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құрметті президенті

Украинадағы тұрақты саяси дағдарыстар
2016 жылдың 10 сәуірінде Украинаның премьер -министрі Арсений Яценюк

отставкаға кететінін мәлімдеп, болашақта президенттік сайлауға түсуге ниеті

барын айтты. Яценюк мырза өз орнына Украинаның президенті Петр Порошенкоға адал

деп саналатын, парламент спикері Владимир Гройсманды ұсынды.

Қайталанатын саяси дағдарыстар, үкіметтің қысқа уақыт жұмыс істеуі мен

сыбайлас жемқорлықтың кең таралуы - Украинада қалыпты жағдай. Президент бар

билігін біріктіретін жағдайларды қоспағанда, президент пен премьер-министр арасындағы

саяси қақтығыс та қалыпты жағдай. Алайда күшті президенттер билікті асыра

пайдалануға бейім және оларды тек көшедегі наразылықтар арқылы ғана тоқтатуға

болады, шырқау шегі "Майданда" өтіп, кейде президентті биліктен кетіреді. Саяси

қақтығыстар және соңғы Майданнан кейін реформалар мен сыбайлас жемқорлықпен

күрестің баяу жүріп жатқанына көңілі толмаған Украина жұртшылығы ел үшін ең

жақсы демократиялық жүйенің қандай болатынын белсенді түрде талқылауда. Украина

тұрақты орын алатын саяси дағдарыстар мен сыбайлас жемқорлықтан құтылу үшін өз

Конституциясына түбегейлі өзгерістер енгізуі қажет болуы мүмкін.

13 сәуір, 2016 ж
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Конституцияда кемшіліктер болуы мүмкін
бе?

Украинада аралас парламенттік-президенттік жүйе бар, онда премьер-министр де,

президент те атқарушы үкіметтің әртүрлі бөліктерін басқарады. Президентті тікелей

халық сайлайды, ал Премьерді парламент тағайындайды. Президент жергілікті үкіметтің

басшылары мен ұлттық үкіметтің кейбір бөліктерін басқарады, ал Премьер -министр

ұлттық үкіметтің көп бөлігін басқарады. Президенттің жергілікті үкіметті басқаруы, ал

үкіметтік министрлердің парламентке есеп беруі Украинаға ғана тән.

Биліктің осылай бөлінуі бітпейтін саяси қақтығыстар мен бір-біріне кінә артуға

әкеледі. Әсіресе, Президенттің жергілікті басшыларды тағайындау құзыреті мәселені

ушықтырады. Президент тағайындаған жергілікті шенеуніктердің сайлаушылардың

қалағанын орындауға ынталары төмен; олар Президенттің айтқанын орындайды.

Сонымен бірге Премьер -министрдің билігі үкімет министрлерінің көпшілігіне жүреді.

Президент пен Премьер -министр билік үшін бәсекелескенде, ұлттық және жергілікті

үкіметтер екі оттың арасында қалады, сөйтіп түрлі деңгейдегі шенеуніктердің арасында

да жанжал туады.

Тағы бір маңызды мәселе - Украинаға үкіметтегі сыбайлас жемқорлықпен

күресуге бар күшін арнайтын ұлт көшбасшысы ауадай қажет. Украинаның

Конституциясы Президентке парламенттің рұқсатымен бас прокурор мен қауіпсіздік

қызметінің басшысын тағайындау құқығын береді. Бірақ Президент сыбайлас

жемқорлықпен күрес жүргізетін көшбасшы рөлін атқаруы үшін ол әкімшілік кадрдың

құрамын тағайындау міндетінен босатылуы қажет. Кез-келген көшбасшыға өзі

тағайындаған шенеуніктерді сыбайлас жемқорлықа қатысты айыптарын тергеу саяси

тұрғыдан қиын болар еді.

Украина халқы атқарушы билікті тағайындау құқығын Жоғарғы Рада сайлаған

Премьер-министрге және жергілікті кеңестер таңдаған жергілікті әкімдерге берсе ғана,

өз Президентіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы тергеу жүргізуге сенімін арттырар еді.

