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Украинадагы кайталанган саясий кризистер
2016-жылдын 10-апрелинде Украинанын премьер-министри Арсений

Яценюк кызматтан чегинээрин жарыялап, келечекте президенттикке ат салышуу
дымагы болушу мүмкүн экенин кыйыткан.  Яценюк мырза Украинанын
президенти Петро Порошенкого берилген деп эсептелген парламент спикери
Володимир Гройсманды өз ордуна талапкер катары колдоду.

Кайталанган саясий кризистер, кыска мөөнөттүү өкмөттөр жана кеңири
жайылган жемкорлук Украинада көнүмүш адатка айланган. Президент менен
премьер-министрдин ортосундагы саясий тирешүү да, президент чыныгы
ыйгарым укуктардын көпчүлүгүн бириктирип алган учурларды эске албаганда,
демейдеги эле көрүнүш болуп калган. Бирок күчтүү президенттер өз бийлигинен
кыянаттык менен пайдаланууга ык коюшат жана көчө нааразылык чаралары
аркылуу гана көзөмөлдөнүп, алар кээде президентти ээрден алып түшкөн
“Майдандар” менен аяктайт. Соңку Майдандан бери орун алган саясий
тирешүүлөргө, ошондой эле, реформалардын жана жемкорлуктун жоюлушу жай
жүрүп жатканына нааразы болгон украин коомчулугу Украина үчүн кандай
демократиялык система жакшы болоорун жандуу талкуулап жатат. Саясий
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кризистен жана бул өлкөгө табигый сыяктуу болуп калган жемкорлуктан
биротоло кутулуу үчүн Украинага конституциялык олуттуу өзгөртүүлөр зарыл деп
ишенүүгө толук негиз бар.
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Конституцияда өксүктөр барбы?
Украинада аралаш парламенттик-президенттик система өкүм сүрүүдө;

анда премьер-министр да, президент да аткаруу бийлигинин ар кыл
тармактарын көзөмөлдөшөт. Президентти эл тикелей шайлайт, премьер-
министрди парламент дайындайт. Президент жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарынын башчыларын жана өкмөттүн кээ бир бөлүмдөрүн башкарат, ал
эми премьер-министр өкмөттүн көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөйт. Жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдарын башкарган президенттик бийликтин парламентке
баш ийүүчү улуттук министрлер менен аралашмасы - Украинага гана таандык
өзгөчөлүк.

Бийликтин мындай чаташтырылышы саясий тирешүүгө жана бири-бирин
айыптоого кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Президенттин жергиликтүү
бийликтердин башчыларын дайындоо ыйгарым укугу талапка өзгөчө төп эмес
жагдайды жаратат. Президент тарабынан дайындалган бул төбөлдөр
шайлоочулардын каалоосун аткарууга анчейин кызыгышпайт; тескерисинче,
алар президенттин каалаганын жасашат. Ошол эле учурда премьер-министр
өкмөттүн көпчүлүк министрлерин көзөмөлдөйт. Президент менен премьер-
министр көбүрөөк бийликке ээ болуу үчүн атаандашып жатканда, өлкөнүн
улуттук жана жергиликтүү бийликтери эки ортодо калып, ар кандай деңгээлдеги
төбөлдөр бири-биринин аракеттерине саботаж кылышат.

Дагы бир өзөккү көйгөй - Украина өкмөттөгү жемкорлукка каршы күрөшкө
өзүн арнай турган улуттук лидерге абдан муктаж. Украинанын Конституциясы
президентке парламенттин макулдугу менен башкы прокурорду жана коопсуздук
кызматынын башчысын дайындоо укугун берет. Бирок президент жемкорлукка
каршы күрөшүү боюнча лидердин ролун аткарышы үчүн, аны кадр дайындоо
жоопкерчилигинен ажыратуу керек. Өзү дайындаган аткаминерлерге карата
жемкорлукка каршы доо боюнча иликтөө иштерин жүргүзүү ар кандай лидер үчүн
кыйынчылык жаратат.

