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АНОТАЦІЯ 

Яценко І. С. Ідейно-теоретичні засади реалізації принципу поділу 

влади на прикладі Республіки Польща: історико-правовий аналіз. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України – Київ, 2018. 

Дисертація присвячена теоретичним та практичним аспектам ідейно-

теоретичних засад реалізації поділу влади у Республіці Польща в їх 

історичному розвитку, який пройшов три етапи: 1) етап теорії змішаного 

устрою; 2) етап теорії устрою рівноваги; 3) етап теорії поділу влади.  

Детермінантою  зародження та розвитку ідейно-теоретичних засад 

реалізації принципу поділу влади в Польщі стала еволюція основних 

постулатів, які формували ідейно-теоретичні засади реалізації влади та 

принципу поділу влади у конкретному історичному періоді. Цей розвиток 

характеризується: а) еволюцією визначення суверена влади в напрямку: бог–

король – король–держава – держава–народ – народ; б) еволюцією поглядів від 

функціональної єдності влади до її функціонального поділу; в) еволюцією 

поглядів від переважання організаційного принципу поділу влади до примату 

принципу її функціонального поділу. 

Прийнята у дисертації періодизація розвитку ідейно-теоретичних засад 

реалізації принципу поділу влади у Польщі базується на постулатах, на яких 

формувалися ідейно-теоретичні засади  реалізації влади та принципу поділу 

влади, а саме: а) джерело влади – король, запобігання узурпації влади, 

забезпечення прав і свобод певної частини суспільства – шляхти, магнатів і 

короля, досягнення станового компромісу (від зародження у XV ст. до втрати 
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Польщею незалежності у 1791 р.); б) залежність або відсутність суверенної 

влади в цілому, боротьба за незалежність держави та суверенність  влади 

(1792–1917 рр.); в) відновлення незалежності держави та суверенності влади, 

запобігання авторитаризації влади та диктатури, забезпечення прав і свобод 

особи і громадянина, джерело влади – народ, досягнення компромісу 

політичних сил (1918–1934 рр.); г) авторитаризація влади, джерело влади – 

держава, організаційний (інституціональний) поділ влади, підпорядкування 

органів влади голові виконавчої влади – президенту (1935–1939 рр.); ґ) окупація 

держави, відсутність суверенної влади на території держави, формулювання 

принципів майбутньої організації влади після відновлення суверенності (1940–

1945 рр.); д) встановлення політичної диктатури комуністичної ідеології, 

демократичний централізм, єдність влади, формально суверен влади – народ, 

фактично – єдиновладдя однієї партії, організаційний поділ влади як система 

управління державної влади (1946–1988 рр.); е) скасування єдиновладдя однієї 

партії (політичної диктатури комуністичної ідеології),  запобігання 

авторитаризації влади, запобігання єдиновладдя, джерело влади суверен – 

народ, наявність органу конституційної юрисдикції, права опозиції, 

верховенство права, правова держава, поділ влади – базовий принцип 

демократичної держави, досягнення компромісу політичних сил (1989–

1996 рр.); є) поділ влади – базовий принцип демократичної держави; 

забезпечення базових принципів демократичної держави: правова держава, 

верховенство права; забезпечення прав і свобод громадян; запобігання 

авторитаризації влади, джерело влади суверен – народ; пропозиції виділення в 

поділі влади нових гілок (функцій, органів) влади, як-от: контрольна влада, 

нейтральна влада; досягнення компромісу політичних сил; пропозиція 

здійснення поділу влади також за принципом «правляча влада» та «влада 

опозиції», з наданням останній відповідних гарантій впливу на «правлячу 

владу» та контролю за нею; доповнення ідейно-теоретичних засад поділу влади 

її вертикальним поділом як невід’ємним елементом реалізації принципу поділу 
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влади, в якому виокремлюється влада територіального самоврядування (1997 р. 

– до сьогодні). 

Формування ідейно-теоретичних засад реалізації принципу поділу влади у 

їх історичному розвитку відбувалося під впливом поглядів представників 

польської політичної та правової думки. Зародження і розвиток поглядів на 

владу та її поділ у Польщі відбувалося у другій половині XV та першій 

половині XVI ст. під впливом поглядів, які представлені в працях польських 

мислителів, як-от:  Я. Остророг, А. Моджевський,  П. Скарга, Л. Опалінський, 

В. Гошліцький, Я. Пшилуский, С. Оріховський,  А. Фредро. 

Починаючи с другої половини XVI ст. до кінця XVIІІ ст.  ідейно-

теоретичні засади реалізації принципу поділу влади формувалися від впливом 

поглядів, представлених в працях польських політичних та державних діячів, 

як-от: С. Гарчинський, С. Карвіцький-Дунін, І. Конарський, Ю. Залуський та 

А. Залуський, С. Лещинський. Праці видатних польських політиків і державних 

діячів, а саме: Г. Коллонтая та С. Сташиця, стали ідейно-теоретичною основою 

першої польської конституції 1791 р., яка стала першою європейською писаною 

конституцією, що закріплювала принцип поділу влади.  

З моменту втрати незалежності у 1792 р. питання поділу влади стало менш 

актуальним, однак воно також знайшло своє відображення, зокрема, у працях 

польських учених, як-от: Ю. Вибіцького, В. Немойовського, Ф. Каспарека, 

Л. Василевського.  

З відновленням у 1918 р. Польщею своєї незалежності спостерігається 

широка наукова та політична дискусія щодо організації влади, зокрема, на 

засадах її поділу. Праці науковців, як-от:  С. Естрейхера, В. Комарницького, 

С. Стажиньського, здебільшого зосереджуються на оцінці реалізації принципу 

поділу влади у конституційних актах та на практиці їх реалізації. Цей період 

характеризується також багатьма загальнотеоретичними працями, серед яких 

праці таких польських науковців, як-от: М. Ростворовський, В. Маліняк, 
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З. Цибіховський, Л. Гембажевський, С. Мацкевич, В. Яворський, І. Чума, 

В. Маковський та інші. 

В умовах окупації Польщі під час Другої світової війни (1939–1945 рр.), в 

умовах національної неволі особливе значення мало бачення післявоєнної 

держави і суспільства. Виразом цього були, зокрема, програми політичних 

партій, рухів та організацій, які існували під час окупації на території самої 

Польщі та за кордоном.  

Після Другої світової війни наступив відхід, з ідеологічних причин, від 

принципу поділу влади. У цей період головною ідейно-теоретичною засадою 

був принцип демократичного централізму та єдності влади. Дослідження цього 

періоду провадилися на базі праць польських учених, що були присвячені 

доктрині поділу влади в межах вивчення історії політичної і правової думки. 

Зокрема, таких вчених як-от: А. Бурда, К. Опалек, К. Гжибовський, Г. Сейдлер, 

Г. Грошик, Я. Маларчик, М. Соболевський, Р. Малайни та інших. 

Події 1980–1989 років призвели до втрати влади комуністичного режиму 

та демократизації суспільства. У 1989 році розпочалася праця над створенням 

нової, демократичної конституції. Нова Конституція набула чинності 17 жовтня 

1997 р.  і діє до цього часу. Вона закріплює принцип поділу влади, як одну з 

головних засад демократичної польської держави. Його закріпленню 

передувала широка наукова та парламентська дискусія, в якій брали участь, 

зокрема, польські науковці, як-от: А. Пулло, П. Вінчорек, Р. Малайни, Є. Вятр 

та інші. 

На сьогодні в Польщі спостерігається деформація поділу влади внаслідок 

того, що законодавча і виконавча влади опинилися під контролем однієї 

політичної сили. Сучасна польська деформація поділу влади показала 

необхідність опрацювання нових підходів до ідейно-теоретичних засад 

реалізації поділу влади, розглядаючи їх у політичному, теоретичному, 

нормативному (конституційному та позаконституційному), 
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інституціональному, суспільному, персональному і наднаціональному вимірах. 

Політичний вимір принципу поділу влади полягає у тому, що він повинен 

розглядатися: а) як поділ влади на «правлячу владу» та «владу опозиції»; б) при 

наявності «влади опозиції», вона повинна мати право на здійснення контролю 

за діяльністю «правлячої влади» та права на блокування «правлячої влади» у 

разі, якщо остання здійснює спробу авторитаризації влади, зосередження влади 

у одній політичній силі, яка представляє «правлячу владу». Теоретичний вимір 

принципу поділу влади полягає у тому, що він повинен розглядатися як 

теоретичний постулат, який дає можливість не стільки будувати державний 

механізм та організовувати його функціонування з огляду на необхідність 

державно-владної діяльності органів держави, скільки забезпечувати 

недопущення узурпації (авторитаризації, диктатури) влади у державі, 

гарантувати права та свободи її суверена – народу. Принцип поділу влади 

виступає своєрідним запобіжником, що дає змогу ефективно протидіяти 

проявам авторитаризму, диктатурі та зловживанню владою. Поділ влади, поряд 

з принципами правової держави та верховенства права, є фундаментом та 

однією з основних ознак демократичної держави. Нормативний вимір принципу 

поділу влади полягає у тому, що він повинен розглядатися як нормативне 

закріплення на рівні конституції держави принципу поділу влади, механізму 

стримувань і противаг, механізмів впливу на реалізацію принципу поділу влади 

суверена влади – народу та парламентської опозиції. Інституціональний вимір 

принципу поділу влади полягає у тому, що він повинен розглядатися як 

виділення в системі поділу влади центральних органів влади, що представляють 

відповідні гілки влади, та як наділення цих органів необхідними і достатніми 

повноваженнями для реалізації їх функцій та недопущення порушення поділу 

влади. Крім того, інституціональний вимір повинен включати децентралізацію 

влади, тобто розмежування повноважень центральних органів влади та 

місцевого самоврядування у такий спосіб, щоб забезпечити достатній рівень їх 

автономності, яка дає можливість ефективно протидіяти спробам центральної 

влади втручатися у діяльність місцевого самоврядування. Суспільний вимір 
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принципу поділу влади полягає у тому, що він повинен розглядатися як 

запобігання загрозам, які несе в собі деформація принципу поділу влади правам 

і свободам громадян, в тому числі праву на громадянські протести проти 

порушення принципу поділу влади як спосіб впливу на владу з метою захисту 

прав і свобод громадян. Персональний вимір принципу поділу влади полягає у 

тому, що він повинен розглядатися як запобігання спробам усунення з посад, 

обмеженню можливостей конкретних осіб, які відіграють ключову роль в 

інституціональному поділі влади, та у протидії спробам зміни персонального 

складу з метою призначення на ці посади лояльних владі осіб. Наднаціональний 

вимір принцип поділу влади полягає у тому, що він повинен розглядатися як 

участь міжнародних та/або міждержавних інститутів, членами яких є держава 

(наприклад, Європейська комісія та Венеціанська комісія), в оцінюванні 

функціонування та/або деформації в державі демократичних інститутів та 

засад, зокрема, таких, як поділ влади, можливість застосування ними механізмів 

впливу на державу для усунення деформацій принципу поділу влади, які були 

виявлені. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає, зокрема, в тому, що 

вперше: а) проаналізовано процес виникнення та розвитку кризи поділу влади, 

викликаної його деформацією, в сучасних умовах на прикладі Республіки 

Польща; б) впроваджено у науковий обіг нові джерела польської політико-

правової думки з питань поділу влади, які належать до різних історичних 

періодів; в) досліджено ґенезу ідейно-теоретичних засад реалізації поділу влади 

у Республіці Польща в конкретних історичних та політичних умовах; 

г) виявлено загальні закономірності зародження та розвитку ідейно-

теоретичних засад реалізації поділу влади в Польщі;  ґ) запропоновано нові 

підходи до періодизації зародження та розвитку ідейно-теоретичних засад 

реалізації принципу поділу влади з врахуванням перспектив їх розвитку; 

д) запропоновано нові підходи до формулювання ідейно-теоретичних засад 

реалізації принципу поділу влади. 
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ABSTRACT 

Yatsenko I.S. Ideological and theoretical basis of implementation of the 

principle of separation of powers using the example of Poland: historical and 

legal analysis. – Qualification scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of doctor of philosophy in the field of law, specialization 

12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal doctrines. 

– Taras Shevchenko National University of Kyiv by Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv – 2018. 

The thesis is devoted to the theoretical and practical aspects of the origin and 

development of the ideological and theoretical basis of the separation of powers and 

its implementation in Poland during the country’s historical development, which can 

be divided into three main stages: 1) the stage of the theory of status mixtus; 2) the 

stage of the theory of balanced government; 3) the stage of the theory of separation of 

powers.  

The history of the ideological and theoretical basis of the principle of separation 

of powers in Poland from their origin until today should be considered as the 

evolution of the basic postulates that formed the ideological and theoretical principles 

of exercising power and the principle of the separation of powers in a specific period. 

The development of the ideological and theoretical basis of the implementation of 

separation of powers in Poland is characterized by: a) the evolution of determining 

the sovereign of power in the direction of: god–king – king–state – state–people – the 

people; b) the evolution from the functional unity of power to its functional 
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separation; c) the evolution from the prevalence of the organizing principle of 

separation of powers to the primacy of the principle of the functional separation. 

In the thesis the periodization of the development of the ideological and 

theoretical basis of the principle of separation of powers and its implementation in 

Poland is based on the postulates that formed the ideological and theoretical basis of 

the implementation of power and the principle of separation of powers, namely: 

a) the source of power – the king, the prevention of usurpation of power, the ensuring 

of the rights and freedoms of a certain part of society – nobles, magnates and the 

king, the achievement of a class compromise (from the origin in the fifteenth century 

until the loss of independence by Poland in 1791); b) the dependence or absence of 

sovereign power in general, the struggle for independence of the state and the 

sovereignty of the power (1792–1917); c) restoring the independence of the state and 

the sovereignty of the power, preventing the autoritarization of power and 

dictatorship, the ensuring of the rights and freedoms of an individual and citizen, the 

source of power – the people, the achievement of a compromise between political 

forces (1918–1934); d) the autoritarization of power, the source of power - state, the 

institutional separation of power, the subordination of bodies of power to the head of 

executive power - the president (1935–1939); e) the occupation of the state, the 

absence of sovereign power on the territory of the state, the formulation of the 

principles of future organization of power after the restoration of sovereignty of the 

state (1940–1945); f) the establishing of the political dictatorship of communist 

ideology, the democratic centralism, the unity of power, formally the sovereign of 

power – the people, in fact – the unanimous rule of one party, the institutional 

separation of power as a system of governance of the state (1946–1988); g) the 

abolition of the unanimous rule of one party (the political dictatorship of communist 

ideology), the prevention of autoritarization of power, the prevention of autocracy, 

the source of power – the people, the existence of a body of constitutional 

jurisdiction, the rights of the opposition, the rule of law, the rechtsstaat, the separation 

of powers – the basic principle of a democratic state, the achievement of a 
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compromise between the political forces (1989–1996); h) the separation of powers – 

the basic principle of a democratic state; the ensuring the basic principles of a 

democratic state: the rule of law, the rechtsstaat; the ensuring the rights and the 

freedoms of individual and citizen; the prevention of autoritarization of power, the 

source of power is a sovereign – the people; the propositions to implement in the 

separation of powers the new branches (functions, bodies) of power, such as: control 

power, neutral power; the achievement of a compromise between political forces; the 

propositions to implement of the separation of powers also on the basis of the 

principle of "ruling power" and "opposition power", with the provision of the last 

appropriate guarantees of the influence and control over the "ruling power"; the 

adding of the ideological and theoretical basis of the separation of powers by the 

vertical division as an integral element of the implementation of the principle of the 

separation of powers, which is singled out the power of local self-government 

(1997 – till today). 