Сонымен қатар, бұл Президент пен Премьер -министрге атқарушы биліктің сәтсіздіктері

үшін бір -бірін кінәлауға мүмкіндік бермес еді, сөйтіп саяси қақтығыстар азайып,
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үкіметтің ел алдындағы жауапкершілігі артар еді.

Президенттік және парламенттік жүйелерді
салыстыру

Әлемдегі демократиялық елдер президенттік және парламенттік жүйеге бөлінеді.

Әрине, мінсіз демократиялық жүйе жоқ. Әр түрлі демократиялық жүйелердің өз

артықшылығы мен кемшілігі бар, олардың арасында бір таңдау жасау керек. Келесі екі

бөлімде президенттік және парламенттік жүйені, олардың заң шығарушы органды сайлау

ережелеріне тәуелділігін толығырақ салыстырып, талдау жасайтын боламыз. (Бұл

талқылаудың қорытындысы осы мақаланың соңындағы кестеде берілген.)

Президенттік демократиялық елдерде атқарушы биліктің басшысын (Президент)

заң шығарушы биліктен (Парламент) тәуелсіз, бөлек сайлайды. Осылайша Парламент

ерекше импичмент жағдайларын қоспағанда, Президентті биліктен кетіре алмайды.

Парламенттік жүйеде атқарушы биліктің басшысын (Премьер -министр)

Парламент сайлайды, сонымен қатар ол сенімсіздік танытса, үкіметті таратып жібере

алады. Осылайша Конституция бойынша Парламенттік жүйеде атқарушы және заң

шығарушы билік бөлінбейді.

Парламенттік жүйеде үкіметті басқаратын көпшілік коалициясы тез әрі тиімді

шешім қабылдай алады. Премьер -министр заң шығарушы көпшілікке тәуелді

болғандықтан, өзін қолдайтын заң шығарушыларға билікті әділ бөліп, саяси беделін

жақсартуға ынталы. Сенім дауысы арқылы басқарушы парламенттік коалицияның

мүшелерін заң жобасына қолдау көрсетуге итермелеуге болады. Нәтижесінде

парламенттік жүйедегі партиялар президенттік жүйедегі партияларға қарағанда өздерін

жақсы ұстайды, бірлігі жоғары болады.

Президенттік жүйеде Президент өзі қайта сайланғанда қолдау көрсететін

тұлғаларға жәрдем көрсетіп, артықшылықтар беруі мүмкін. Парламенттік жүйеге

қарағанда партиялық тәртіпті азырақ ұстанатын заң шығарушылардың қолдауына ие

болу үшін заңнамаға «қазыналық ауызбастырық» қоса енгізіледі.

Парламенттік жүйеде заң шығарушы билікте ешбір партия көпшілік орынға ие
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болмаса, онда партиялар бірігіп, көпшілік болып келісімге келмейінше, үкіметтің қол

аяғы байланады. Көбінесе сайлаудан кейінгі бірнеше апта солай өтеді, бірақ әдетте

басқарушы жаңа коалиция тез қалыптасады. Алайда президенттік жүйеде президенттің

партиясы заң шығарушы билікте басымдыққа ие болмаса, шешім қабылдаудың тоқтатуы

бүкіл президенттік мерзім бойы жалғасуы мүмкін, бұған соңғы онжылдықтағы АҚШ-

тағы жағдай мысал бола алады.

Парламенттік коалициядағы партиялар коалицияға қатысудан жеткілікті пайда

алмаса, үкіметті таратып жібереміз деп қорқытуы мүмкін. Парламенттік жүйедегі

мұндай қоқан-лоқылар тұрақты үкімет дағдарысына әкеледі және ел ұзақ уақыт бойы

үкіметсіз қалады. Бірақ «конструктивті сенімсіздік білдіру» деп аталатын

конституциялық ережемен бұл қауіптің алдын алуға болады, парламенттік үкімет өзін

алмастыра алатын, балама көпшілік болған кезде ғана таратылады. Бұл ереже алғаш

Германияда енгізілді және қазір көп елдерде қолданылады.