Эгерде аткаруучу төбөлдөрдү дайындоо ыйгарым укуктары Жогорку Рада
тарабынан тандалган премьер-министрге жана жергиликтүү кеңештер
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тарабынан тандалган жергиликтүү губернаторлорго толугу менен өткөрүлүп
берилсе, анда Украина эли өз президентине жемкорлукка каршы иликтөө
иштерине төрагалык кылууга даяр жетекчи катары карай алат. Бул, ошондой
эле, саясий күрөштүн мүмкүнчүлүктөрүн азайтып, өкмөттүн эсеп берүүсүн
жакшыртат жана президент менен премьер-министрдин аткаруу бийлигинин
майнапсыздыгы үчүн бири-бирин күнөөлөшүнө мүмкүндүк бербейт.

Президенттик жана парламенттик
системаларды салыштыруу

Дүйнөдөгү демократиялар президенттик жана парламенттик системаларга
бөлүнгөн. Албетте, телегейи тегиз демократиялык система деген жок. Ар кандай
демократиялык системалардын артыкчылыктары менен кемчиликтеринин
ортосунда мунаса бар. Кийинки эки бөлүмдө биз президенттик жана
парламенттик системаларды салыштырабыз жана мыйзам чыгаруу бийлигин
шайлоо учурунда бул системалардын добуш берүүнүн ар кандай түрлөрүнө көз
карандылыгын карайбыз. (Бул талкуу ушул макаланын аягындагы жадыбалда
жалпыланган).

Президенттик демократиялык өлкөлөрдө аткаруу бийлигинин башчысы
(президент) мыйзам чыгаруучу бийлик бутагына (парламент) көз карандысыз
шайланат. Ошентип, парламент, өзгөчө учурлардагы импичментти эске
албаганда, президентти кызматтан кетире албайт.

Парламенттик системада аткаруу бийлигинин башчысын (премьер-
министрди) парламент шайлайт, ал мындан тышкары ишеним көрсөтпөө жолу
менен өкмөттү таратып жибере алат. Ошентип, парламенттик системада аткаруу
жана мыйзам чыгаруу бийлигинин конституциялык бөлүнүшү жок.

Парламенттик системадагы көпчүлүк коалициясы өкмөттү көзөмөлдөгөн
чакта, ал тез жана майнаптуу чечим кабыл ала алат. Премьер-министрдин
мыйзам чыгаруу бийлигиндеги көпчүлүккө көз карандылыгы анын өзүн колдогон
мыйзам чыгаруучуларга бийлик ресурстарын бөлүштүрүү маалында калыс
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турумду кармануусуна түрткү берет. Парламенттеги башкаруучу коалициянын
мүчөлөрү өкмөттүн ишенимдүүлүгүн арттырып, анын бийликтеги мөөнөтүн
узарта турган мыйзам долбоорун колдоого түрткү болот. Натыйжада
парламенттик партиялар президенттик системанын партияларына караганда
тартиптүү жана ынтымактуу болушат.

Президенттик системада президент өзүнүн кайра шайлануусун колдой ала
тургандарга көз салып, аларга колдоо көрсөтүүгө ык коюшу чындыкка жакын.
Мындайда парламенттик системага караганда, партиялык тартипти азыраак
сезген мыйзам чыгаруучулардын колдоосуна ээ болуу үчүн мыйзам
долбоорлоруна атайын "кокту-колот мыйзамынын" май токочун бөлүштүрүүнү
тиркөөгө туура келет.

Парламенттик системада, эгерде эч бир партия парламентте көпчүлүктү
түзбөсө, анда көпчүлүктү түзө ала турган партиялар өкмөттү түзүү боюнча
макулдашууга келмейинче, өкмөт шал абалда калышы мүмкүн. Бул абал көбүнчө
шайлоодон кийинки алгачкы апталарда болот, бирок, адатта, жаңы башкаруучу
коалиция тез арада эле түзүлөт. Бирок президенттик системада, акыркы он
жылдыктарда АКШда көп болуп келгендей, президенттин партиясы мыйзам
чыгаруу бийлигин көзөмөлдөбөсө, чечим кабыл алуунун мындай шал болушу
президенттин бүткүл мөөнөтү бою улана бериши мүмкүн.