The process of formation of the ideological and theoretical basis for 

implementation of the principle of separation of powers in their historical 

development was under the influence of the views of representatives of Polish 

political and legal thought. In the second half of the XV and the first half of the 

XVI century the process was under the influence of the views that are presented in 

the writings of Polish thinkers, such as J. Ostrorog, A. Modzewski, P. Skarga, 

L. Opalinski, V. Goslicki, Y. Przyluski, S. Orichowski, A. Fredro. 

Beginning from the second half of the XVI century to the end of the 

XVIII century the ideological and theoretical basis of implementation of the principle 

of separation of powers was formed under the influence of the views expressed in the 

writings of Polish statesmen, such as S. Garczynski, S. Karwicki-Dunin, I. Konarski, 

J. Zaluski and A. Zaluski, S. Leszczynski. The writings of prominent Polish 

politicians and public officials H. Kollataj and S. Staszic were the ideological and 

theoretical basis of the first Polish constitution of 1791, which consolidated the 

principle of separation of powers and was the first European written constitution.  
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Since the loss of independence in 1792, the issue of the separation of powers 

was less relevant, however, it has also been studied, in particular, in the writings of 

Polish scholars such as Y. Wybicki, V. Nemojowski, F. Kasparek, and 

L. Wasilewski. 

Since the restoration of the independence of Poland in 1918 was began a broad 

scientific and political debate about of the organization of power, in particular, based 

on its separation. The writings of scholars, such as S. Estreicher, W. Komarnicki, 

S. Starzynski, are concentrated on the assessing of implementation of the principle of 

separation of powers in constitutional acts and the practice of their implementation. 

This period is also characterized by many general theoretical writings, among which 

are the writings of such Polish scholars as M. Rostworowski, V. Maliniak, 

Z. Cybichowski, L. Gembarzewski, S. Mackiewicz, W. Jaworski, I. Czuma, 

W. Makowski and other. 

In the conditions of the occupation and the national dependency of Poland 

during the Second World War (1939–1945), the vision of a post-war state and society 

was of particular importance. The expression of this were, in particular, the programs 

of political parties, movements and organizations that existed during the occupation 

on the territory of Poland itself and abroad. 

After the Second World War, there was a rejection, for ideological reasons, from 

the principle of separation of powers. During this period, the main ideological and 

theoretical basis was the principle of democratic centralism and unity of power. The 

studies of this period were carried out based on the writings of Polish scholars, which 

were devoted to the doctrine of separation of powers in the study of the history of 

political and legal thought. In particular, such scholars as: A. Burda, K. Opalek, 

K. Grzybowski, G. Seidler, G. Grosik, Y. Malarczyk, M. Sobolewski, R. Malajny and 

others. 

The events of 1980–1989 led to the loss of power of the communist regime and 

the democratization of society. In 1989 was began the work to create a new, 
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democratic constitution. The new constitution came into force on October 17, 1997 

and it is still in force. It establishes the principle of separation of powers as one of the 

basic principle of a democratic Polish state. Before the adopting of the constitution 

was a broad scientific and parliamentary debate attended by Polish scholars such as 

A. Pullo, P. Winczorek, R. Malajny, J. Wiatr and others. 

Today in Poland the separation of powers is in crisis, stemming from their 

distortion, as one political force has under its control both legislative and executive 

powers. This recent distortion of the separation of powers in Poland exemplifies the 

need to formulate new approaches to the ideological and theoretical basis of the 

implementation of the separation of powers, taking into consideration their political, 

theoretical, normative (constitutional and non-constitutional), institutional, social, 

personal and supranational dimensions. The political dimension of the principle of 

separation of powers means that the principle of separation of powers has to be 

considered: a) as the division of powers between the "ruling power" and the 

"opposition power"; b) that the "opposition power" has to have  the rights to control 

any activity of the "ruling power" and to block the "ruling power" if it has attempted 

to usurp the power, to concentrate more power in the hands of one political force – 

the "ruling power". The theoretical dimension means that the principle of separation 

of powers is a theoretical postulate, which mainly allows not only to build a 

mechanism of state governance and to organize functioning of state bodies according 

to their competence, but mainly to ensure prevention of usurpation of power in the 

state, to guarantee the rights and freedoms of its sovereign – the people. The principle 

of separation of powers acting as a kind of “fuse” that allows to counteract 

manifestations of authoritarianism, dictatorship and abuse of power. The separation 

of powers, along with the principles of rechtsstaat and the rule of law, is the 

foundation and one of the main features of a democratic state. The normative 

dimension – is an implementation on the constitutional level the principle of 

separation of powers, checks and balances mechanisms, mechanisms of influence on 

the principle of separation of power by the sovereign of power – the people and the 
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parliamentary opposition. The institutional dimension – is the selection according to 

the system of separation of powers the central bodies of authorities, which represent 

respective branches of power and have necessary and sufficient powers to implement 

their functions and to prevent the violation of separation of powers. The institutional 

dimension should also include decentralization of powers, which means the 

separation of powers of the central and local authorities to ensure an adequate level of 

autonomy, which makes it possible to counteract attempts by the central government 

to interfere in the activities of local government. Social dimension – is expressed in 

preventing threats for rights and freedoms, and in civil protests against the violation 

of the principle of separation of powers as a way to influence the authorities to 

protect the rights and freedoms of citizens. The personal dimension – is expressed in 

preventing the attempts to remove people from office, the attempts to limit the rights 

of key people in the institutional separation of powers, and in counteracting the 

attempts to change the personal composition for the purpose of appointment to these 

positions a people loyal to the government. Supranational dimension – participation 

of the international institutions (for example, the European Union or the Venice 

Commission) which the state belongs to, in assessing the performance of the 

democratic institutions and / or distortion in the state the democratic institutions and 

principles, in particular, such as the separation of powers, and their ability to use the 

mechanisms of influence on the state to eliminate the said distortion of the separation 

of powers. 

The scientific novelty of the research results are, in particular, that: a) the 

process of the arising and development of the crisis of the separation of powers, 

caused by its deformation, is analyzed in modern conditions, for example, in the 

Republic of Poland; b) the new sources of Polish political and legal thought 

concerning the separation of powers belonging to different historical periods were 

introduced into the scientific circulation; c) the genesis of the ideological and 

theoretical principles of realization of the separation of powers in the Republic of 

Poland in specific historical and political conditions is researched; d) the general 
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patterns of origin and development of the ideological and theoretical foundations of 

the separation of power in Poland are revealed; e) new approaches to the 

periodization of the origin and development of the ideological and theoretical 

foundations of the implementation of the principle of the separation of powers with 

regard to the prospects for their development are proposed; f) new approaches to the 

formulation of the ideological and theoretical foundations of the implementation of 

the principle of the separation of powers are proposed. 

Keywords: separation of powers, unity of power, distortion of the separation of 

powers, crisis of the separation of powers, origins of the separation of powers, 

ideological and theoretical principles of the separation of powers, separation of 

powers in Republic of Poland. 

 

ADNOTACJA 

Yatsenko I. Ideowo-teoretyczne podstawy realizacji zasady podziału władz 

na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej: analiza historyczna i prawna. – 

Kwalifikowana praca naukowa na prawach rękopisu. 

Dysertacja na stopień naukowy kandydata nauk prawnych według specjalizacji 

12.00.01 – teoria i historia państwa i prawa; historia doktryn politycznych i 

prawnych. - Kijowski Universytet Narodowy imienia Tarasa Szewczenki 

Ministerstwa oświaty i nauki Ukrainy, Kijów, 2018. 

Dysertacja została poświęcona teoretycznym oraz praktycznym aspektom 

powstania i rozwoju ideowo-teoretycznych zasad realizacji podziału władz w 

Rzeczypospolitej Polskiej w ich historycznym rozwoju, na który składa się trzy 

etapy: 1) etap teorii ustroju mieszanego; 2), etap teorii ustroju równowagi; 3) etap 

teorii podziału władz. W Polsce jedna każdy z tych etapów posiadał własne 

unikatowe cechy, uwarunkowane osobliwościami procesu politycznego oraz 

prawnego rozwoju w całym okresie historii polskiego państwa.  
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Determinantą powstania oraz rozwoju ideowo-teoretycznych zasad realizacji 

podziału władz w Polsce od momentu ich powstania do dziś stała ewolucja 

podstawowych postulatów, które kształtowały ideowo-teoretyczne zasady realizacji 

podziału władzy w konkretnym okresie historycznym. Rozwój ideowo-teoretycznych 

zasad realizacji podziału władzy w Rzeczypospolitej Polskiej charakteryzuje się: 

a) ewolucją określenia suwerena władzy w kierunku: bóg–król – król–państwo – 

państwo–naród – naród; b) ewolucją poglądów od funkcjonalnej jednolitości władzy 

do jej funkcjonalnego podziału; c) ewolucją poglądów od przeważania 

organizacyjnego podziału władzy do przeważania zasady jej podziału. 

Przyjęta w dysertacji periodyzacja rozwoju ideowo-teoretycznych zasad 

realizacji podziału władzy w Polsce bazuje się na postulatach, na których 

kształtowały się ideowo-teoretyczne zasady realizacji władzy oraz podziału władzy, a 

mianowicie: a) źródło władzy – król, przeciwdziałanie uzurpacji władzy, zapewnienie 

praw i swobód pewnej części społeczeństwa – szlachty, magnatów i króla, 

osiągnięcie kompromisu stanowego (od ich powstania w XV stuleciu do utraty przez 

Polskę niezależności w 1791 r.); b) zależność lub brak na ogół suwerennej władzy, 

walka o niepodległość państwa oraz suwerenność władzy w państwie (1792–1917); 

c) odzyskanie niezależności państwa oraz suwerenności władzy, przeciwdziałanie 

zautoryzowaniu władzy oraz dyktaturze, zapewnienie praw i swobód osoby i 

obywatela, źródło władzy – naród, osiągnięcie kompromisu sił politycznych (1918–

1934); d) zautoryzowanie władzy, źródło władzy – państwo, organizacyjny 

(instytucjonalny) podział władzy, podporządkowanie się organów władzy głowie 

władzy wykonawczej – prezydentowi (1935–1939); e) okupacja państwa, brak 

suwerennej władzy na terytorium państwa, opracowywanie zasad przyszłej 

organizacji władzy po odzyskaniu suwerenności przez państwo (1940–1945); 

f) ustanowienie politycznej dyktatury ideologii komunistycznej, demokratyczny 

centralizm, jednolitość władzy, formalnie suwerenem władzy występuje naród, 

faktycznie – jednowładztwo jednej partii, organizacyjny podział władzy, jako system 

zarządzania przez władzę państwową (1946–1988); g) usunięcie jednowładztwa 
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jednej partii (politycznej dyktatury ideologii komunistycznej), przeciwdziałanie 

zautoryzowaniu władzy, przeciwdziałanie jednowładztwu, źródłem władzy jest 

suweren – naród, istnienie organu konstytucyjnej jurysdykcji, prawa opozycji, rządy 

prawa, państwo prawa, podział władz – zasadą państwa demokratycznego, 

osiągnięcie kompromisu sił politycznych (1989–1996); j) podział władz – zasadą 

państwa demokratycznego; zapewnienie zasad państwa demokratycznego: państwo 

prawa, rządy prawa; zapewnienie praw i swobód obywateli; przeciwdziałanie 

zautoryzowaniu władzy, źródłem władzy jest suweren – naród; propozycja 

wyodrębnienia w podziale władz nowych gałęzi (funkcji, organów) władzy, a 

mianowicie: władza kontrolna, władza neutralna; osiągnięciu kompromisu sił 

politycznych; propozycja realizacji podziału władz także według zasady «władza 

rządząca» i «władza opozycji» wraz z zapewnieniem ostatniej odpowiednich 

gwarancji możliwości wywierania wpływu na «władzę rządzącą» oraz jej kontroli; 

uzupełnienie ideowo-teoretycznych zasad podziału władzy według podziału 

pionowego, jako nieodłącznego elementu realizacji zasady podziału władz, w którym 

wyodrębnia się władza samorządów terytorialnych (1997 – do dziś). 

Kształtowanie się ideowo-teoretycznych zasad realizacji podziału władz w ich 

rozwoju historycznym odbywało się pod wpływem poglądów przedstawicieli polskiej 

myśli politycznej i prawnej. Powstanie oraz rozwój poglądów na władzę oraz jej 

podział odbywało się w Polsce w drugiej połowie XV oraz pierwszej połowie 

XVI stulecia pod wpływem poglądów przedstawionych w działach polskich 

myślicieli, takich jak: J. Ostroróg, A. Modrzewski, P. Skarga, L. Opaliński, 

W. Goślicki, J. Przyłuski, S. Orzechowski, A. Fredro. 

Zaczynając od drugiej połowy XVI stulecia do końca XVIІІ stulecia ideowo-

teoretyczne zasady realizacji podziału władzy kształtowały się pod wpływem 

poglądów, przedstawionych w dziełach polskich działaczy politycznych oraz 

państwowych, a mianowicie: S. Garczyńskiego, S. Karwickiego-Dunina, I. 

Kornackiego, J. Załuskiego oraz A. Załuskiego, S. Leszczyńskiego. Działa wybitnych 

polskich polityków oraz mężów stanu H. Kołłątaja oraz S. Stasica stały ideowo-
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teoretycznych fundamentem pierwsze polskiej konstytucji z 1791 r., która także stała 

pierwszą europejską pisaną konstytucją, która zawierała zasadę podziału władz.  

Od czasu utraty przez Polskę niepodległości w 1792 r. pytanie podziału władz 

traci na aktualności ale pozostaje przedmiotem zainteresowań polskich naukowców, 

między innymi J. Wybickiego, W. Niemojewskiego, F. Kasparka, L. Wasilewskiego.  

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku odbywa się szeroka 

polityczna oraz naukowa dyskusja w zakresie organizacji władzy w państwie, w tym 

na zasadzie jej podziału. Pracy takich polskich naukowców jak S. Estreicher, 

W. Komarnicki, S. Starzyński koncentrują się głównie na ocenie realizacji zasady 

podziału władzy w aktach konstytucyjnych oraz praktyce ich zastosowania.  Ten 

okres charakteryzuje się również wieloma pracami naukowymi o zakresie 

ogólnoteoretycznym, wśród których warto wymienić M. Rostworowskiego, 

W. Maliniaka, Z. Ciechowskiego, L. Gembarzewskiego, S. Mackiewicza, 

W. Jaworskiego, I. Czumę, W. Makowskiego oraz innych.  

W warunkach okupacji Polski pod czas Drugiej Wojny Światowej (1939–1945), 

w warunkach zniewolenia narodowego na znaczeniu przebrały kwestie powojennego 

ustroju państwa i społeczeństwa polskiego.  Wyrazem tego w szczególności były 

programy partii politycznych, ruchów i organizacji, które działały w okupacji na 

terenie Polski oraz poza jej granicami.  

Po Drugiej Wojnie Światowej w Polsce z przyczyn ideologicznych nastąpiło 

odejście od zasady podziału władzy. W tym okresie głównymi zasadami ideowo-

teoretycznymi zostały zasady demokratycznego centralizmu oraz jednolitości władzy.  

