პოლარიზაცია შეუმჩნევლად, მაგრამ სისტემატურად გაზარდა.

მესამე, ადგილობრივი ადმინისტრაციის საპრეზიდენტო კონტროლმა
შეამცირა ამომრჩეველთა შესაძლებლობა, იპოვონ პერსპექტიული ახალი
ეროვნული ლიდერები ადგილობრივ მთავრობებში. უმეტეს წარმატებულ
დემოკრატიულ ქვეყნებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩეულ
მეთაურებს ეროვნული ხელმძღვანელობის ძლიერ კონკურენტულ
კანდიდატებთან შედარებით შეუძლიათ დაამტკიცონ საკუთარი კვალიფიკაცია
ადგილობრივი მთავრობის მიერ უკეთესი სერვისების უზრუნველყოფის გზით.

მაგრამ როდესაც უკრაინის პრეზიდენტს შეუძლია დანიშნოს და
გაათავისუფლოს ადგილობრივი მთავრობის მეთაურები, მან შეიძლება ეს
უფლებამოსილება ადგილობრივი ლიდერების წინააღმდეგ გამოიყენოს,
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რომელთაც მისთვის ძლიერი კონკურენციის გაწევის პოტენციალი აქვთ.

ამრიგად, უკრაინის ნახევრად საპრეზიდენტო სისტემა მიდრეკილია
დემოკრატიული კონკურენციის შესუსტებისკენ.

ის, რაც უკრაინას დღეს ყველაზე მეტად სჭირდება არის ეროვნული
ლიდერი, რომელიც ჭეშმარიტად ემსახურება კორუფციის ყველგან
აღმოფხვრას. როდესაც პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი ორივე ნიშნავს
მთავრობის მნიშვნელოვან ნაწილს, ორივე მათგანი შეიძლება უხერხულ
მგომარეობაში აღმოჩნდეს ნებისმიერი მსხვილი კორუფციული სკანდალის
გამო. თუ უკრაინელ ხალხს სურს ჰყავდეს პრეზიდენტი, რომელიც სრულად
მოტივირებული იქნება ყველგან გამოაშკარავოს კორუფცია, მაშინ
პრეზიდენტი სრულად უნდა გამოეყოს მთავრობის დანიშვნის პროცესს. ეს
ჭეშმარიტ საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლის ძლიერი არგუმენტია, რითაც
მთავრობის მოხელეები სრულად ანგარიშვალდებულნი იქნებიან „ვერხოვნა
რადა“-ს წინაშე, ხოლო ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები
ოლქებსა და რაიონებში სრულად აგებენ პასუხს მათი შესაბამისი საბჭოების
წინაშე.

ავსტრია შეიძლება უკრაინისთვის კარგი მაგალითი იყოს. ავსტრიის
პრეზიდენტს პირდაპირი წესით ირჩევს ხალხი, მაგრამ მას ძალზე შეზღუდული
უფლებამოსილება აქვს მთავრობაზე. მთავრობის პასუხისმგებლობისგან ამ
გამიჯვნამ საშუალება მისცა ავსტრიის პრეზიდენტებს, გამხდარიყვნენ ქვეყნის
ფართო საზოგადოებრივი ინტერესის გულწრფელი ადვოკატები. შედეგად,

ავსტრიის პრეზიდენტები დიდი პოპულარობით სარგებლობენ და
რეგულარულად დიდი უმრავლესობით აირჩევიან (მაშინაც კი, როდესაც
პრეზიდენტის პარტია არჩევნებში კარგს შედეგს არ აღწევს).

საპრეზიდენტო უფლებამოსილების შემცირებისა და ადგილობრივი
მმართველობების რეცენტრალიზების ზემოხსენებული არგუმენტები არ არის
დამოკიდებული უკრაინის საარჩევნო სისტემის რაიმე რეფორმაზე. მაგრამ
ზოგი ემხრობა საარჩევნო რეფორმას, რომელიც „ვერხოვნა რადა“-ს
პროპორციული წარმომადგენლობით გამოყოფილ მანდატების რაოდენობას
50% -დან 100% -მდე გაზრდის. თუ ერთმანდატიანი ოლქები გაუქმდება, ამით
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უფრო მნიშვნელოვანი გახდება ღია პარტიული სიები, რომლებიც
ამომრჩეველს საშუალებას მისცემს აირჩიოს, თუ ვინ სურს პირველ ნომერად
მათი რეგიონისთვის პარტიის მიერ დასახლებულ პირებს შორის. თუ
პროპორციული წარმომადგენლობა უფრო დიდ საარჩევნო ოლქებზე
გავრცელდება, სადაც 20 ან მეტი მანდატია, მაშინ პარტიების ნებისმიერ
კოალიციას, რომელიც მმართველი უმრავლესობის შექმნას შეძლებდა
„ვერხოვნა რადა“-ში, დიდი ალბათობით მინიმუმ რამდენიმე
წარმომადგენელი ეყოლებოდა თითოეულ საარჩევნო ოლქში. ამრიგად,

საარჩევნო რეფორმას ასევე შეუძლია ხელი შეუწყოს უკრაინაში რეგიონული
პოლარიზაციის შემცირებას.