Парламенттик коалицияга кирген партиялар коалицияга катышуудан
жетиштүү пайда ала албаса, анда өкмөттү кетиребиз деп коркутушу мүмкүн.
Парламенттик системадагы мындай коркутуулар өкмөттүк кризистердин
кайталануу коркунучун пайда кылып, өкмөт жөндөмсүздүгү узак мөөнөткө
созулушу ыктымал. Бирок бул тобокелдикти “конструктивдүү ишеним көрсөтпөө
добушу" деп аталган конституциялык эреже менен азайтууга болот, буга ылайык
парламенттик өкмөт аны алмаштыруучу атаандаш көпчүлүк бар болгондо гана
тарайт. Бул эреже биринчи жолу Германияда киргизилген жана азыр көптөгөн
өлкөлөрдө колдонулат.

Мыйзам чыгаруу бийлиги президенттердин бийлигин жогорулатуу агымын
натыйжалуу көзөмөлдөгөндүктөн, аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктары
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чектелген, бирок байсалдуу иштеп жаткан президенттик режимдердин өрнөктөрү
бар. Адегенде эле акылга келген мисалдар – АКШ жана Чили. Бирок дүйнө
жүзүндөгү көпчүлүк президенттик режимдер автократияга ыкташат, анткени
президенттер ыйгарым укуктарын бийликтин бардык бутактарын натыйжалуу
көзөмөлдөгөнгө чейин кеңейтүүгө дайыма умтулуп келишет. Эгер президент бул
ыйгарым укуктары текшерилбегенин сезсе, анда учурдагы президент тарабынан
бийликтин кыянаттык менен пайдаланылышына жол ачылышы ыктымал. Орусия
менен Түркия буга соңку мисалдардан болушат. Мурдагы СССРдин
курамындагы Молдовадан башка дээрлик бардык өлкөлөр президенттик
режимди кабыл алышкан жана бул өлкөлөрдүн тарыхый натыйжалары
Борбордук Европа менен Батыш Европанын парламенттик режимдеринин
жетишкендиктерине салыштырмалуу кунарсыз. Акыркы 25 жылдагы Украинанын
тарыхы муну айгинелеп турат.

Кээ бир өлкөлөр, анын ичинде Украина да, аралаш жарым президенттик
системаны колдонуп келишти; мында бийлик шайланган президент менен
мыйзам чыгаруу бийлигине жооп берчү премьер-министрдин ортосунда
бөлүштүрүлөт. Мындай жарым президенттик системанын жактоочулары
президенттик жана парламенттик системалардын эң жакшысын айкалыштырууга
үмүттөнүшөт, бирок сындоочулар анын ордуна булар экөөнүн тең начар
жактарын айкалыштырып жатышат ко, деп кооптонушат. Албетте, ар кандай
жарым президенттик система президент менен премьер-министрдин аткаруу
бийлигиндеги негизги жаңжалды жарата тургандыгы бышык.

Алгачкы жарым президенттик системалардын бири Экинчи дүйнөлүк
согушка чейин нацисттер бийликке келгенде кулаган Германиянын Веймар
республикасында (1919-1933) болгон. Азыркы тапта Франция көбүнесе жарым
президенттик система деп эсептелет, бирок, негизи, Франция парламенттик
системага жакыныраак, анткени (Францияда кабыл алынган "жанаша жашоо"
ченемдерине ылайык), премьер-министр өкмөттү жакшы көзөмөлдөйт, ал эми
мыйзам чыгаруу бийлиги президентке тийешеси жок партиянын көзөмөлүндө
турат.
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Шайлоо системасына көз карандылык
Кээ бир өлкөлөрдө мыйзам чыгаруучулар пропорционалдуу өкүлчүлүк

системасы менен шайланат, мында ар кайсы партиялардын мандат үлүшү
добуштардын үлүшүнө аздыр -көптүр пропорционалдуу болот. Башка өлкөлөрдө
мыйзам чыгаруучулар мажоритардык шайлоо системасы менен шайланат, анда
бир шайлоо чөлкөмүнө бирден мандат туура келет жана ал эң көп добуш алган
талапкерге ыйгарылат.