W okresie tym badania zostały przeprowadzone na bazie prac naukowych polskich 

naukowców, które zostały poświęcone doktrynie podziału władzy w ramach 

dyscypliny historii myśli politycznej i prawnej. Wśród tych prac warto wymienić 

opracowania A. Burdy, K. Opałka, K. Grzybowskiego, G. Seidlera, G. Grosika, 

J. Malarczyka, M. Sobolewskiego, R. Małajnego oraz innych. 
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Nowa konstytucja  RP weszła w życia 17 października 1997 r. i obowiązuje do 

dziś.  Konstytucja wprowadziła do porządku prawnego Polski zasadę podziały władz 

jako jedną z głównych zasad ustroju demokratycznego państwa. Wprowadzenie tej 

zasady do konstytucji poprzedzała szeroka naukowa oraz parlamentarna dyskusja, w 

której wzięły udział również polskie naukowcy, w szczególności A. Pullo, 

P. Winczorek, R. Małajny, J. Wiatr oraz inne. 

Obecnie w Polsce obserwuje się zniekształcenie podziału władz wskutek 

koncentracji władzy wykonawczej i władzy prawodawczej w rękach jednej siły 

politycznej. Współczesna polska sytuacja z podziałem władz wykazała potrzebę 

opracowania nowych ideowo-teoretycznych zasad realizacji podziału władz stosując 

wymiar polityczny, teoretyczny, normatywny (konstytucyjny oraz poza 

konstytucyjny), instytucjonalny, osobisty i ponadnarodowy. Wymiar polityczny 

zasady podziału władzy polega na tym, że zasada ta rozpatruje się: a) jako podział 

władzy na „władzę rządzącą” oraz „władzę opozycyjną”; b) z punktu widzenia 

posiadania przez „władzę opozycyjną” prawa do sprawowania kontroli za 

działalnością „władzy rządzącej” oraz prawa na blokowanie „władzy rządzącej” w 

przypadku, gdy ostatnia próbuje zautorytaryzować władze. Teoretyczny wymiar 

zasady podziału władzy polega na tym, że trzeba go rozpatrywać jako postulat 

teoretyczny, który umożliwia nie tyle budować państwowy mechanizm oraz 

organizować jego funkcjonowanie pod względem konieczności państwowo-władczej 

działalności organów państwa, jak zapewniać niedopuszczenia uzurpacji 

(zautoryzowaniu, dyktatury) władzy w państwie, gwarantować prawa i swobody jej 

suwerena – narodu. Zasada podziału władzy występuje jako swoisty bezpiecznik, 

który umożliwia skutecznie przeciwdziałać objawom autorytaryzmu, dyktaturze oraz 

nadużyciu władzy, Podział władzy, na równi z zasadą państwa prawa oraz rządów 

prawa, stanowi fundament oraz jeden z głównych wyznaczników demokratycznego 

państwa. Wymiar normatywny zasady podziału władzy polega na tym, że zasada ta 

powinna być rozpatrywana jako umocowania w przepisach prawnych na poziomie 

konstytucji państwa zasady podziału władzy, mechanizmów hamowania i 
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przeciwwagi, mechanizmów wpływu na realizację zasady podziału władzy przez 

suwerena władzy – narodu oraz opozycji parlamentarnej. Instytucjonalny wymiar 

zasady podziału władzy polega na tym, że zasada ta powinna być rozpatrywana jako 

wyodrębnienie w systemie podziału władzy centralnych organów władzy, które 

reprezentują poszczególne gałęzi władzy, oraz jako przyznanie tym organom 

niezbędnych oraz wystarczających kompetencji do realizacji ich funkcji oraz 

niedopuszczenia do naruszenia podziału władzy. Oprócz tego wymiar instytucjonalny 

powinien uwzględniać decentralizacje władzy, czyli rozgraniczenie kompetencji 

centralnych organów władzy oraz samorządy terytorialnego w ten sposób, żeby 

zapewnić wystarczający poziom ich autonomii, która umożliwia skutecznie 

przeciwdziałać próbom władzy centralnej ingerować się w działalność samorządu 

terytorialnego. Społeczny wymiar zasady podziału władzy polega na tym, że zasada 

ta powinna być rozpatrywana jako zapobieganie zagrożeniom, które niesie w sobie 

zniekształcenie zasady podziału władzy dla zapewnienia praw i swobód obywateli, w 

tym prawa na protesty obywatelskie skierowane przeciwko złamaniu zasady podziału 

władzy jako sposób wywierania wpływu na władzę w celu obrony praw i swobód 

obywateli. Wymiar personalny zasady podziału władzy polega na tym, że zasada ta 

powinna być rozpatrywana jako zapobieganie próbom odwołania ze stanowisk, 

ograniczenia możliwości poszczególnych osób, które pełnią kluczową rolę w 

instancjonalnym podziale władzy, oraz w przeciwdziałaniu próbom zmiany składu 

osobowego w celu powołania na te stanowiska lojalnych do władzy osób. Wymiar 

nad nacjonalny zasady podziału władzy polega na tym, że zasada ta powinna być 

rozpatrywana przez jako udział międzynarodowych i/lub międzypaństwowych 

instytucji, członkami których jest państwo (na przykład Komisja Europejska oraz 

Komisja Wenecka), w zakresie oceny funkcjonowania i/lub deformacji zasady 

podział władzy. 

Nowość naukowa wyników badania polega w szczególności na tym, że po raz 

pierwszy: a) dokonano analizy przebiegu powstania oraz rozwoju kryzysu podziału 

władzy, spowodowanej jego zniekształceniem, we współczesnych warunkach na 
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przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej; b) zostały wprowadzone do obiegu 

naukowego nowe źródła polskiej myśli politycznej i prawnej w zakresie podziału 

władzy, pochodzących z różnych okresów historycznych; c) została zbadana geneza 

ideowo-teoretycznej zasady realizacji podziału władz w Rzeczypospolitej Polskiej w 

konkretnych warunkach historycznych oraz politycznych; d) zostały wyjaśnione 

ogólne zasady powstania oraz rozwoju ideowo-teoretycznych zasad realizacji 

podziału władzy w Polsce; e) zostały zaproponowane nowe podejścia do periodyzacji 

powstania oraz rozwoju ideowo-teoretycznych zasad realizacji podziału władzy z 

uwzględnieniem perspektywy ich rozwoju; f) zostały zaproponowane nowe podejścia 

do formułowania ideowo-teoretycznych zasad realizacji podziału władzy. 

Słowa kluczowe: podział władz, jednolitość władz, zniekształcenie podziału 

władz, kryzys podziału władz, geneza podziału władz, ideowo-teoretyczne zasady 

podziału władz, podział władz w Rzeczypospolitej Polskiej.  
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. В демократичних державах поділ влади 

становить однин з базових принципів забезпечення демократії, є головним 

запобіжником авторитаризації влади, стоїть на захисті прав і свобод громадян, 

верховенства права, функціонування держави як правової. У сучасних 

суспільно-політичних умовах ідейно-теоретичні засади реалізації поділу влади 

вимагають нового осмислення як щодо їх місця і значення для забезпечення 

функціонування демократичного устрою держави, так і щодо їх розвитку та 

можливого переосмислення з врахуванням сучасних суспільно-політичних 

процесів як в Україні, так і у світі. 

Ідейно-теоретичні засади реалізації принципу поділу влади перебувають 

у тісному зв’язку з орієнтацією України на європейську інтеграцію, що 

зумовлює важливість вивчення досвіду країн Європейського Союзу, зокрема, 

Республіки Польща. Історичні умови розвитку української та польської 

політико-правової думки є схожими, хоча і містять істотну різницю з огляду на 

великий період існування Республіки Польща саме як незалежної держави. 

Територіальна близькість двох держав, спільність розселення українців і 

поляків, тривале перебування частини України у складі Речі Посполитої, 

подібність історичних умов їх розвитку становлять цікавий контекст вивчення 

політико-правової думки, зокрема, ідейно-теоретичних засад реалізації 

принципу поділу влади. Особливо плідним вбачається вивчення досвіду 

реалізації принципу поділу влади у Республіці Польща в сучасному контексті, 

оскільки період трансформації в обох країнах почався приблизно одночасно, 

проходив ті самі етапи, але знаходив та закріплював різні механізми реалізації 

принципу поділу влади, досягаючи різних економічних та суспільно-

політичних результатів. Важливість та актуальність вивчення сучасного 

польського досвіду функціонування поділу влади зумовлений також поточною 

ситуацією, яка склалася в Польщі після парламентських та президентських 

виборів 2015 р., коли законодавча та виконавча гілки влади опинилися під 
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фактичним контролем однієї політичної сили, що призвело до деформації 

принципу поділу влади. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження відповідає Загальнодержавній програмі адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої 

Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р. 

№ 1629-IV. науково-технічних розробок на період до 2020 року, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7  вересня 2011 р. 

№ 942. Тема дослідження є складовою науково-дослідної роботи 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 

науковий напрям «Дослідження проблем гуманітарних наук», затверджений 

Вченою радою НПУ імені М. П. Драгоманова (протокол № 6 від 26 грудня 

2013 р.). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

(протокол № 6 від 29 жовтня 2015 року). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є комплексний аналіз 

загальнотеоретичних аспектів виникнення та розвитку ідейно-теоретичних 

засад реалізації принципу поділу влади в Польщі в контексті історичних і 

суспільно-політичних умов на різних етапах розвитку її державності, зокрема, в 

сучасних умовах, визначення основних етапів формування та розвитку цих 

засад шляхом їх історичної періодизації, визначення причин та наслідків 

сучасної деформації принципу поділу влади, вироблення пропозицій щодо 

нових підходів до ідейно-теоретичних засад реалізації поділу влади та їх 

застосування в Україні. 

Виходячи з мети дисертаційного дослідження, визначено такі завдання: 

– з’ясувати сутність принципу поділу влади в його теоретичному та 

прикладному значенні; 
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– виокремити загальні етапи зародження та розвитку поглядів на владу та 

її поділ, які є поширеними в польській політико-правовій думці, розкрити їх 

основні характеристики; 

– здійснити періодизацію історії зародження та розвитку ідейно-

теоретичних засад реалізації принципу поділу влади у Республіці Польща; 

– виявити концептуальні положення реалізації поділу влади на сучасному 

етапі розвитку Республіки Польща; 

– з’ясувати причини та механізми деформації (кризи) реалізації ідеї 

поділу влади в Республіці Польща в сучасних умовах; 

– запропонувати нові підходи до ідейно-теоретичних засад реалізації 

принципу поділу влади з врахуванням причин та механізмів деформації (кризи) 

реалізації ідеї поділу влади в Республіці Польща в сучасних умовах; 

– обґрунтувати пропозиції щодо можливості використання існуючого 

досвіду Республіки Польща в Україні на сучасному етапі. 

Об’єктом дослідження є ідея (доктрина, теорія) поділу влади в історико-

правовій думці в аспекті її еволюції та імплементації в різних історичних 

умовах. 

Предметом дослідження є історико-правовий аналіз ідейно-теоретичних 

засад реалізації принципу поділу влади, представлених польською історико-

правовою думкою. 

Методи дослідження. Методологічну основу роботи становить 

комплексний підхід, який поєднує методологію пізнання учень про державу і 

право та методологію пізнання держави і права. Базовими орієнтирами 

дослідження стали сучасні методологічні підходи, методи та принципи 

наукового пізнання. 

З урахуванням мети та пізнавальних завдань дисертантом було 

використано такі методи: діалектичний, який орієнтує на пізнання явищ 

суспільного життя у процесі його розвитку, виникнення суперечностей, єдності 

та боротьби протилежностей (підрозділи 2.1–2.3, 3.2); логічний метод, який 

включає аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, визначення понять та їх 
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класифікацію (підрозділи 1.1, 1.2); історичний (хронологічний) метод 

(підрозділи 1.3, 2.1–2.3), який дає змогу досліджувати державу і право, правові 

інститути і процеси в тій послідовності, в якій вони виникали, розвивалися та 

змінювалися; системний метод, забезпечив уявлення про державу і право як на 

систему, що складається з окремих елементів, кожен з яких виконує певну 

функцію, між якими існує взаємозв’язок (структура), що зумовлює місце 

елемента в цій системі (підрозділи 3.1, 3.2); порівняльно-правовий метод 

забезпечив різні напрямки дослідження державно-правових явищ, сприяв 

встановленню тенденцій і закономірностей його розвитку (підрозділи 1.3, 3.3); 

порівняльно-історичний метод (підрозділи 1.3, 2.1–2.3) полягає у зіставленні 

поглядів мислителів різних епох і народів на розвиток державно-правових явищ 

та інститутів; соціологічний метод (підрозділи 2.1–2.3; 3.2) дає можливість 

виявити соціальну зумовленість теоретичних підходів до поділу влади у 

представників світової та польської політико-правової думки різних періодів їх 

розвитку з метою виявлення постійних зв’язків між фактами суспільного життя 

і специфікою їхнього осмислення. 

Теоретико-методологічну базу дослідження складають роботи 

вітчизняних вчених К. Бабенка, В. Бабкіна, Л. Галаган, Н. Жук, А. Зайця, 

В. Костицького, М. Козюбри, В. Ладиченка, В. Лемака, І. Маринів, 

Р. Мартинюка, Я. Митровки, О. Новикова, В. Опришка, О. Паславської, 

В. Погорілка, І. Процюка, І. Сало, В. Селіванова, О. Скакун, О. Скрипнюка, 

О. Фрицького, Ю. Фрицього, В. Тація, Ю. Тодики, М. Цвіка, В. Шаповала та ін. 

Аналізувалися праці польських науковців, які досліджували питання поділу 

влади та дотичних до них. Йдеться, насамперед, про праці таких науковців як 

Б. Банашак, Ю. Бардах, А. Бурда, Є. Бучковський, П. Вінчорек, В. Волпюк, 

Є. Вятр, Л. Гарлицький, Г. Грошик, К. Гжибовський, С. Ейстрейхер, Г. Куц, 

Є. Кучіньський, Б. Лешьнодоський, Р. Малайни, Я. Маларчик, С. Олівняк, 

К. Опалек, М. Петшак, А. Пулло, П. Сарнецький, Г. Сейдлер, А. Сильвестшак, 

М. Соболевський, С. Стажиньський, М. Сухоцька, В. Урущак, А. Цолль, 

Р. Хрущак та ін. 
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Емпіричну базу дослідження складають праці польських мислителів, 

політиків та державних діячів, які детермінували ідейно-теоретичні засади 

реалізації принципу поділу влади у різних історичних періодах Республіки 

Польща. Важливою складовою емпіричної бази стали конституції та 

законодавчі акти Республіки Польща, які регулюють або впливають на 

реалізацію поділу влади на різних історичних етапах розвитку польської 

держави, сучасні рішення Конституційного Трибуналу та Верховного суду 

Республіки Польща, рішення органів територіального самоврядування в 

Республіці Польща, рішення органів Європейського Союзу (Венеціанської 

комісії, Європейської комісії, Трибуналу справедливості Європейського 

Союзу), офіційні позиції польських державних органів, наукових закладів, 

громадських та експертних організацій. 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що дисертація 

є одним з перших в сучасній вітчизняній науці комплексним теоретико-

історичним монографічним дослідженням, в якому здійснено аналіз ідейно-

теоретичних засад реалізації принципу поділу влади на прикладі Республіки 

Польща та визначено можливості використання польського досвіду в Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів та особистий внесок автора 

відображені у таких ідеях, положеннях та висновках, а саме: 

уперше: 

– запропоновано ґенезу ідейно-теоретичних засад поділу влади у 

Республіці Польща в конкретних історичних та політичних умовах та виявлено 

загальні закономірності їх розвитку. Зокрема, виявлено, що ідейно-теоретичні 

засади поділу влади у Польщі, в цілому, пройшли ті самі етапи, що й світова 

політико-правова думка, але характеризуються оригінальністю та глибиною 

осмислення, що було зумовлено зв’язком з історичними та суспільно-

політичними умовами, в яких вони формувалися. Це проявилося, зокрема, в 

активізації дискусії щодо ідейно-теоретичних засад принципу поділу влади та 

їх імплементації в період державотворчих та політико-правових трансформацій. 