უკრაინაში საკონსტიტუციო რეფორმის შესახებ ნებისმიერი საკითხის
გადაწყვეტის საბოლოო უფლებამოსილება დემოკრატიულად უკრაინის
მოქალაქეებს უნდა ეკუთვნოდეს. როგორც წესი, ზოგადად ამჟამინდელმა
არჩეულმა ლიდერებმა შეიძლება წინააღმდეგობა გაუწიონ ნებისმიერ
ცვლილებას, რომელიც მათ ძალაუფლებას შეამცირებს. ამიტომ
საკონსტიტუციო რეფორმები იშვიათადაა წარმატებული ხალხის ძლიერი
მოთხოვნის გარეშე. საკონსტიტუციო რეფორმისადმი ასეთი წინააღმდეგობა
სულაც არ არის ცუდი, რადგან მთავრობაში სტაბილურობა მნიშვნელოვანია და
ამიტომ კონსტიტუცია მხოლოდ დიდი საჭიროების შემთხვევაში უნდა
შეიცვალოს. ამ ნარკვევს უკრაინელ ხალხს იმის დასტურად ვთავაზობთ, რომ
ახლა შეიძლება სწორედ ის დროა, როდესაც საკონსტიტუციო რეფორმის
საკითხები ძალიან სერიოზულად უნდა განიხილებოდეს.

სხვადასხვა დემოკრატიული პოლიტიკური
ინსტიტუტების დადებითი და უარყოფითი
მხარეები

საპრეზიდენტო მაჟორიტარული არჩევნები
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დადებითი მხარეები

შესაძლებელია უფლებამოსილებათა მკაფიო გამიჯვნა

უარყოფითი მხარეები

უფლებამოსილების გადაჭარბებული კონცენტრაცია პრეზიდენტის
ხელში
სუსტი პარტიული დისციპლინა, მეტი „ქონის კასრის“ პოლიტიკა
მთავრობის შესაძლო პარალიზება

საპარლამენტო მაჟორიტარული არჩევნები

დადებითი მხარეები

გადაწყვეტილებების სწრაფად და ეფექტიანად მიღება
ძლიერი პარტიული დისციპლინა

უარყოფითი მხარეები

აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ორგანოებს შორის
უფლებამოსილებები არ არის გამიჯნული
შეიძლება უმცირესობები მთავრობაში არ დაიშვებოდნენ
შეიძლება ზოგიერთ უმცირესობას და ადგილობრივ მხარეს ზედმეტი
უპირატესობა ენიჭებოდეს

საპრეზიდენტო პროპორციული არჩევნები

დადებითი მხარეები

შესაძლებელია უფლებამოსილებათა მკაფიო გამიჯვნა
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უარყოფითი მხარეები

უფლებამოსილების გადაჭარბებული კონცენტრაცია პრეზიდენტის
ხელში
სუსტი პარტიული დისციპლინა, მეტი „ქონის კასრის“ პოლიტიკა
მთავრობის შესაძლო პარალიზება
მეტი ფრაგმენტაცია მეტ ძალაუფლებას ანიჭებს პრეზიდენტს და კიდევ
უფრო ამძაფრებს კლიენტელიზმს

საპარლამენტო პროპორციული არჩევნები

დადებითი მხარეები

ინკლუზიური უმრავლესობა
ძლიერი პარტიული დისციპლინა
უნივერსალისტური საზოგადოებრივი საქონელი

უარყოფითი მხარეები

აღმასრულებელსა და საკანონმდებლო ორგანოს შორის
უფლებამოსილებები არ არის გამიჯნული
ნელი და ნაკლებად ეფექტიანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესი
უმცირესობის წარმომადგენელი პარტნიორების გადაჭარბებული
ძალაუფლება
მთავრობის სტაბილურობის შემცირება

ეს მასალა მოწოდებულია „VoxUkraine“-ის მიერ.

https://voxukraine.org/en/