Пропорционалдуу өкүлчүлүк системасы парламентте көптөгөн майда
партияларды пайда кылат, бул болсо шайлоодон кийин парламентте башкаруучу
коалицияны түзүү көйгөйүн күчөтөт. Чечимдерди кабыл алуу да мында
жалпысынан жайыраак жүрүп, көбүнчө майнапсыз мунасаларды талап кылат.
Өкмөттүн туруктуулугу жалпысынан төмөнүрөөк болот, анткени бир же бир нече
партия өкмөттү колдоону токтотобуз деп коркутушу ажеп эмес.

Бирок мажоритардык шайлоо системасы саясий көпчүлүккө кирбеген жана
географиялык жактан жетиштүү түрдө чогуу жашабаган олуттуу азчылык
топторун мыйзам чыгаруу бийлигинде өкүлү аз же таптакыр өкүлсүз калтырышы
мүмкүн. Мындан тышкары, мажоритардык шайлоо системалары өкүлдөрү
башкаруучу коалицияга кирбеген чөлкөмдөргө каршы географиялык жек-
жаатчыл колдоочулук көйгөйүн күчөтүшү ыктымал. Бул соңку көйгөй жергиликтүү
өз алдынча башкаруу органдарына олуттуу ыйгарым укуктарды борбордон алып
берүү аркылуу азайтылышы мүмкүн, ошондо кишилер башкаруучу улуттук
коалициянын географиялык негиздеринен тышкары турган жергиликтүү
мамлекеттик кызматтарга ишене алат.

Азчылык өкүлдөрүнүн парламентке кирбей калуу көйгөйлөрүн болтурбоо
үчүн парламенттик системада пропорционалдык өкүлчүлүккө көбүрөөк басым
жасалат. Пропорционалдуу шайлоо системасы бар парламенттик система
мажоритардык шайлоо системасына караганда алда канча өзүнө камтыгыч, б. а.
инклюзивдүүрөөк болот. Пропорционалдуу өкүлчүлүктүн дагы бир артыкчылыгы
- бул коомдук товарлардын айрым топторго эмес, бардык элге жеткиликтүү
болушуна умтулуу, анткени шайлоо атаандаштыгы өзгөчө маанилүү
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чөлкөмдөрдө добуштарды алуу менен эле чектелбестен, мүмкүн болушунча
көбүрөөк добуш алууда турат. Бул - азчылыктарды коргоо үчүн да жакшы.

Ал эми президенттик системада пропорционалдуу өкүлчүлүктөгү
партиялардын бытырандылыгы мыйзам чыгаруу бийлигинин президенттик
бийликти көзөмөлдөө жөндөмүн начарлатат.

Көзөмөлдөнбөгөн президенттин автократ болуп кетүү коркунучун жалпы
эске алсак көптөрү мыйзам чыгаруу бийлиги мажоритардык шайлоо системасы
тарабынан шайланганда, президенттик демократия АКШ менен Чилидегидей
жакшы иштейт деп эсептешет.