Жақсы жұмыс істейтін президенттік режимдер де бар, оларда атқарушы биліктің

өкілеттігі шектелген, мұнда заң шығарушы билік Президенттің өз өкілеттігін кеңейту

әрекеттеріне жақсы кедергі қояды. Ойымызға ең алдымен АҚШ пен Чили келеді. Бірақ

әлемдегі президенттік режимдердің көпшілігіне автократия тән, өйткені Президенттер

биліктің барлық тармағын өз бақылауына алғанға дейін әкімшілік өкілеттігін кеңейтуге

тырысады. Бұл өз құзыретін шектеусіз деп ойлайтын президенттік режимге әкеледі,

сөйтіп олар өз билігін теріс мақсаттарға пайдалануы мүмкін. Соңғы мысал ретінде Ресей

мен Түркияны келтіре аламыз. Пост-кеңестік елдердің ішінде Молдовадан басқа елдер

президенттік режимді қабылдады, нәтижесінде олардың көрсеткіштері Орталық Еуропа

мен Батыс Еуропалық парламенттік режимдегі елдердің көрсеткішінен төмен.

Украинаның соңғы 25 жылдағы тарихы - осының мысалы.

Кейбір елдерде, соның ішінде Украинада, аралас жартылай президенттік жүйе

қолданылады, билік сайланған президент пен заң шығарушы органға жауапты премьер-

министрге беріледі. Мұндай жартылай президенттік жүйені жақтаушылар мұнда

президенттік және парламенттік жүйенің ең жақсы сипаттары бірігеді деп сенеді, бірақ

сыншылар бұл жүйе керісінше екі жүйенің ең нашар жағын біріктіруі мүмкін деп

алаңдайды. Әрине, кез келген жартылай президенттік жүйеде Президент пен Премьер-
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министр арасында атқарушы билік ішіндегі қақтығыстар туындауы мүмкін.

Алғашқы жартылай президенттік жүйенің бірі - Екінші дүниежүзілік соғысқа

дейін нацистер билікке келген кезде ыдыраған Германияның Веймар республикасы (1919-

1933 жж). Қазіргі Францияны жиі жартылай президенттік жүйеге жатқызады, бірақ

Франция көбірек парламенттік жүйеге келеді, себебі (Францияда қабылданған «қатар

басқару» нормалары бойынша) Премьер-министр үкіметті басқарады, ал заң шығарушы

органда Президенттің партиясынан бөлек партия басымдыққа ие.

Сайлау жүйесіне тәуелділік
Кейбір елдерде заң шығарушы ұйымнның мүшелері пропорционалды жүйемен

сайланады, партияға берілетін орын саны олардың жинаған дауыстарының санына

пропорционалды. Басқа елдерде заң шығарушылар мажоритарлық сайлау жүйесімен

сайланады, онда әр округке бір орын бөлінеді және бұл орын ең көп дауыс жинаған

кандидатқа беріледі.

Пропорционалды жүйенің нәтижесінде заң шығарушы органда әртүрлі шағын

партиялар пайда болады, парламент сайланғаннан кейін басқарушы коалицияны

қалыптастыру қиындайды. Шешімдер әдетте баяу қабылданады және мүшелер жиі

тиімсіз ымыраға келеді. Бір немесе бірнеше тараптар үкіметті қолдауды тоқтатамыз деп

қорқытуы мүмкін, сөйтіп үкіметтің тұрақтылығына жиі қауіп төнеді.

Алайда ықпалды азшылық топ өкілдері геоографиялық тұрғыдан кейбір

аудандарда шоғырланбаса, мажоритарлы сайлау жүйесі бойынша заң шығарушы билікте

аз немесе биліктен мүлде тысқары қалуы мүмкін. Сонымен қатар, мажоритарлы сайлау

жүйесі өкілдері коалицияға кірмейтін округтерге қарсы географиялық фаворитизм

мәселесін ушықтыруы мүмкін. Бұл проблеманы жергілікті билік органдарына едәуір

өкілеттік беріп, орталықсыздандыру арқылы ішінара шешуге болады, осылайша

ауданның өкілі басқарушы коалицияның мүшесі болмаса да, жергілікті үкімет жақсы

қызмет ететін болады.