Розвиток ідейно-теоретичних засад реалізації поділу влади у Республіці 
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Польща характеризується: а) еволюцією визначення суверена влади в 

напрямку: бог–король – король–держава – держава–народ – народ; 

б) еволюцією поглядів від функціональної єдності влади до її функціонального 

поділу; в) еволюцією уявлень від переважання організаційного принципу 

поділу влади до примату принципу її функціонального поділу; 

– визначено періодизацію зародження та розвитку ідейно-теоретичних 

засад реалізації принципу поділу влади у Республіці Польща, а саме: а) джерело 

влади – король, запобігання узурпації влади, забезпечення прав і свобод певної 

частини суспільства – шляхти, магнатів і короля, досягнення станового 

компромісу (від зародження у XV ст. до втрати Польщею незалежності у 

1791 р.); б) залежність або відсутність суверенної влади загалом, боротьба за 

незалежність держави та суверенність влади (1792–1917 рр.); в) відновлення 

незалежності держави та суверенності влади, запобігання авторитаризації влади 

та диктатури, забезпечення прав і свобод особи і громадянина, джерело влади – 

народ, досягнення компромісу політичних сил (1918–1934 рр.); 

г) авторитаризація влади, джерело влади – держава, організаційний 

(інституціональний) поділ влади, підпорядкування органів влади голові 

виконавчої влади – президенту (1935–1939 рр.); ґ) окупація держави, 

відсутність суверенної влади на території держави, формулювання принципів 

майбутньої організації влади після відновлення суверенності (1940–1945 рр.); 

д) встановлення політичної диктатури комуністичної ідеології, демократичний 

централізм, єдність влади, формально суверен влади – народ, фактично – 

єдиновладдю однієї партії, організаційний поділ влади як система управління 

державної влади (1946–1988 рр.); е) скасування єдиновладдя однієї партії 

(політичної диктатури комуністичної ідеології), запобігання авторитаризації 

влади, запобігання єдиновладдя, джерело влади суверен – народ, наявність 

органу конституційної юрисдикції, права опозиції, верховенство права, правова 

держава, поділ влади – базовий принцип демократичної держави, досягнення 

компромісу політичних сил (1989–1996 рр.); є) поділ влади – базовий принцип 

демократичної держави; забезпечення базових принципів демократичної 



32 

 

держави: правова держава, верховенство права; забезпечення прав і свобод 

громадян; запобігання авторитаризації влади, джерело влади суверен – народ; 

пропозиції виділення в поділі влади нових гілок (функцій, органів) влади, як-от: 

контрольна влада, нейтральна влада; досягнення компромісу політичних сил; 

пропозиція здійснення поділу влади також за принципом «правляча влада» та 

«влада опозиції», з наданням останній відповідних гарантій впливу на 

«правлячу владу» та контролю за нею; доповнення ідейно-теоретичних засад 

поділу влади її вертикальним поділом як невід’ємним елементом реалізації 

принципу поділу влади, в якому виокремлюється влада територіального 

самоврядування (1997 р. – до сьогодні); 

– з’ясовано причини та зміст виникнення та розвитку кризи реалізації 

принципу поділу влади, викликаної його деформацією, який відбувається в 

Республіці Польща в сучасних умовах. Встановлено, що сучасна криза поділу 

влади виникла внаслідок того, що законодавча та виконавча влада опинилася у 

руках однієї політичної сили, яка цілеспрямовано збільшує свій вплив на 

судову гілку влади з метою її подальшого контролю, порушує конституційні 

принципи поділу і рівноваги влади шляхом використанням конституційних та 

позаконституційних механізмів стримувань і противаг; 

– введено до наукового обігу нові джерела польської політико-правової 

думки з питань поділу влади, які належать до різних історичних періодів, у 

перекладах здобувача. Такими джерелами є праці польських мислителів, 

політиків та державних діячів, учених-правників, починаючи з ХV сторіччя і 

донині, а саме: А. Моджевського, Л. Опалінського, В. Гошліцького, 

Я. Пшилуского, С. Гарчинського, С. Конарського, В. Комарницького, 

М. Ростворовського, В. Маліняка, Л. Гембажевського, І. Чуми, А. Бурди, 

К. Опалека, К. Гжибовського, Г. Сейдлера, М. Соболевського, Р. Малайного 

А. Пулло, А. Сильвестшака та інших; 

удосконалено: 

– підходи до формулювання ідейно-теоретичних засад реалізації 

принципу поділу влади, які пропонується розглядати у політичному, 
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теоретичному, нормативному (конституційному та позаконституційному), 

інституціональному, суспільному, персональному і наднаціональному 

вимірах. Політичний вимір передбачає розгляд принципу поділу влади з 

урахування її розподілу між правлячими та опозиційними політичними 

силами. Теоретичний вимір передбачає розгляд принципу поділу влади саме 

як теоретичного постулату. Нормативний вимір принципу поділу влади 

передбачає розгляд його нормативного закріплення. Інституціональний вимір 

передбачає виділення в системі поділу влади центральних органів влади, що 

представляють відповідні гілки влади та децентралізацію влади, тобто 

розмежування повноважень центральних органів влади та місцевого 

самоврядування. Суспільний вимір принципу поділу влади передбачає 

врахування загроз, які несе в собі деформація принципу поділу влади правам і 

свободам громадян, зокрема, праву на громадянські протести проти 

порушення принципу поділу влади як спосіб впливу на владу з метою захисту 

прав і свобод громадян. Персональний вимір принципу поділу влади 

передбачає врахування ролі осіб, які відіграють ключову роль в 

інституційному поділі влади. Наднаціональний вимір принципу поділу влади 

передбачає врахування міжнародних та/або міждержавних інститутів, членами 

яких є держава, для усунення причин деформацій принципу поділу влади; 

– зміст принципу поділу влади, як одного з основоположних для сучасної 

демократичної держави, який розглянуто поряд із принципами правової 

держави та верховенства права. Принцип поділу влади є теоретичним 

постулатом, який дає можливість не так будувати державний механізм та 

організувати його функціонування з огляду на необхідність державно-владної 

діяльності органів держави відповідно до їх компетенції, як забезпечувати 

недопущення узурпації (авторитаризації, диктатури) влади в державі, 

гарантувати права та свободи її суверена – народу; 

– уявлення про співвідношення ідей поділу влади та її єдності, які можуть 

та повинні співіснувати і взаємодоповнювати одна одну за умови, що під 

єдністю державної влади розуміється постулат, що джерелом, сувереном влади 
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є народ цієї держави і тому вона є єдиною. Влада належить народу, який 

функціонально поділив цю владу в об’єктивному значенні, залежно від сфер 

діяльності державної влади та способів її реалізації, на гілки: законодавчу, 

виконавчу і судову. Поділену в такий спосіб владу народ передав відповідним, 

обраним ним, органам, які репрезентують його інтереси, його владу у 

відповідний спосіб, користуючись для цієї мети правом реалізації законодавчої, 

виконавчої та судової влади; 

набули подальшого розвитку: 

– методологічні підходи щодо проведення історико-правового аналізу 

принципу поділу влади та ідейно-теоретичних засад його реалізації, які 

передбачають застосування історичного (хронологічного) та порівняльно-

історичного методів, як основних у проведенні такого аналізу; 

– систематизація ідейно-теоретичних засад реалізації принципу поділу 

влади, яка дозволяє виявити вирішальний вплив конкретних історичних та 

політичних умов на їх формування та нормативне (конституційне) закріплення; 

– розуміння сучасних загроз для реалізації принципу поділу влади на 

прикладі Республіки Польща, які проявляються в тенденції до авторитаризації 

влади у випадку, коли законодавча і виконавча гілки влади опиняються в руках 

однієї політичної сили. 

Практичне значення одержаних результатів. Висновки і 

рекомендації, обґрунтовані автором за результатами дослідження, можуть 

бути використані в: 

– науково-дослідній роботі – як методологічну основу для подальших 

досліджень проблематики реалізації принципу поділу влади, зокрема, у 

формуванні цілісної обґрунтованої науково-теоретичної системи забезпечення 

законодавчої діяльності, спрямованої на створення бази демократичного 

реформування влади в Україні; 

– правотворчій діяльності – при розробці змін до Конституції України в 

частині формулювання окремих елементів механізму стримування і противаг в 

системі поділу влади, при розробці нових законодавчих актів, які впливають на 
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формування та реалізацію механізму стримування і противаг в системі поділу 

влади; 

– навчальному процесі – при підготовці навчально-методичних матеріалів, 

розділів підручників та навчальних посібників, проведення занять з навчальних 

дисциплін «Історія політичних і правових учень», «Теорія права та держави». 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Висновки, 

положення і рекомендації, обґрунтовані у дисертації, обговорювались на 

міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, та на круглому 

столі: VII Міжнародна науково-практична конференція «Україна як політична 

реальність: політика, економіка, право, духовність» (Київ, 21 березня 2013 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Дев’яті юридичні читання. Політико-

правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи» (Київ, 24–

25 травня 2013 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Політика і 

духовність в умовах глобальних викликів» (Київ, 2–3 квітня 2014 р.); 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Право: історія, теорія, 

практика» (Дніпро, 18–19 листопада 2016 р.); ХVІІІ Міжнародна наукова 

конференція «Актуальні дослідження в сучасному світі» (Переяслав-

Хмельницький, 26–27 жовтня 2016 р.); VIІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Ефективність норм права» до 140-річчя професора Василя 

Синайського (Київ, 17 листопада 2016 р.); VІ наукові читання, присвячені 

пам’яті академіка В. Копєйчикова (Київ, 17 листопада 2016 р.); Міжнародна 

наукова конференція «П’ятнадцяті осінні юридичні читання» (Хмельницький, 

21–22 жовтня 2016 р.); Круглий стіл, присвячений 80-річчю з дня народження 

професора Станіслава Сергійовича Яценка (Київ, 23 грудня 2017 р.); 

VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Правова реформа: 

концепція, мета, впровадження» до 85-річчя професора Ярославни Шевченко 

(Київ, 23 листопада 2017 р.); VІІ Міжнародна наукова конференція: «Соціологія 

права очима молодих вчених: теоретико-правова спадщина Костянтина 

Неволіна» (Київ, 25 жовтня 2018 р.). 
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Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження знайшли 

своє відображення у 18 наукових працях, в тому числі у 6 статтях в фахових 

виданнях України (з них 5 входять до міжнародних наукометричних баз даних), 

в 1 зарубіжному науковому часописі, а також у монографічному виданні та 

10 наукових працях, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації та 

додатково відображають отримані наукові результати. 

Структура та обсяг дисертації визначені метою, завданнями та 

предметом дослідження. Робота складається з анотації, вступу, трьох розділів, 

які об’єднують дев’ять підрозділів, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг рукопису дисертації – 243 сторінки, з яких основний текст 

викладений на 192 сторінках та список використаних джерел складається з 

230 найменувань, які викладені на 22 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКТРИНИ ПОДІЛУ ВЛАДИ ТА  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЇЇ АНАЛІЗУ В 

ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

1.1 Методологія історико-правових досліджень поділу влади 

 

Об’єктом історії учень про державу і право є різноманітні форми їх 

осмислення. Предметом є систематизація теоретично обґрунтованих і 

концептуально виражених знань людства про державу і право в їх історичному 

розвитку [38, c. 8]. Щодо поділу влади в загальному вигляді об’єктом 

виступають ідеї (доктрини, теорії) поділу влади в різноманітних формах її 

осмислення  та вираження (імплементації, нормативного закріплення тощо). 

Предметом виступають теоретично виражені представниками політичної та 

правової думки засади поділу влади та їх реалізація на різних історичних етапах 

розвитку держави і права, тобто предмет охоплює як історію розвитку ідеї 

(доктрини, теорії) поділу влади, так і її реалізацію в конкретних історичних 

умовах. Дослідження учень про державу і право перебувають на межі історії і 

теорії, оскільки представляють знання про минулі інтелектуальні роздуми щодо 

розуміння держави і права і водночас створюють умови для своєрідної 

постійної участі в цих роздумах. Досліджуючи вчення (доктрини, погляди) про 

державу і право загалом та про поділ влади, зокрема, важливо не тільки 

представляти погляди того чи іншого мислителя на фоні сучасних йому 

поглядів та у відповідному історичному контексті, а також вивчити його думки, 

як відповіді на питання щодо потреб його епохи. Важливо також знайти 

відповіді на питання, наскільки ідеї (доктрини, теорії) є актуальними на 

сьогодні і наскільки будуть актуальними в майбутньому, наскільки вони стали 

інтегральною частиною сучасної культури [70, c. 36]. 
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Предметом цього дослідження стали ідейно-теоретичні засади поділу 

влади, опрацьовані представниками польської політичної та правової думки, їх 

реалізація на різних історичних етапах розвитку польської державності, 

теоретичні та прикладні (конституційні) аспекти реалізації принципу поділу 

влади в контексті історичного розвитку, проблеми, що постають при реалізації 

принципу поділу влади, а також можливі шляхи їх вирішення в умовах 

сучасного етапу політичних трансформацій у Республіці Польща. Під ідейно-

теоретичними засадами в цьому дослідженні розуміється сукупність поглядів 

на поділ влади, виражених у формі ідей, теорій, доктрин, їх критики тощо, які в 

загальному вигляді становлять принцип поділу влади. Ці погляди стали 

основою, підвалинами реалізації принципу поділу влади, на базі яких 

формувалося розуміння та втілення (реалізація) цього принципу у правових 

актах – конституціях. В свою чергу, застосування конституційно закріпленого 

принципу поділу влади створювало досвід його реалізації, що відповідно 

впливало на зміну, модернізацію поглядів на поділ влади, що ставали ідейно-

теоретичними засадами впровадження змін, модернізації засад поділу влади та 

реалізації їх як принципу на конституційному рівні. Саме такий взаємозв’язок 

та взаємний вплив, в якому теоретичний аспект (ідейно-теоретичні засади) має 

основне значення, став одним з головних елементів, які було закладено в логіку 

цього дисертаційного дослідження, що, в свою чергу, зумовило застосування 

відповідних методологічних підходів до його дослідження.  

Виникнення, розвиток, модернізація ідейно-теоретичних засад та 

реалізація на їх основі принципу поділу влади і, відповідно, їх взаємозв’язок та 

взаємний вплив відбувалися в історичному розвитку, кожному з етапів якого 

відповідають конкретні історичні умови, які мали визначальний вплив як на 

формування ідейно-теоретичних засад, так і на реалізацію принципу поділу 

влади. Все це зумовило застосування методів історико-правових досліджень як 

ключових для цієї роботи. Ідейно-теоретичні засади реалізації принципу поділу 

влади досліджувалися на прикладі Республіки Польща, яка є важливою 
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складової частиною загальноєвропейської історії, культурної та демократичної 

традиції і яка на сьогодні є державою − членом Європейського Союзу. В 

сучасних умовах Республіка Польща, як частина Європейської спільноти, до 

якої долучається і Україна, становить для України важливий об’єкт для 

дослідження, зокрема, в частині реалізації принципу поділу влади та його 

ідейно-теоретичних засад. Це зумовлено тим, що питання реалізації принципу 

поділу влади в Україні, особливо протягом останнього десятиріччя, було і 

залишається одним з ключових у період сучасних суспільно-політичних 

трансформацій. Розуміння процесів формування ідейно-теоретичних засад 

поділу влади, реалізації їх як принципу, сучасних підходів до його реалізації, 

наслідків і проблем, які виникають у близькій для України географічно, 

історично та культурно країні, повинно стати важливим матеріалом для 

теоретичного осмислення принципу поділу влади для його практичного 

втілення. 

Як відомо, вивчення предмета дослідження органічно пов’язане з 

проблемою вибору відповідного інструментарію, засобів та напрямів його 

пізнання. Її вирішення передбачає визначення методології дослідження в 

цілому та підбір конкретних методів, які б відповідали сутності об’єкта [32, 

c. 32]. 