Украинага кайсы система ылайыктуу?
Украинанын жарым президенттик системасында министрлер Жогорку

Радага баш ийишет, бирок жергиликтүү бийлик башчыларын президент
дайындайт. Бийликтин мындай бөлүштүрүлүшү Украина үчүн кеминде үч
жагынан оор көйгөйлөрдү жаратат. Биринчиден, бул министрлер менен
жергиликтүү бийлик башчыларынын ортосундагы үзгүлтүксүз жаңжалдарды
пайда кылат. Экинчиден, шайлоочулар президент азыраак добуш алган
чөлкөмдөрдөгү өзү дайындаган жергиликтүү аткаминерлердин жемкорлукка
илинишине азыраак көңүл бөлөт деп аңдашы мүмкүн, андыктан мындай
каралбай калган чөлкөмдөрдөгү ар кандай шайлоочунун президентке каршы
чыгышы акылга сыярлык жагдай болуп калат. Ошентип, бул Украинадагы
президенттик саясаттын чөлкөмдүк ич ара жикке ажырымдалышын акырындап,
бирок системалуу түрдө күчөттү.

Үчүнчүдөн, жергиликтүү башкаруунун президент тарабынан
көзөмөлдөнүшү шайлоочулардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарынан келечектүү жаңы улуттук лидерлерди табуу мүмкүнчүлүгүн
азайтты. Көптөгөн ийгиликтүү демократияларда жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдарынын шайланган башчылары жергиликтүү бийликте жакшы
кызмат кылуу менен улуттук лидерликке кубаттуу талапкер катары өздөрүн
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көрсөтө алышат. Бирок Украинанын президенти жергиликтүү бийлик
башчыларын дайындай жана бошото алса, ал бул бийликти пайдаланып, өзүнө
каршы күчтүү атаандаш талапкер болуу мүмкүнчүлүгү бар жергиликтүү
лидерлерди жок кыла да алат.  Ошентип, Украинанын жарым президенттик
системасы демократиялык атаандаштыкты алсыратууга умтулат.

Бүгүн Украинага эң керек нерсе - бул бардык жерлерде жемкорлукту
ашкерелөөгө чындап берилген улуттук лидер. Президент менен премьер-
министр өкмөттүн басымдуу бөлүгүнө аткаминерлерди дайындаганда, экөө тең
жемкорлуктун ири чатагынан уялышы мүмкүн. Эгерде Украинанын эли бардык
жерлерде жемкорлукту ашкерелөөгө умтулган президентке ээ болууну кааласа,
анда президент мамлекеттик жетекчилерди кызматка дайындоодон толугу менен
ажыратылышы керек. Бул – чыныгы парламенттик системага өтүү үчүн, улуттук
деңгээлдеги мамлекеттик жетекчилерди Жогорку Рада алдында толук
жоопкерчиликке тартуу үчүн жана облустардагы, райондордогу жергиликтүү
бийлик өкүлдөрүн тийешелүү облустук же райондук кеңештер алдында толук
жоопкерчиликке тартуу үчүн кубаттуу жүйөө.

Австрия - Украина үчүн жакшы өрнөк болушу мүмкүн. Австриянын
президенти эл тарабынан түз шайланат, бирок өкмөткө карата чектелген гана
ыйгарым укуктары бар. Өкмөт үчүн түздөн-түз жоопкерчиликтен ажыратуу
Австриянын президенттерине өлкөдөгү коомдук кызыкчылыктын чынчыл, ачык
жактоочулары болуу мүмкүнчүлүгүн жаратты. Натыйжада, австриялык
президенттер адатта абдан кадырлуу болушат жана дайыма басымдуу көпчүлүк
добуш менен кайра шайланышат (президенттин партиясынын көрсөткүчтөрү
башка шайлоолордо жакшы болбосо да ушундай).