Азшылық топтарын ығыстырмас үшін, парламенттік жүйеде әдетте

пропорционалды сайлау жүйесі қолданылады. Пропорционалды сайлау жүйесі
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қолданылатын парламенттік жүйе мажоритарлық басқаруға қарағанда инклюзивті,

әртүрлі топ өкілдерін қамтиды. Пропорционалды жүйенің тағы бір артықшылығы - ол

таңдаулы топтарға пайда әкелетін игіліктерге емес, жалпыға ортақ қоғамдық игіліктерге

басымдық береді, өйткені үміткерлер сайлауда белгілі бір ауданнан дауыс жинау үшін

емес, жалпы дауыс бойынша бәсекелеседі. Осы арқылы азшылық топтар да қорғалады.

Алайда президенттік жүйеде партиялардың пропорционалды түрде ұсақталып

бөлінуінен заң шығарушы орган Президентті бақылай алмауы мүмкін.

Президент дұрыс бақыланбаса, ол автократқа айналуы мүмкін, сондықтан көп

адамдар заң шығарушы орган АҚШ пен Чилидегідей мажоритарлық сайлау жүйесімен

сайланған кезде президенттік демократия жақсы жұмыс істейді деп санайды.

Украинада қай жүйе жақсы жұмыс істейді?
Украинаның жартылай президенттік жүйесінде ұлттық министрлер Жоғарғы

Раданың алдында есеп береді, бірақ жергілікті үкімет басшыларын Президент

тағайындайды. Биліктің бұлай бөлінуі Украинаға кем дегенде үш ауыр мәселе әкеледі.

Біріншіден, бұл ұлттық министрлер мен жергілікті үкімет басшылары арасында тұрақты

түрде ішкі қақтығыс тудырады. Екіншіден, сайлаушылар Президент аз дауыс жинайтын

аймақтарда өзі тағайындаған жергілікті шенеуніктердің жемқорлық әрекеттеріне аз көңіл

аударуы мүмкін екенін түсінеді, сондықтан мұндай аймақтағы сайлаушылардың

барлығы дерлік Президентке қарсы шығуы ықтимал. Осылайша, бұл Украинадағы

президенттік саясатқа қатысты аймақтық поляризацияның жүйелі түрде жоғарылауына

әкелді.

Үшіншіден, Президенттің жергілікті әкімшіліктерді бақылауы сайлаушылардың

жергілікті жерден болашағынан зор үміт күттіретін, жаңа ұлт көшбасшыларын табуын

қиындатты. Көптеген табысты демократиялық елдерде жергілікті үкіметтің сайланған

басшылары жергілікті жерде жақсы қызмет көрсетіп, өзінің мемлекеттік деңгейде

қызмет ете алатындығын дәлелдей алады. Алайда Украина Президенті жергілікті үкімет

басшыларын тағайындап, жұмыстан босататындықтан, ол өз билігін пайдаланып, өзіне

қарсы бәсекелесе алатын жергілікті үкіметтегі ықтимал кандидаттарды өз жолынан
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алып тастайды. Осылайша, Украинаның жартылай президенттік жүйесі демократиялық

бәсекелестікті әлсіретеді.

Бүгінгі Украинаға сыбайлас жемқорлықпен күресуге бар күшін салатын,

шынайы берілген ұлт көшбасшысы ауадай қажет. Президент пен Премьер -министр

үкіметтегі шенеуніктердің көбін тағайындағанда, кез келген сыбайлас жемқорлық

туралы жанжал олардың беделін түсіреді. Украина халқы сыбайлас жемқорлықты

әшкерелейтін, онымен күресетін Президентті қаласа, онда Президент үкіметтегі

лауазымды тұлғаларды тағайындамауы қажет. Бұл - шынайы парламенттік жүйеге

көшуге үлкен себеп, үкімет мүшелері Жоғарғы Рада алдында, облыстар мен

аудандардағы жергілікті билік өкілдері тиісті облыстық немесе аудандық кеңестер

алдында толық есеп беруі керек.