У наукознавстві методологія розуміється як теоретична основа та способи 

організації пізнавального процесу, що характеризують пізнання з погляду його 

загальних форм, можливостей пізнавальних засобів та механізмів, які 

зумовлюють логічну послідовність наукового дослідження. Методологія 

відображає певний кут зору на предметне поле дослідження, який висвітлює 

весь процес досягнення наукового результату, передбачає використання 

відповідних засобів, прийомів та способів пізнання. Методологія правової 

науки виступає як зумовлена особливостями правової реальності цілісна та 

узгоджена система способів пізнання, що включає такі складові: 1) загальний 

(філософський) підхід; 2) загальнонаукові методи; 3) спеціальні методи; 
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4) власні правові методи. Загальний (філософський) підхід виступає 

світоглядною основою правознавства, а сукупність методів (загальнонаукових, 

спеціальних та власних) становить «набір» робочих інструментів формування 

державно-правових знань. Завдання ефективного застосування методології 

полягає у прагненні до найбільш точного і адекватного відображення наукового 

предмета пізнання шляхом забезпечення повноти та всебічності дослідження, 

знаходження оптимального співвідношення як між рівнями методології — 

філософськими підходами і формалізованими методами, — так і між різними 

конкретними методами дослідження [17, c. 25].  

Головне завдання методології історико-правових досліджень – 

забезпечення теорії певною програмою пізнання правової реальності в її ґенезі 

та функціонуванні, підвищення евристичної ефективності, теоретичного та 

практичного освоєння дійсності. У змістовний аспект методології входять такі 

проблеми як-то: структура наукового знання взагалі та наукової теорії, зокрема; 

закони становлення функціонування  та зміни наукових теорій; понятійно-

категоріальний апарат історико-правових наук; характеристика схем пояснення, 

прийнятих у науці; структура і операційний склад методів науки, умови та 

критерії науковості тощо [5, c. 68]. 

Оскільки це дисертаційне дослідження побудоване, головним чином, як 

дослідження в галузі історії учень про державу і право, необхідним було 

застосування методології історії учень про державу і право як системи 

принципів і методів, за допомогою яких досліджуються персоніфіковані 

державно-правові ідеї та цілісні вчення (доктрини, теорії), їх виникнення, 

історичний розвиток, зв’язки із сучасністю та суспільною практикою.  

Застосування вищезазначеної методології вимагало дотримання принципу 

історизму, який передбачає, зокрема, дослідження та інтерпретацію того чи 

іншого вчення про право та державу в контексті та з урахуванням історичних 

особливостей часу його походження й розвитку, принципу об’єктивності, або 

ідеологічної неупередженості, реалізація якого передбачає дослідження та 
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інтерпретацію вчення таким, яким воно було задумане й опрацьоване його 

авторами, без нашаровування політичної та ідеологічної кон’юнктури,  

ідеологічних уподобань дослідника [18, c. 13].  Визначення характерних 

особливостей державно-правових учень неможливе без застосування 

порівняльно-історичного методу, який дозволяє зіставити погляди мислителів 

різних епох і народів на розвиток певних державно-правових явищ та інститутів 

[38, c. 12].  Порівняльно-історичний метод дає можливість також розкрити 

сутність досліджуваних явищ на основі вже наявних фактів, виходити за межі 

явищ, за допомогою аналогій робити історичні узагальнення та проводити 

паралелі, застосовувати всі інші наукові методи. Порівняльно-історичний метод 

був використаний як один із базових методів виконання цього дисертаційного 

дослідження Застосування порівняльно-історичного методу дало змогу 

дослідити і зіставити погляди представників світової та польської політико-

правової думки на владу та її поділ, узагальнити минулий досвід реалізації 

поділу влади в Польщі за різних історичних умов суспільного розвитку 

польської держави, виявити особливості етапів і періодів, в яких реалізовувався 

поділ влади в польській державі. Дослідження поглядів та опрацювань 

представників польської правової думки здійснювалось в історично-

хронологічній послідовності в межах визначених в роботі періодів їх 

зародження і розвитку, з врахуванням суспільно-політичної ситуації, в якій ці 

погляди та опрацювання формувалися та висловлювалися. Такий підхід дав 

можливість не тільки показати історично-хронологічну послідовність 

видозмінення цих поглядів, але й дослідити і представити сутність та 

характерні особливості цих видозмін, тобто їх розвиток (модернізацію) від 

обстоювання сильної централізованої (королівської, станової) влади до 

обґрунтування необхідності її поділу згідно з класичною доктриною 

Ш.-Л. Монтеск’є, та подальшого їх розвитку в інших історичних суспільно-

політичних умовах. Було досліджено також вплив ідей Ш.-Л. Монтеск’є на 

сучасних йому представників польської політико-правової думки та на оцінку 
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їх поглядів представниками світової політично-правової думки, такими як 

Ж.-Ж. Руссо, Г. Маблі, Е. Берк, Дж. Адамс, Т. Джефферсон.  

Застосовувався також соціологічний метод, який дав можливість виявити 

соціальну зумовленість теоретичних підходів до поділу влади у представників 

світової та польської політико-правової думки різних періодів їх розвитку, з 

метою виявлення постійних зв’язків між фактами суспільного життя і 

специфікою їхнього осмислення. 

Загалом, методологічну основу роботи складає комплексний підхід до 

аналізу ідейно-теоретичних засад поділу влади, їх зародження і розвитку, 

практики реалізації та способів їх конституційно-правового забезпечення на 

різних історичних етапах, включаючи сучасні умови політико-правових 

трансформацій. Такий підхід зумовлений як об’єктом та предметом 

дослідження, так і метою і завданнями, які в ньому поставлені.  

Логіка вивчення ідейно-теоретичних засад поділу влади, на якій 

побудоване це дисертаційне дослідження, на нашу думку, вимагає спочатку 

з’ясування сучасних поглядів українських та польських вчених на питання 

поділу влади, а саме – визначення понять, які визначають проблему поділу 

влади, визначають головні питання, які становлять предмет дослідження, та 

оцінки при вивченні доктрини поділу влади. До них, на нашу думку, належать 

такі питання, як-то: а) що розуміється під ідеєю (доктриною, принципом, 

теорією) поділу влади; б) поділ влади у функціональному, організаційному або 

інституціональному, та суб’єктивному, або персональному, аспекті; 

г) співвідношення застосування термінів «поділ» та «розподіл» влади 

ґ) класифікація моделей поділу влади у різних формах державного правління; 

д) питання рівноваги влади при реалізації поділу влади; е) місце механізмів 

стримування і противаг в поділі влади та способи їх реалізації; 

є) співвідношення принципів єдності та поділу влади; ж) проблеми реалізації та 

деформації принципу поділу влади в сучасних умовах.  
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Розгляд цих питань дає змогу окреслити основні проблеми і напрямки 

подальшого дисертаційного дослідження для досягнення поставлених 

дисертантом мети і завдань, створює методологічний контекст для їх 

досягнення.  Вирішити ці завдання допомагає також системний метод, який 

передбачає погляд на державу і право як на системи, що складаються з окремих 

елементів, кожен з яких виконує певну функцію, між якими існує взаємозв’язок 

(структура), що зумовлює місце кожного елемента в цій системі [17, c. 32]. 

Застосування цього методу дало можливість розглянути ідею (принцип, теорію, 

доктрину) поділу влади, як систему, що складається з окремих елементів, таких 

як-то – функції влади, гілки влади, органи влади, рівновага влади, система 

стримування і противаг, – які через взаємозв’язок і взаємозалежність разом 

складають структуру поділу влади. Для вирішення завдань було застосовано 

також логічний метод, який включає, зокрема, аналіз і синтез, визначення 

понять та їх класифікацію [17, c. 31]. Застосування аналізу сприяло уявному 

розчленуванню ідеї поділу влади на окремі елементи (складові частини) і 

дослідженню кожного з них. Синтез дав можливість створити єдину цілісну 

картину ідеї поділу влади. Дослідження від конкретного до абстрактного дало 

можливість розглянути абстрактні поняття у їх конкретних формах або проявах 

(форма правління – характеристика окремих видів залежно від способу 

застосування механізму стримування і противаг). 

Важливе значення для дослідження державно-правових ідей є періодизація 

історії учень про державу і право [18, c. 14]. Періодизація виникнення та 

розвитку ідеї поділу влади у світовій політико-правовій думці дає можливість 

систематизувати вивчення поглядів представників національної політико-

правової думки у контексті загальносвітового розвитку поглядів на поділ влади.  

У працях вітчизняній та закордонних науковців представлені різні підходи 

до періодизації вчення про поділ влади. Український вчений І. Процюк виділяє 

три макроетапи у виникненні і розвитку теорії поділу влади. Перший 

характеризується виникненням ідеї поділу (обмеження) державної влади в 
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стародавньому світі й у добу середньовіччя, коли формується світоглядне 

підґрунтя, інтелектуальне середовище, в якому стало можливим виникнення 

ідеї обмеження влади. Цей етап, у свою чергу, поділяється на два періоди: 

а) виникнення ідеї обмеження публічної політичної влади в античній науковій 

традиції, і б) християнська інтерпретація проблеми співвідношення особистості 

і влади в соціально-політичних доктринах середньовіччя. Другий етап 

розпочинається з наукового оформлення самої теорії в епоху Відродження, до 

якого включається практичне застосування цього принципу в правових 

системах держав Нового часу, тобто практична реалізація наукової концепції. У 

ньому він також виділяє два періоди: а) виникнення теорії поділу державної 

влади, і б) конституційно-правове закріплення принципу поділу державної 

влади в правових системах так званих перших демократій. На третьому етапі 

теорія поділу державної влади поступово трансформується у своєрідний 

імператив сучасної державності. Він охоплює розвиток сучасної теорії поділу 

державної влади як елемента загальної теорії правової держави [45, c. 33-34].  

А. Медушевський виділяє п’ять етапів у розвитку теорії поділу влади: 

1) формування уявлень про необхідність її поділу для забезпечення свободи 

особи в період від античності до Нового часу; 2) системне теоретичне 

обґрунтування даного принципу в епоху кризи абсолютизму й переходу до 

парламентського устрою, який має на меті поділити владу між буржуазією, що 

зароджується, і феодальною знаттю, що зберігалась; 3) пошук оптимального 

рішення питання щодо впорядкування органів державної влади у ХІХ ст.; 

4) всебічна критика принципу поділу влади через його теоретичну нездатність і 

практичну неефективність в умовах першої світової війни й революцій, які 

вимагали концентрації влади, яка припадає на початок ХХ ст.; 5) визначення в 

другій половині ХХ ст. принципу поділу влади як наріжного каменю 

демократичного ладу й гарантії від реставрації тоталітаризму [37, с. 29].  

В свою чергу, Р. Косов пропонує в процесі розвитку теорії поділу влади 

розрізняти три макроетапи. Перший з них характеризується виникненням ідеї 
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розподілу (обмеження) державної влади і її політичної організації. В цей час 

створюється світоглядний фон, інтелектуальне середовище, в якому стало 

можливим виникнення ідеї обмеження влади. Другий етап починається з 

наукового оформлення саме теорії в епоху Відродження і відзначається 

практичним застосуванням цього принципу в правових системах Нового часу. 

На третьому етапі теорія поділу влади поступово трансформується у своєрідний 

імператив сучасної державності [29, с. 10]. 

Іншу періодизацію розвитку вчення про поділ влади пропонує 

В. Абашмадзе. Він вважає, що цей принцип може розумітися: а) як система 

технічного розподілу функцій державної влади між різними органами, тобто як 

результат розподілу праці, застосований до державного механізму з метою 

спрощення й контролю (формальне розуміння поділу влади); б) як політичний 

принцип устрою й організації влади в суспільстві (матеріальне розуміння). 

Формальний аспект виникає ще в античному світі й вдосконалюється в Середні 

віки. Матеріальне розуміння формується значно пізніше (у період боротьби 

буржуазії проти феодальної державності) й стає панівним в епоху 

Абсолютизму. Буржуазні ідеологи визначили поділ влади як основний принцип 

побудови буржуазної держави [1, c. 7-9]. 

В сучасній польській правовій науці це питання знайшло ґрунтовне 

дослідження у працях Р. Малайного, який ділить історію розвитку ідеї поділу 

влади на три основні етапи. Кожному з цих етапів відповідає своя теорія 

«поділеної влади», при цьому теорія поділу влади в його розумінні є останнім, 

завершальним етапом розвитку ідей, пов’язаних з владою та її поділом. 

Відповідно до етапів Р. Малайни виділяє три теорії «поділеної влади»: 1) етап 

теорії змішаного устрою, в якому він розрізняє стародавній та сучасний, 2) етап 

теорії устрою рівноваги та 3) етап теорії поділу влади, в якому він розрізняє: 

доктрину Ш.-Л. Монтеск’є, доктрину батьків-засновників США, французьку 

доктрину, німецьку доктрину, англосакську доктрину [114, c. 14].  
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Оскільки предметом дисертаційного дослідження є ідейно-теоретичні 

засади поділу влади представників польської політичної та правової думки, які 

становили основу реалізації принципу поділу влади на різних історичних 

етапах розвитку польської державності, за основу було прийнято періодизацію, 

запропоновану Р. Малайним.  Перевагою цього підходу є закладена в ньому 

логіка, що дає змогу уникнути змішування ідеї поділу влади як теорії 

(доктрини, вчення) із теоріями, які передували її виникненню, не відкидаючи, а 

використовуючи погляди її попередників на владу та її поділ.  

Предметом дисертаційного дослідження є також теоретичні та прикладні 

(конституційні) аспекти реалізації принципу поділу влади в контексті 

історичного розвитку польської держави. В зв’язку з цим при вивченні 

предмета було застосовано історико-хронологічний метод, який дає можливість 

досліджувати державу і право, правові інститути і процеси в тій послідовності, 

в якій вони виникали, розвивалися та змінювалися. Історичний розвиток, який 

становить контекст, в якому досліджується предмет цієї роботи, представлений 

у хронологічному порядку історичного розвитку польської держави, базувався 

на прийнятій в польській правовій доктрині теорії держави і права [68, c. 14] 

періодизації виникнення та розвитку польської держави і права.  

Зародження та розвиток ідейно-теоретичних засад реалізації принципу 

поділу влади становить один з елементів зародження та розвитку держави і 

права в Польщі. Він пов’язаний із загальноісторичними процесами, але має 

свою логіку та історію розвитку. Тому, в дослідженні засад було застосовано 

історичну періодизацію, яка базується на прийнятій в польській правовій 

доктрині історії та теорії держави і права періодизації виникнення та розвитку 

польської держави і права з врахуванням необхідності здійснення періодизації в 

контексті зародження та розвитку ідейно-теоретичних засад поділу влади. На 

нашу думку, така історична періодизація повинна мати наступний вигляд:  

А) Період зародження поглядів на владу і її поділ, формування ідейно-

теоретичних засад поділу влади та їх нормативне закріплення (реалізація) (від 
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становлення  польської держави до ухвалення Конституції 3 травня 1791 р.), 

який охоплює: 1) спадкову монархію (друга половина Х ст. – перша половина 

ХІV ст.; б) удільний поділ (1138–1320 рр.); 2) станову монархію (1320–

1454 рр.);  3) період шляхетської Речі Посполитої, який триває до моменту 

занепаду польської державності і складається з трьох підперіодів, а саме: а) 

шляхетської демократії (1454–1652 рр.), б) магнатської олігархії (1652–

1764 рр.), в) початку конституційної монархії (1764–1794 рр.);  

Б) Період розвитку ідейно-теоретичних засад поділу влади та їх реалізація 

у період втрати та відновлення польської державності (від втрати незалежності 

та першого поділу польської держави до Другої Світової Війни), який охоплює: 

4) період поділів Польщі та втрати нею державності (1772/1795–1918 рр.); 

5) період Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.);  

В) Період розвитку ідейно-теоретичних засад поділу влади та їх реалізація 

в період політичних трансформацій (від Другої світової війни до ухвалення 

сучасної Конституції Республіки Польща 1997 р.), який охоплює: 6) період 

німецької окупації та комуністичного правління (1939–1944  рр. та 1945–1988 

рр.); 7) сучасний період – Третя Річ Посполита (1989 р. до сьогодні). Причому, 

сучасний період, починаючи від 1989 р., для цілей цього дослідження 

поділений на два підперіоди: а) 1989–1997 рр. (до ухвалення сучасної 

Конституції Республіки Польща); б) 1997 р.  до сьогодні. 