Президенттик ыйгарым укуктарды кыскартуу жана жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдарын децентрализациялоо жаатындагы жогоруда келтирилген
жүйөөлөр Украинанын шайлоо системасынын эч кандай реформасына көз
каранды эмес. Бирок кээ бирөөлөр шайлоо реформасын талап кылышат; ал
реформа Жогорку Рададагы пропорционалдык шайлоо аркылуу берилген
орундарды 50%дан 100%га чейин көбөйтмөк. Эгерде бир мандаттуу шайлоо
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чөлкөмдөрү жоюлса, анда ачык чөлкөмдүк тизмелер шайлоочуларга өз чөлкөмү
боюнча партия тарабынан көрсөтүлгөндөрдүн ичинен кайсы кишилер
биринчиликти каалаарын аныктоого мүмкүндүк берет. Эгерде 20 же андан көп
өкүлү бар чоң шайлоо чөлкөмдөрүндө пропорционалдык өкүлчүлүк колдонулса,
анда Жогорку Радада башкаруучу көпчүлүктү түзө турган партиялардын ар
кандай коалициясы ар бир шайлоо чөлкөмүнүн жок дегенде бир нече өкүлүн
камтыйт. Ошентип, шайлоо реформасы Украинада аймактык жиктелүүнү
азайтууга да көмөк кылышы ажеп эмес.

Украинада конституциялык реформа боюнча маселени чечүүчү жогорку
бийлик демократиялык түрдө Украинанын жарандарына таандык болууга тийиш.
Бирок азыркы шайланган лидерлер өзүлөрүнүн ыйгарым укуктарын кыскартуучу
өзгөрүүлөргө каршы турушат деп күтсөк болот, андыктан конституциялык
реформалар элдин катуу талабысыз сейрек учурларда гана байсалдуу болот.
Конституциялык реформага мындай каршылык сөзсүз түрдө жаман деп айтууга
болбойт, анткени бийликтин туруктуулугу - маанилүү нерсе, ошондуктан зор
муктаждык болгондо гана конституцияларды өзгөртүүгө баруу керек. Бул эссе -
азыркы маал конституциялык реформа маселелери чындап эле олуттуу карала
турган учур болушу мүмкүн экенин украин элине шардана кылуунун аракети.

Жадыбал. Ар түрдүү демократиялык саясий
институттардын артыкчылыктары менен
кемчиликтеринин ортосундагы мунаса

Президенттик мажоритардык шайлоо

Артыкчылыктары

Бийлик бутактарын так бөлүштүрүү мүмкүн
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Кемчиликтери

президенттин колунда бийликтин ашыкча топтолушу
партиялык тартиптин начардыгы, бюджетти бөлүштүрүүдө саясаттын көп
болушу
өкмөттүн шал абалда калуу ыктымалдыгы

Парламенттик мажоритардык шайлоо

Артыкчылыктары

тез жана натыйжалуу чечим кабыл алуу
партиялык катуу тартип

Кемчиликтери

аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосунда эч кандай бийлик
бөлүштүрүлүшү мүмкүн эмес
азчылыктар өкмөттөн узак мөөнөткө четтетилиши мүмкүн
кээ бир азчылыктарга жана аймактарга өзгөчө артыкчылык берилиши
мүмкүн

Пропорционалдуу президенттик шайлоо

Артыкчылыктары

жогоруда айтылгандай, бийликтин бутактарын так бөлүштүрүү мүмкүн
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Кемчиликтери

президенттин колунда бийликтин ашыкча топтолушу;
партиялык дисциплинанын начардыгы, «бюджеттик пирогу» бөлүштүрүүгө
негизделген көбүрөөк саясат;
мүмкүн болгон паралич бийлик
жогоруда айтылгандай, бирок көбүрөөк бөлүнүүчүлүк президенттин
бийлигин күчөтөт жана клиентала мамилелерине өбөлгө түзөт

Парламенттик пропорционалдык шайлоо

Артыкчылыктары

бардыгын камтуучу көпчүлүк
партиялык катуу тартип
коомдук товарлардын бардыгы үчүн жеткиликтүүлүгү

Кемчиликтери

аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийликтеринин ыйгарым укуктары
чектелбейт
чечим кабыл алуунун жайыраактыгы жана анча майнаптуу эместиги
өкмөттүн азыраак сандагы өнөктөштөрүнө ашыкча бийлик берилиши
өкмөттүн туруксуздугу

Бул макала VoxUkraine платформасы тарабынан тартууланды.
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