Австрия Украина үшін жақсы үлгі бола алады. Австрияның Президентін халық

тікелей сайлайды, бірақ оның үкіметтегі билігі шектеулі. Осылай Австрия президенті

үкіметті тікелей басқармағандықтан, ол қоғамның мүддесін ойлайтын, адал қорғаушыға

айналды. Нәтижесінде, австриялық президенттер халық арасында өте танымал және

(тіпті Президенттің партиясы басқа сайлауда жақсы нәтиже көрсетпесе де) үнемі

көпшіліктің қолдауымен қайта сайланады.

Президент өкілеттігін қысқарту мен жергілікті басқару органдарын

орталықсыздандыруға қатысты жоғарыдағы дәлелдер Украинаның сайлау жүйесін

реформасына тәуелді емес. Бірақ кейбіреулер пропорционалды жолмен бөлінетін

Жоғарғы Рададағы орындарды 50% -дан 100% -ға дейін көбейтетін сайлау реформасын

талап етті. Бір мандатты округтер жойылса, онда партия сайлаушыларға үміткерлердің

тізімін беруі керек, сонда сайлашылар өз аймағынан ұсынылған партия кандидаттарының

ішінен қайсысын бірінші орынға орналастырғысы келетінін таңдайды. 20 немесе одан да

көп үміткері бар ірі сайлау округтерінде пропорционалды жүйе қолданылса, онда

Жоғарғы Радада басқарушы көпшіліке айналатын кез келген коалицияда әр сайлау

округінің өкілі болуы әбден мүмкін. Осылайша, сайлау реформасы Украинадағы

аймақтық поляризацияны төмендетуге көмектесер еді.

Украинада Конституцияға қандай реформа жасалса да, түпкілікті билік

демократиялық түрде Украина азаматтарына тиесілі болуы керек. Әрине, биліктегі
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көшбасшылар өздерінің құзыретін төмендететін кез келген өзгеріске қарсы тұрады,

сондықтан халық тарапынан жақсы сұраныс болмаса, конституциялық реформалар сирек

сәтті болып аяқталады. Конституциялық реформаға қарсылық міндетті түрде жаман деп

айта алмаймыз, өйткені биліктегі тұрақтылық та маңызды, сондықтан тек үлкен,

шынайы қажеттілік болған кезде ғана Конституция өзгертілуі керек. Бұл эссе қазір

Украина халқына Конституцияға реформа жасау мәселелерін байыппен, мұқият

қарастыратын кездің келгенін айту мақсатында жазылды.

Әр түрлі демократиялық саяси
институттардың артықшылығы мен
кемшілігі

Президенттік мажоритарлық сайлау

Артықшылықтары:

билік нақты бөлінуі мүмкін

Кемшіліктері:

Президенттің қолында биліктің шамадан тыс шоғырлануы
Төмен партиялық тәртіп, "қазыналық ауызбастырық" саясаты
Үкімет дәрменсіз болуы мүмкін

Парламенттік мажоритарлық сайлау

Артықшылықтары:

шешім тез әрі тиімді қабылданады
партиялық тәртіп
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Кемшіліктері:

атқарушы және заң шығарушы билік бөлінбейді
азшылық өкілдері үкіметтен ығыстырылады
кейбір азшылық өкілдері мен елді мекендерге артықшылық берілуі мүмкін

Президенттік пропорционалды сайлау

Артықшылықтары:

жоғарыдағыдай, билік нақты бөлінуі мүмкін

Кемшіліктері:

жоғарыда айтылғандай, бірақ биліктің бөлшектелуі Президентті күшейтеді және
клиентелизм одан әрі дами түседі

Парламенттік пропорционалды сайлау

Артықшылықтары

инклюзивті көпшілік
мықты партиялық тәртіп
қоғамдық игілік бәріне қолжетімді

Кемшіліктері:

атқарушы және заң шығарушы билік бөлінбейді
шешімдер баяу әрі тиімсіз қабылданады
азшылық топтан тұратын үкіметтің серіктестерінің шектен тыс билігі
үкіметтің тұрақсыздығы

Бул макала VoxUkraine платформасы тарабынан тартууланды.
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