Зважаючи на складність досліджуваної теми, використовувалися також 

загальнонауковий діалектичний метод дослідження, який ґрунтується на 

виявленні внутрішньої сутності таких явищ, як влада, поділ влади, єдність 

влади, рівновага влади та механізми стримування і противаг в поділі влади  

через характеристику динаміки їх розвитку та зовнішніх проявів. При цьому 

особливий наголос було зроблено на висвітленні зв’язку між теоретичною 

основою феномену поділу влади та практикою його безпосередньої реалізації 

на різних етапах історичного розвитку польської держави, що обґрунтовує 

застосування  історичного методу для з’ясування історичного контексту 
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розвитку Республіки Польща, в якому зароджувалися та розвивалися ідейно-

теоретичні засади реалізації принципу поділу влади. 

Історія учень про державу і право є не лише одним з основних шляхів 

оволодіння теоретичними основами розвитку суспільства, а й дає змогу 

отримати ефективні для практичного застосування знання [38, c. 10]. Оскільки 

на сучасному етапі суспільно-політичного розвитку як Україна, так і Польща 

все ще переживають період політичних та суспільних трансформацій, вивчення 

сучасних ідейно-теоретичних засад та досвіду реалізації принципу поділу влади 

на прикладі Республіки Польща дає змогу отримати ефективні знання для 

практичного застосування в Україні. Це стає тим актуальнішим з двох основних 

причин. По-перше, Польща в цілому успішно пройшла той етап трансформації, 

на якому перебуває Україна, що дає можливість вивчити, зрозуміти, зробити 

висновки та використати позитивний досвід, так само, як і уникнути 

негативних наслідків. По-друге, після парламентських та президентських 

виборів 2015 р. вперше в історії Польщі склалася ситуація, коли абсолютна 

більшість у законодавчій владі та виконавча влада в цілому належать до однієї 

політичної  сили консервативного спрямування. Це призвело до деформації або 

навіть кризи принципу поділу влади в конкретних історичних суспільно-

політичних умовах. З’ясування природи і механізмів сучасної польської кризи 

поділу влади дає можливість глибше зрозуміти значення поділу влади для 

забезпечення прав і свобод як для народу в цілому, так і для кожного окремого 

громадянина, зокрема. Це створює унікальну можливість для розуміння 

необхідності розвитку (модернізації) сучасних наукових підходів до ідейно-

теоретичних засад поділу влади та механізмів його реалізації, дає базу для 

певних прогнозів щодо шляхів розвитку ідейно-теоретичних засад реалізації 

принципу поділу влади як в Польщі, так і в Україні. Для реалізації цього 

завдання в дослідженні застосовувався також принцип соціального підходу, 

який має особливе значення для оцінки програм та реальної політичної 

діяльності партій, її лідерів [4, c. 20] і діячів, які формують програми та 
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напрямки дій, особливо, якщо партія є правлячою і формує більшість в 

законодавчій владі та виконує виконавчу владу.  

Історичний підхід в правознавстві, завдяки динамічному способу 

відображення правових явищ, дає можливість певною мірою передбачати їх 

еволюцію. Це стає можливим, зокрема, завдяки тому, що, як показує історія 

учень про державу і право та історія держави і права, кількість типів суспільно-

державних устроїв та відповідних до них правових інституцій є досить 

обмеженою, а тому можливі рішення, що відповідають умовам даного етапу 

суспільного розвитку, також є обмеженими [70, c. 46-47]. Розглядаючи питання 

реалізації принципу поділу влади, слід враховувати обмеженість моделей 

державного правління, в яких цей принцип реалізується. 

Залежно від способів (варіантів) організації (реалізації) влади розрізняють 

форми державного правління. Форма державного правління є елементом форми 

держави, який характеризує порядок організації вищих opгaнів державної влади 

та подiл компетенцій мiж ними. Порядок організації охоплює спосіб 

формування вищих opгaнів державної влади, відображає ступінь участі 

громадян в їх утвopeннi (наслідування, обрання чи призначення), вказує на 

способи легітимації державної влади та її підстави. Спосіб формування 

зумовлює обсяг повноважень відповідних opгaнів, визначає їх юридичну і 

політичну відповідальність [45, c. 94]. Як підкреслює І. Процюк, результати 

класифікації форм державного правління зарубіжних і вітчизняних науковців 

особливою різноманітністю не відзначаються. Більшість дослідників за формою 

правління поділяють сучасні держави на два основні види − монархію і 

республіку. Розрізняють необмежені й обмежені монархії. Що стосується 

республік, то розрізняють президентські, парламентські та змішані республіки. 

При цьому досить поширеним є виділення певних особливих різновидів 

республік (соціалістичні, монократичні, мілітарні тощо) і монархій (станово-

представницькі, деспотичні, теократичні та ін.), що існують в одній або ж у 

невеликій групі держав [45, c. 100].  
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Таким чином, можна виділити дві найбільш поширені на сьогодні форми 

державного правління – монархії та республіки, серед яких найбільш 

поширеною в сучасному світі є республіканська форма правління, яка має, 

залежно від способу реалізації поділу влади, три різновиди – парламентську, 

президентську та змішану (парламентсько-президентську, президентсько-

парламентську, парламентсько-кабінетну тощо). Слід також згадати, що 

С. Ботсан вважає поняття «республіки» застарілим в сучасних умовах і 

пропонує замінити його «поліархією» [6, c. 5]. Втім,  для цілей нашої роботи ми 

використовуємо усталене поняття «республіка». До цього переліку додаємо 

авторитарну форму правління, яка виявляється у різних формах, 

характеристика яких не має принципового значення для нашого дослідження. 

Однак, важливим є те, що авторитарна форма або повністю відкидає ідейно-

теоретичні засади поділу влади, або спроваджує їх до «поділу праці», навіть, 

якщо принцип поділу влади закріплений на конституційному рівні. 

На важливість характеру взаємодії гілок влади у реалізації поділу влади 

звертає увагу Н. Жук [15, c. 19]. Зазвичай, за характером взаємодії гілок влади у 

республіканській формі правління виділяють два основні варіанти реалізації 

принципу поділу влади. Один з них називають «жорстким», а інший – «м’яким» 

або «гнучким» поділом влади. В українських наукових джерелах немає 

усталеного терміну, використовують термін як «м’який», так і «гнучкий» поділ 

влади, або їх разом як рівнозначні поняття. Наприклад, Н. Жук [15, c. 19, 35], 

К. Бабенко [3, c. 8], Ю. Фрицький [59, c. 16] використовують термін «гнучкий», 

О. Бульба використовує термін «м’який» [8, c. 82, 137], І. Процюк [45, с. 9, 176, 

217] використовує їх одночасно як рівнозначні поняття. Для цілей цієї роботи 

ми будемо використовувати ці поняття як рівнозначні.  

Французький державознавець Ж.-Л. Шабо в основу класифікації 

політичного владарювання покладає структуру відносин між виконавчою та 

законодавчою владою. Він виділяє режими з розмежуванням цих двох гілок 

влади і режими, що характеризуються їх взаємопроникненням. В першому 
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випадку «вказане розрізнення може набувати форму строгого розмежування 

(«жорсткий» поділ влади), як за президентського режиму, або ж гнучкої чи 

«тісної взаємодії», що властиве парламентським режимам. Баланс в режимах 

змішаного типу може схилятися на користь органу – носія законодавчої влади 

(режим асамблей) або ж органу – носія виконавчої влади (авторитарний 

режим)» [62, с. 161]. На думку Н. Жук, «жорсткий» та «гнучкий» поділ влади 

знаходять своє втілення переважно у двох формах правління – президентській і 

парламентській, механізм і дух яких відрізняються один від одного. 

«Жорсткий» поділ влади вважається властивим президентській формі 

правління, що характеризується недостатністю тісних органічних і 

функціональних зв'язків між гілками влади, якими відрізняється «гнучкий» 

поділ влади, притаманний парламентаризму [15, c. 19]. За визначенням 

І. Процюка, в основі класичних республiк (парламентської, президентської та 

змішаної) лежать різні моделі поділу влади. Так, президентській республіці 

властива «жорстка» модель поділу влади, яка характеризується найбільш 

послідовним впровадженням усіх трьох компонентів (інституційного, 

функціонального й суб'єктного). У парламентських республіках діє «м'яка», 

«гнучка» модель поділу влади, яка зосереджує увагу, насамперед, на 

інституційному компонентi, не вимагає суб'єктного розмежування [45, c. 217]. 

На думку П. Стецюка, в сучасних конституційних системах починає 

переважати «м’яка» модель поділу влади [55, с. 52]. 

В чистому вигляді президентські або парламентські республіки мало де 

існують. В більшості демократичних країн реалізована змішана модель, яка, 

залежно від порядку обрання гілок влади, їх  повноважень та застосованих 

механізмів стримування і противаг, може бути: президентсько-парламентською 

(або напівпрезидентською чи президенціальною), як в Україні в період дії 

Конституції України в редакції 1996 р., чи парламентсько-президентською, як в 

Україні зараз та в період дії Конституції України в редакції 2004 р. або 

парламентсько-кабінетною, як у Республіці Польща.  
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Обмеженість інституціональних форм реалізації  принципу поділу влади в 

демократичній формі правління дає можливість прогнозування певних 

напрямків реалізації принципу поділу влади та їх наслідків, що, відповідно, 

створює емпіричний матеріал для опрацювання певних рішень в цьому питанні. 

Базою для опрацювання таких рішень є історичний досвід реалізації принципу 

поділу влади, включаючи, насамперед, сучасний період, та порівняння умов і 

наслідків  реалізації принципу поділу влади в подібних умовах в інших країнах. 

В даному випадку для цілей, які поставлені здобувачем у цьому дослідженні, 

йдеться про історичний досвід Республіки Польща на сучасному етапі. Під 

сучасним етапом історичного розвитку прийнято вважати етап початку 

суспільно-політичних трансформацій, який в Польщі розпочався у 1989 р., а в 

Україні – у 1991 р. Для вирішення цього завдання здобувачем були 

проаналізовані ідейно-теоретичні засади реалізації поділу влади у Республіці 

Польща з моменту початку сучасних суспільно-політичних трансформацій, 

нормативне вираження та реалізація принципу поділу влади в період після 

ухвалення у 1997 р. чинної польської конституції, та у логічній послідовності та 

у формально-правовому вираженні розглянуто сучасну деформацію або кризу 

поділу влади від моменту її виникнення до досягнення певної стабілізації (але 

не вирішення), що дає підстави для прогнозування її поглиблення та розвитку в 

напрямку спровадження поділу влади до, скоріше, нормативного 

(конституційного) запису, який в реальності буде означати організаційний 

поділ влади як «поділ праці», а не як теоретичний постулат або принцип, 

спрямований на недопущення узурпації або авторитаризації влади. Розуміння 

недоліків функціонування елементів механізму стримування і противаг, які до 

цього призвели, повинно дати знання, чого і як слід уникати в формуванні 

сучасних ідейно-теоретичних засад реалізації принципу поділу влади в Україні.  
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1.2 Сучасний науковий дискурс з проблеми поділу та єдності влади в 

умовах політико-правових трансформацій 

Дискусія щодо адекватності теорії поділу влади сучасності є надзвичайно 

складною. Зокрема, це стає зрозумілим з огляду на те, що буквальний поділ або, 

скоріше, розділення органів державної влади неминуче веде до паралічу усього 

державного механізму або до підпорядкування собі державного апарату єдиним 

органом, що в кінцевому підсумку, негативно відображається на здатності 

держави гарантувати свободу і права особи. Багато противників теорії поділу 

влади, здається, не усвідомлюють, що заклик до підвищення ефективності 

функціонування державного апарату за рахунок відходу від ідейно-теоретичних 

засад поділу влади або спроба її модернізації шляхом їх зведення тільки до 

питання закріплення інституціонального  поділу компетенцій з метою 

підвищення ефективності діяльності державного апарату шляхом зосередження 

повноважень, властивих різним гілкам влади в руках однієї з них або шляхом 

надання виразної компетенційної переваги одній з гілок державної влади може 

призвести до авторитаризму або диктатури. Історія тоталітарних держав, як і 

сучасна історія деяких «демократичних» держав, таких, наприклад, як Росія або 

Казахстан, є тому яскравим прикладом. Саме тому, в сучасній політико-

правовій думці і державотворчій практиці переважає погляд, згідно з яким 

принцип поділу влади є одним з головних принципів правової держави. 

Водночас, підкреслюючи захисний характер цього принципу державної влади 

щодо забезпечення реалізації громадянських прав і свобод, не можна забувати 

також, що він є істотним елементом також в розумінні певної техніки 

управління державою. Як слушно підкреслюють Н. Нижник та М. Кармаліта 

впровадження доктрини поділу влади в конкретних умовах розбудови 

Української держави стає вкрай актуальним не лише з погляду утвердження в 

ній демократії та верховенства права, а, насамперед, з точки зору потреби 

запобігання політико-правовим конфліктам усередині державної влади, які 

супроводжують розвиток нашої держави останніми роками. Водночас 



54 

 

віднесення ідеї поділу влади до базових засад демократії, її сприйняття як 

самодостатньої конституційної цінності відповідає усталеним 

загальноєвропейським політичним і правовим традиціям [23, с. 35]. В сучасних 

демократичних державах принцип поділу влади є однією з головних ідейно-

теоретичних засад існування держави як демократичної (в якості невід’ємної 

складової частини принципів суверенітету народу, верховенства права, 

правової держави та інших). Втім, в кожній демократичній державі на основі 

загальносвітових та національних ідейно-теоретичних засад поділу влади 

створений свій механізм реалізації принципу поділу влади. Різниця між 

сучасними формами правління проявляється, зокрема, у взаємовідносинах між 

вищими органами держави. Хоча поділ на відповідні гілки влади подібний, 

способи його реалізації різні. Вони відрізняються певними особливостями, а 

саме: порядком формування та принципами взаємовідносин між законодавчою, 

виконавчою та судовою гілками влади, що і визначає існуючу в державі форму 

правління. Поділ державної влади виступає також критерієм класифікації форм 

державного правління. Як справедливо підкреслює І. Пройцюк «принцип 

поділу влади як елемент теорії – це ідеальна конструкція, а як складова 

практики конституціоналізму – динамічне явище, що демонструє різноманітні 

варіанти її реалізації» [44, c. 6].  

Розглядаючи погляди на поділ влади, зазначимо, що, на нашу думку, слід 

виділити декілька найважливіших аспектів, які визначають ті чи інші погляди 

на ідею поділу влади та її нормативну імплементацію і, відповідно, погляди на 

питання єдності та поділу влади. До них належать: а) поділ влади у 

функціональному, організаційному або інституціональному та суб’єктивному 

або персональному аспекті; б) класифікація моделей поділу влади; в) питання 

рівноваги влади при реалізації поділу влади; г) місце механізмів стримування і 

противаг в поділі влади та способи їх реалізації; ґ) співвідношення єдності та 

поділу влади; д) визначення поділу влади в сучасних умовах.  
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Варто згадати також питання термінології, а саме співвідношення термінів 

«поділ влади» та «розподіл влади», які досить часто вживаються в науковій 

літературі як синоніми. Однак, ці поняття можуть мати різне смислове 

навантаження або взаємно протиставлятися. На цьому, зокрема, наголошує 

К. Бабенко, який вважає, що  поняття «поділ влади» і «розподіл влади» 

необхідно розрізняти. У першому варіанті йдеться про поділ державної влади, а 

у другому – про розподіл специфічних повноважень між різними органами 

державної влади (які відповідно до отриманих повноважень конституюються у 

три базові напрями реалізації влади: законодавча, виконавча і судова 

діяльність). Тобто, якщо перший підхід робить наголос на необхідності 

розгляду державної влади як результату додатку трьох типів влади 

(законодавчої, виконавчої і судової), то згідно з другим підходом, ми вправі 

говорити не більш, як про спеціальну процедуру розподілу всієї сукупності 

повноважень, які має держава (ці повноваження визнаються за нею як 

необхідна умова виконання основних функцій державної влади) [3, c. 15]. В 

свою чергу, Н. Жук розглядає «розподіл» як складову «поділу» влади, який 

означає розподіл повноважень (компетенції) між органами державної влади, що 

складають гілки влади у межах поділу влади [15, c. 33]. І. Процюк взагалі не 

погоджується з вживанням у юридичній літературі терміну «розподіл влад», і 

погоджується з позицією В. Абашмадзе, що словосполучення «…розподіл 

влад» не зовсім точно визначає сутність цього поняття, бо воно неприйнятне з 

таких міркувань: по-перше, в суспільстві існують різні види влад, але в даному 

випадку мається на увазі лише одна з них − державна; по-друге, теорія поділу 

державної влади в дійсності спрямована проти монізму останньої і передбачає 

поділ єдиної державної влади на окремі влади; по-третє, назва «розподіл влад» 

походить з помилкового уявлення, що в суспільстві начебто існують різні 

державні влади, які можуть здійснюватися незалежно одна від одної [45, c. 36; 

1, c. 3]. В. Шахов протиставляє ці поняття, вважаючи, що однією з головних 

проблем сучасного українського суспільства є намагання здійснити не розподіл 

повноважень між законодавчою і виконавчою гілками, а саме поділ влади, що 
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призводить, на його думку, до досить гострих колізій у взаємовідносинах між 

ними і навіть до протистояння, блокуючи їхню взаємодію [64, c. 113]. Однак, 

він не дає обґрунтування своєму висновку. Натомість у підручнику з загальної 

теорії держави і права за редакцією М. Цвіка та О. Петришина термін 

«розподіл» взагалі не вживається по відношенню до принципу поділу влади 

[16]. Розглядаючи принцип поділу влади, Р. Мартинюк також не використовує 

його у своїх дослідженнях щодо поділу влади як принципу [35], хоча і ставить 

знак рівності між цими поняттями. Він вважає, що попри стереотипність й 

загальновживаність у політологічній і юридичній літературі терміну «поділ 

влади» («розподіл влад»), він не зовсім адекватний тому, що ним позначено [36, 

c. 10]. На нашу думку, розглядаючи саме ідейно-теоретичні засади, слід 

вживати термін саме «поділу влади», а не її «розподілу». «Розподіл» влади 

обмежується, скоріше, тільки розподілом компетенцій між окремими гілками, 

органами влади. Тобто охоплює тільки організаційний аспект принципу поділу 

влади, тим часом, як питання ідейно-теоретичних засад поділу влади охоплює 

набагато більше аспектів ( це буде описано в подальших розділах цього 

дослідження). 

На нашу думку, в працях українських науковців переважає підхід, за якого 

функціональний поділ влади визначається як наділення певних органів влади 

повноваженнями реалізації законодавчої, виконавчої та судової функцій влади. 

Так, І. Процюк, розрізняючи функціональний, інституціональний і 

суб’єктивний прояви принципу поділу державної влади, вважає, що 

функціональний аспект вказує на те, що владні інститути тієї чи іншої гілки 

влади наділені самостійними повноваженнями, здійснюють якусь одну з 

однойменних функцій; їх компоненти не повинні перетинатися чи конкурувати, 

що унеможливлює втручання однієї гілки в компетенцію іншої. В 

інституціональному аспекті поділ влади передбачає, що в межах державного 

апарату створюються самостійні інститути влади: законодавчий орган, система 

виконавчих органів, незалежна судова система. Суб’єктивний аспект 
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виявляється у тому, що та сама особа або організований політичний суб’єкт не 

повинні одночасно представляти різні гілки державної влади [46, c. 36-37]. На 

думку О. Скакун принцип поділу влади складається із системи вимог: 1)  поділ 

функцій і повноважень (компетенції) між державними органами відповідно до 

вимог поділу праці; 2)  закріплення певної самостійності кожного органу влади 

при здійсненні своїх повноважень, неприпустимість втручання в прерогативи 

один одного і їх злиття; 3) наділення кожного органу можливістю 

протиставляти свою думку рішенню іншого органу і виключення зосередження 

всієї повноти влади в одній із гілок; 4)  наявність у органів влади взаємного 

контролю дій один одного і неможливість зміни компетенції органів держави 

позаконституційним шляхом [53, c. 96]. 

У вітчизняній науці поширеним є підхід, коли функцію влади 

ототожнюють з «гілкою влади», під якою розуміють групу органів, які 

реалізують певну функцію державної влади. Коментуючи ст. 6 Конституції 

України, в якій закріплюється положення, згідно з якими державна влада в 

Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, 

авторський колектив, до якого, зокрема, входять такі відомі українські вчені, як 

В. Тацій та Ю. Шемшученко, зазначає, що у системі поділу влади гілка влади 

виглядає як орган або уособлена група державних органів певного 

функціонального спрямування [28, c. 38]. В. Погорілко розглядає принцип 

поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову як рівноправність і 

незалежність органів державної влади між собою [26, c. 79]. О. Фрицький 

підкреслює, що йдеться, по суті, не про розподіл влади, а виходячи з єдності 

державної влади, про розподіл владних функцій між органами держави, 

насамперед, вищими. Тим самим, на його думку, формулу «розподілу влади» 

можна без особливих застережень замінити на формулу «розподіл функцій 

державної влади» [57, с. 273-274]. Подібні висновки робить і Ю. Фрицький, 

який вважає, що реалізація принципу поділу влади на практиці призводить до 

розподілу праці між органами держави, на основі чого підвищується якість і 
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ефективність їх діяльності, оскільки кожна державна структура спеціалізується 

на своїй  «власній праці» [59, c. 18]. Розподіл влади, таким чином, є 

структуроутворюючим і функціональним принципом з метою раціональної 

організації та контролю. Розмежування спрямоване на те, щоб утримати 

державну владу від можливих зловживань. Водночас, вони звертають увагу на 

те, що розподіл влад має два аспекти: по-перше, це розподіл влад між самими 

органами держави, коли жодному з органів не належить вся державна влада у 

повному обсязі, забороняється здійснювати функції, які належать іншому 

органу; по-друге, це засіб стримування влади держави у межах принципів 

гуманного, цивілізованого суспільства, механізм захисту прав особи, які 

закріплені в конституції [24, c. 196]. 

Колектив авторів (М. Цвік, О. Петришин, Л. Авраменко та інші) вважають, 

що системне тлумачення норм Конституції України дає можливість зробити 

висновок про орієнтацію конституційних засад української державності на 

концепцію народного суверенітету та поділу єдиної державної влади на гілки. 

Вони вважають, що основною причиною такого підходу є сучасне нормативне 

закріплення в Конституції України принципу (засади) поділу влади, яке дає 

можливість ототожнювати поділ влади на її функції з приписуванням цих 

функцій органам або групі органів. Поділ державної влади не може бути 

зведеним й до звичного розподілу праці стосовно управління суспільством, 

який виникає разом з появою такої складної сукупності державних органів, як 

державний апарат, та в своїй основі має спеціалізацію його працівників на 

певній діяльності — нормотворчій, виконавчій чи судовій, які вимагають різних 

здібностей і навичок. Не буде обґрунтованим ототожнення поділу державної 

влади з поділом функцій і повноважень, оскільки останній як юридичне 

втілення поділу влади не відбиває всіх його глибинних демократичних засад. 

На їхню думку поділ державної влади має глибокий демократичний смисл, 

оскільки в кінцевому підсумку він спрямований, згідно з концепцією 

Ш.-Л. Монтеск’є, на недопущення концентрації державної влади в руках однієї 
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людини, органу або класу, можливого свавілля, зрештою, – на забезпечення 

політичної свободи людини і громадянина. В цьому розумінні поділ влади є не 

тільки принципом організації і діяльності державного апарату, а й у ширшому 

контексті – однією із найважливіших засад демократичного правління [17, 

с. 130-131]. 

Визначення сутності поділу влади переважно через поділ функцій влади 

між окремими органами (групами органів) означає, скоріше, переважання 

функціонально-організаційного або функціонально-інституційного аспекту, а 

не функціонального аспекту поділу влади. На нашу думку, функціональний 

поділ влади полягає у виділенні трьох правових сфер діяльності влади: 

законодавчої, виконавчої та судової на рівні теоретичного постулату. 

Організаційний, або інституціональний, поділ означає наділення органу або 

групи органів повноваженнями реалізовувати різні правові сфери діяльності 

влади на рівні нормативної реалізації теоретичного постулату. Що ж до 

суб’єктивного поділу, то він є, скоріше, одним з ключових елементів у 

механізмі стримувань і противаг в організаційному аспекті поділу влади і може 

розглядатися в межах теоретичного постулату як складова частина ідейно-

теоретичної засади, а в межах нормативного закріплення реалізації 

теоретичного постулату – як спосіб досягнення оптимальної моделі 

організаційного або інституціонального поділу.  

Таким чином, на рівні теоретичного постулату ідейно-теоретична засада 

поділу влади проявляється як фундаментальний принцип забезпечення прав і 

свобод громадян, верховенства права, недопущення авторитаризації (узурпації) 

влади, як базовий принцип побудови правової держави. В своєму практичному, 

інституціональному втіленні принцип поділу влади являє собою структурно-

функціональну визначеність кожного з вищих органів державної влади, ступінь 

якої залежить як від його формально-юридичного статусу, так і від фактичного 

розмежування функціональної і предметної компетенції. Іншими словами, у 

цілісній системі вищих органів влади держави при режимі демократії кожен 
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вищий орган володіє певною часткою відносної самостійності один щодо 

одного, а ступінь цієї відносної самостійності є певним мірилом демократизму 

усієї політичної системи в цілому. Поділ влади є виразом самої демократії. 

Вони невіддільні один від одного [39, с. 176]. 

При розгляді питання поділу влади ключову роль має питання механізмів 

взаємодії та взаємовпливу органів влади, які реалізують різні функції влади, 

одна на одну з метою недопущення її узурпації та для досягнення рівноваги і 

злагодженості їх взаємодії. Це досягається шляхом застосування механізму 

стримування і противаг, який є невід’ємною частиною реалізації ідеї поділу 

влади. 

За визначенням Н. Жук, система стримувань і противаг - це логічне, 

об'єктивно і суб'єктивно зумовлене з'єднання компонентів державної влади. Під 

системою стримувань і противаг ми розуміємо сукупність техніко-юридичних 

засобів (техніко-правових інститутів), дія яких забезпечує урівноваження, 

взаємостримування, переборення протиріч та взаємне співробітництво між 

гілками державної влади [15, с. 47].  І. Процюк підкреслює, що система 

стримувань i противаг, як невід’ємна частина поділу влади, забезпечує 

урівноваження i взаємне стримування гілок влади, подолання протиріч, а також 

взаємне співробітництво за допомогою узгоджувальних процедур. Ця система є 

однією з основних засад саморегуляції механізму влади, підтримання балансу 

між гілками влади [45, с. 9]. На думку В. Селіванова, відсутність чіткого 

розмежування функцій і органів влади (по суті, це – механізм стримування і 

противаг) виключає можливість вирішення завдань забезпечення 

підпорядкування влади законові, ефективності її реалізації в процесі здійснення 

державного управління [51, c. 194]. В. Ладиченко підкреслює, що система 

стримувань і противаг створює умови для досягнення єдності дій через 

підтримання динамічної рівноваги в процесі функціонування гілок влади [33, 

c. 4]. Поділ влади, за умови приведення в дію системи стримувань і противаг, 

усуває можливість перевищення своєї компетенції тією чи іншою гілкою влади, 
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дає змогу ефективно здійснювати захист прав і свобод людини, що оцінюється 

світовою спільнотою як найвища соціальна цінність [33, c. 14]. 

На думку О. Каневського, механізм стримування і противаг найяскравіше 

проявляється в президентських республіках, зокрема, у США. Як сам принцип 

розподілу влади, так і механізм «стримувань і противаг», що його доповнює, в 

історичному розвитку США зумовлювались соціально-економічними та 

політичними факторами, потребами нової буржуазної еліти, яка від самого 

початку формувалась як плюралістична [20, c. 14]. Як зазначає В. Ладиченко, 

механізм стримувань і противаг ґрунтується на таких основних теоретичних 

положеннях: всі гілки влади мають різні джерела формування; кожна з гілок 

влади має свій строк повноважень, який не збігається з іншими; в межах своїх 

повноважень кожна з гілок влади може нейтралізувати узурпаторські тенденції 

іншої. Цей механізм включає в себе також встановлення несумісності 

депутатського мандату із заняттям посади в апараті управління, право вето 

президента на прийняті закони, можливість розпуску парламенту за певних 

обставин, вотум недовіри уряду з боку парламенту та процедуру імпічменту 

главі держави, незалежність судового корпусу та інше [33, c. 15]. На думку 

К. Бабенка, специфіка доктрини поділу державної влади та теорії «стримувань і 

противаг» полягає в тому, що крім зовнішніх факторів впливу кожної з гілок 

державної влади на інші вона передбачає наявність ще й внутрішніх принципів 

обмеження (самообмеження) органів кожної з гілок державної влади, що дає 

можливість їм залишатися в певних конституційно визначених функціональних 

і компетенційних межах, без втручання інших гілок державної влади [3, c. 165]. 

На думку І. Гордієнка поділ на законодавчу, виконавчу та судову владу є 

організаційно-функціональним засобом обмеженням влади, за умови 

функціонування механізму стримування і противаг, у результаті якого одна 

влада обмежує іншу [12, с. 9]. В свою чергу І. Забокрицький підкреслює, що 

моделі організації влади прагнуть до балансу, оскільки основою поділу є 

існування системи стримувань і противаг, за допомогою яких відбувається 
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взаємовплив різних гілок та органів влади. Розбалансованість ж влади, 

юридичний або фактичний перекіс в одну із сторін породжує конфлікти [16, 

с. 129]. 

Ідейно-теоретичні засади поділу влади необхідно розглядати в контексті 

принципу єдності влади, як його антитеза або як його продовження чи 

доповнення, залежно від поглядів на сутність принципу єдності влади. Тобто, 

залежно від того, чи був пріоритетом погляд на єдність влади, як такий, що 

єдиним джерелом влади є її носій (суверен) – народ і на цьому рівні влада є 

єдиною і потім ділиться за функціонально-організаційним принципом, чи 

пріоритетом був погляд, згідно з яким влада є єдиною також на рівні державної 

влади і ділиться, головним чином, в організаційному плані.  

Найбільш комплексно питання співвідношення принципів єдності та 

поділу влади розглянуто В. Чиркіним. Досліджуючи ідею єдності державної 

влади, він виділяє три аспекти цієї проблеми: соціальна єдність влади, що 

повинна випливати з єдності природи панівної в суспільстві соціальної групи і 

яка проявляється у пануванні певної соціальної спільноти (народу, панівного 

класу тощо); єдності принципових цілей і напрямків діяльності усіх державних 

органів, що зумовлена необхідністю узгодженого управління суспільством, без 

чого воно може перетворитися на анархію і дійти розпаду; організаційно-

правова єдність, яка заперечує поділ влади і органами державної влади 

визнається тільки окремий вид органів [61, с. 89].  

Організаційно-правовий аспект єдності державної влади, як правило, 

виступав протилежністю концепції поділу влади. Він знайшов своє найбільш 

детальне закріплення в конституціях держав тоталітарного соціалізму, а 

доктринальну розробку – в марксистсько-ленінському правознавстві. Ідея 

єдності державної влади в її організаційно-правовому аспекті має авторитарний 

характер і на практиці її реалізація призводить до широкого використання 

примусу, а іноді навіть насильницьких заходів в державному управлінні [61, 

c. 91-93]. 
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Однак, на думку В. Чиркіна, не усі вищезгадані аспекти мають тільки 

негативний характер. Вимога соціальної єдності влади може служити пошуку 

консенсусу і згоди в суспільстві. Єдність влади, як єдність принципових цілей і 

напрямків діяльності державних органів, може мати позитивне значення в 

суспільстві, зосереджуючи зусилля державного апарату на вирішенні проблем, 

які стоять перед суспільством. На відміну від цього, єдність влади як 

зосередження усієї повноти державної влади в руках будь-якого органу або 

певного виду органів в принципі не є позитивною ідеєю. Зокрема, вона 

породжує безконтрольність в діяльності державних органів. За певних умов 

суспільного розвитку (гостра структурна криза, розпад держави, анархія, 

іноземне військове вторгнення тощо) єдність влади, як і авторитаризм в цілому, 

можуть допомагати покращанню керованості суспільством, стабілізації 

ситуації, подоланню анархії [61, с. 93-94]. 

В. Чиркін робить висновок: дві основні моделі організації державної влади 

– поділ влади і єдність влади – не виключають одна одну. Поділ влади не 

відміняє взаємодії гілок влади, єдності державної політики з принципових 

питань, єдності дій усіх гілок в руслі основних цілей і завдань держави. З 

іншого боку, концепція єдності державної влади не виключає розмежування 

різних органів, виконання ними різних функцій по здійсненню єдиної 

державної влади. На його думку, правильне розуміння двох концепцій свідчить, 

що вони зовсім не суперечать одна одній, а є взаємодоповнюючими, і така 

думка на сьогодні  утверджується в пострадянських країнах після певного 

періоду ейфорії, коли перебільшена увага надавалася поділу влади [61, c. 94]. 

Л. Галаган вважає, що, з точки зору практичної реалізації, принцип поділу 

влади вимагає його поєднання з принципом єдності державної влади, коли під 

єдністю розуміється, насамперед, те, що в державі не може бути двох, трьох чи 

більше державних влад, різних за своєю природою та принциповими цілями. Як 

один з принципів політичного ладу єдність державної влади ґрунтується на 

визнанні народу єдиним її джерелом і вимагає від владних структур єдності у 
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здійсненні державної політики. Тому принцип поділу влади заперечує не 

єдність влади, а єдиновладдя окремої її гілки [10, с. 66-67]. 

Питання співвідношення принципів єдності та поділу влади є предметом 

дослідження вітчизняної науки. На думку В. Ладиченка, питання про 

співвідношення соціальної єдності влади як вираз суверенітету народу та 

організаційно-правової системи поділу єдиної влади на різні її гілки,  що 

реалізують специфічні  функції та повноваження, належить до найбільш 

складних теоретичних питань [33, c. 3]. Так, як і В. Чиркін, він розглядає ідею 

єдності влади в трьох аспектах: соціальна єдність влади, що випливає з єдності 

природи панівних суспільств і соціальних груп; єдність принципових цілей і 

напрямів діяльності всіх органів держави, що зумовлені необхідністю 

узгодженого управління суспільством, без чого воно може бути втягнуте в стан 

анархії та розпаду; організаційно-правова єдність, коли відкидається поділ 

влади, а органами державної влади визнається тільки певний вид органів [33, 

с. 12]. І. Процюк також вважає, що одними з найбільш проблемних напрямків 

сучасних наукових дискусій у сфері поділу влади є питання,  пов'язані із 

розумінням сутності поділу влади, пошуком такої моделі організації взаємодії 

гілок влади, за якої зберігалась би єдність державної влади, визначенням 

факторів, що зумовлюють вибір державою тієї чи іншої модифікації принципу 

поділу влади, оптимальним розподілом владних повноважень між гілками 

влади на новітньому етапі державотворення [45, c. 3]. На його думку, однією з 

головних ознак державної влади є її єдність. Органи державної влади 

виступають лише провідниками, але не джерелами влади держави, яка виникає 

за їх межами і передує їх появі. Важливо розуміти, що саме поділ державної 

влади дає змогу зберегти її вихідну єдність, забезпечити народовладдя. 

Концентрація всієї або більшої частини влади в одному органі чи особі, врешті-

решт, призводить до втрати свободи, а разом з цим і влади [45, с. 17]. Н. Жук 

підкреслює, що єдність влади можна розглядати як єдність принципових 

завдань і напрямів у діяльності державних органів. Такий підхід є доцільним, 
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оскільки дає можливість забезпечити концентрацію зусиль усіх складових 

державного апарату на вирішенні суспільно значущих проблем [15, с. 18]. 

Ю. Фрицький доводить, що однією з найважливіших проблем в 

дослідженні державної влади,  є питання про її єдність. Єдина за своєю 

сутністю державна влада будує свою організацію і діяльність на основі двох 

основоположних принципів, закріплених у Конституції України. Перший з них 

більшою мірою стосується організації державної влади, згідно з яким державна 

влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і 

судову (структурний аспект). Відповідно до цього визначається і система 

державних органів, які здійснюють державну владу в Україні: єдиний 

законодавчий орган, органи виконавчої та судової влади (системний аспект). 

Другий принцип стосується переважно діяльності цих органів, тобто їх 

функціонування. У процесі розбудови правової держави, складовими якої є 

народний суверенітет як джерело влади і Конституції, як основи всіх інших 

правових норм; верховенство закону над усіма іншими нормативними актами; 

принцип народного представництва; рівність усіх перед законом; поділ влади 

як гарантія забезпечення громадянських прав і свобод особи та інші, одним з 

головних серед перелічених слід вважати принцип поділу влад [59, c. 12-13]. 

Р. Мартинюк також стоїть на позиції, що влада держави цілісна, суверенна й 

неподільна. З концепції народного суверенітету випливає принципова 

неможливість існування в одній державі кількох різних за своєю суттю 

державних влад. За умови заперечення принципу єдності державної влади, 

будь-який орган, який виводить свої повноваження з народного суверенітету, 

формально матиме змогу утвердити себе єдиним сувереном і зруйнувати інші 

органи. У реальній політико-правовій практиці відбувається не поділ влади, а 

структурне відокремлення й функціональна спеціалізація окремих органів 

держави. Принцип поділу функцій влади передбачає структурну диференціацію 

трьох рівнозначних основних функцій держави: законодавчої, виконавчої, 

судової. Він відображає, з одного боку, виділення основних видів діяльності 
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держави: законотворення, нормозастосування і правосуддя, а з іншого, – 

організаційний устрій держави як сукупність різних видів державних органів: 

законодавчих, виконавчих і судових (як основних) із властивою їм 

компетенцією (сукупністю державно-владних повноважень) [36, с. 10]. 

Взагалі, на нашу думку, ідею єдності влади не можна протиставляти ідеї 

поділу влади, ці ідеї можуть та повинні співіснувати і взаємодоповнювати одна 

одну. Вивчення співвідношення ідеї єдності влади та її поділу дає можливість 

зробити висновок, що ці ідеї можуть та повинні співіснувати і 

взаємодоповнюватися за тієї умови, що під ідеєю єдності державної влади 

розуміється постулат, згідно з яким джерелом, сувереном влади є народ даної 

держави, і саме тому вона є єдиною, оскільки у державі не існує декількох 

народів, між якими ця влада могла б бути поділена, а також в державі не існує 

станового або класового поділу цього народу. Влада належить народу, який 

функціонально поділив її  в об’єктивному значення у залежності від сфер 

діяльності державної влади та способів її реалізації на гілки: законодавчу, 

виконавчу і судову, а поділену таким чином владу передав відповідним 

обраним ним органам, які представляють його інтереси, його владу у 

відповідний спосіб. Обрані таким чином органи користуються правом реалізації 

законодавчої, виконавчої та судової влади. Отже, народ виступає в якості 

«установчої» влади, а законодавча, виконавча та судова гілки влади – в якості 

влади «установленої». При цьому гілки влади повинні діяти так, щоб 

реалізовувати волю суверена влади – народу, виражену передбаченим 

способом, так, щоб реалізація кожною гілкою влади своїх повноважень або усіх 

гілок разом не призвела до вторгнення у владу суверена, наслідком чого буде 

позбавлення або обмеження суверена повноти влади. Діяльність гілок повинна 

гарантувати вільну реалізацію сувереном своєї волі щодо розпорядження 

належною йому владою, тобто народ не може бути обмежений у своїй волі у 

будь-який законний спосіб змінювати обсяг та спосіб реалізації (повноваження) 

гілок влади. Такий порядок закріплюється в конституції, яка є основним 
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законом, актом установчої влади народу. Особливий порядок прийняття, 

застосування та зміни такого акту гарантує як стабільність та єдність влади 

народу, так і реалізацію її на засадах її поділу. Власне кажучи, на нашу думку, 

саме така конструкція закріплена в Конституції України та Республіки Польща, 

як і в більшості конституцій демократичних держав.  

Втім, як зазначає О. Бульба, «теза про єдність влади може обернутися 

ідеєю єдиної влади, що є прямим шляхом до згортання демократичних засад 

державного управління» [8, с. 89-90]. На жаль, останнім часом юристи, 

політологи, державні діячі пострадянського простору висловлюють погляди 

або ідеї, які фактично можуть призвести до підміни принципу єдності 

влади, яка діє на засадах її функціонального поділу, принципом єдиної 

влади з різними функціями. Інколи це виражено в завуальованій формі, як, 

наприклад, у В.Чиркіна, який звертає увагу на надмірне захоплення у 

постсоціалістичних країнах поділом влади, що потягло за собою негативні 

політичні наслідки, зокрема, зниження керованості державою [61, c. 94]. 

Інші вчені починають з підміни єдності влади «функціональною єдністю 

системи державних органів» і закінчують наголошенням, що не можна 

сприймати поділ влади на три гілки як догму (О. Скакун) [52, c. 78]. 

М. Кармазінa, аналізуючи підхід О. Скакун в контексті подій, які відбувалися в 

останні роки  президентства Л. Кучми, звертає увагу на те, що такий підхід веде 

до того, що «з часом, можливо, залишиться єдина влада над» [22, с. 103-104]. І 

такою «владою над» може згодом стати президент, оскільки, на думку 

В. Шатіло, функція забезпечення єдності державної влади посідає одне з 

основних місць у діяльності Президента України та зумовлює необхідність 

наявності цього інституту [63, с. 10-11]. Наступним кроком може стати підміна 

поділу влади «поділом функцій», оскільки в наш час, коли говорять про поділ 

влади, йдеться, насамперед, про функціонально-організаційне розмежування 

вищих органів держави, кожен з яких до того ж має бути спеціально 

пристосований до виконання законодавчої, виконавчої чи судової діяльності 
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[47]. Так само, на думку М. Цвіка, «доцільніше говорити не про поділ влади, а 

про поділ її функцій і повноважень між державними органами, розмежування 

головних напрямів діяльності, що здійснюються єдиною державною системою» 

[60, c. 61]. О. Фрицький же вважає, що формулу поділу влад можна замінити 

формулою розподілу функцій державної влади [58, c. 6]. Він виходить з 

положення, що за своєю сутністю  влада повинна бути єдиною, оскільки цього 

вимагає принцип державної єдності влади. Єдність державної влади 

розуміється не як єдність певного органу або неподільності функцій і 

компетенцій, а як єдність самого права, яке не може бути різним за своїм 

змістом для відповідного органу: воно повинно містити чітко визначені 

повноваження державних органів, виходячи з необхідності застосування єдиних 

підходів до регулювання суспільних процесів. Здійснення державної влади 

вирішальною мірою залежить від того, як законодавчо розподіляється єдина 

державна влада між державними органами, що її здійснюють – фактично 

єдиновладно, що було властиво марксистсько-ленінській теорії поєднання 

влади й управління в організації і діяльності державних органів, або за 

демократичним принципом поділу влади. Згідно зі ст. 6 Конституції України 

єдина державна влада за принципом поділу влади здійснюється законодавчими, 

виконавчими та судовими органами державної влади, що дає змогу запобігти 

диктаторству будь-якої з них і водночас організувати їх спільну діяльність на 

основі взаємозалежності та взаємодії у процесі єдиної державної влади в 

Україні [57, c. 125]. При зовнішній слушності такого підходу викликає певне 

занепокоєння підкреслення єдності державної влади та єдності підходів до 

регулювання суспільних процесів, а не єдності джерела державної влади в особі 

його суверену – народу, оскільки така конструкція висуває на перший план 

державну владу як самостійний суб’єкт, а не як об’єкт – владу, яка належить 

народу. Певним чином, з заміною ідеї поділу влади поділом функцій виконання 

єдиної влади погоджується і Ю. Шемшученко аналізуючи доктрину поділу 

влади та її критику [65, с. 125]. 
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Згадаймо, що згідно з логікою, вже пропонувалося внесення змін до 

Конституції України, а саме викладення ст. 6 в новій редакції. Наприклад, 

такій: «Державна влада в Україні є єдиною, неподільною і здійснюється на 

засадах розмежування функцій законодавства, управління, судочинства між 

органами, утвореними відповідно до Конституції, в межах, визначених 

законами» [7, c. 7]. А один з варіантів проекту Концепції внесення змін до 

Конституції України, підготовлений Конституційною Асамблеєю за часів 

президентства В. Януковича, передбачав, що загальний підхід до формування 

положень, якими визначаються засади конституційного ладу України, має 

виходити, зокрема, з позиції конституювання принципу єдності влади як 

такого, що стримує абсолютизацію принципу поділу влади [43]. На нашу 

думку, цілком обґрунтованим є висновок М. Жуган та В. Марченка про те, що 

такі «інтерпретації принципу поділу влади зводяться або до прямого його 

заперечення, обґрунтовуючи це неподільністю державної влади, або до 

необхідності поєднання цього принципу з принципом єдності, в результаті чого 

поділ влади втрачає своє як теоретичне, так і практичне значення» [14, c. 199].  

В демократичних державах влада завжди належить єдиному суверену – 

народу. І саме це відрізняє демократичну державу від авторитарної, 

тоталітарної, соціалістичної тощо. В демократичній державі влада поділена за 

сферами її реалізації на законодавчу, виконавчу і судову та делегована її 

сувереном – народом установленим ним гілкам влади, які виконують ці різні 

влади, зокрема, з метою недопущення її узурпації, тобто недопущення її 

об’єднання, установлення єдиної влади, яка б належала іншому суверену, ніж 

народ (монарху, президенту, парламенту, канцлеру, робітничому класу, 

директорії, конвенту тощо). Не можна не погодитися з І. Процюком у тому, що 

«теорія поділу влади сьогодні є антиподом всіх неправових моделей 

необмеженого народного суверенітету або повновладдя одного органу чи однієї 

політичної сили… Поділ влади при цьому не можна протиставляти єдності 

державної влади, оскільки він реалізується у межах цієї єдності, і в даному 
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випадку йдеться про речі різного порядку. Якщо єдність державної влади є її 

властивістю, то поділ влади – теоретико-правовою конструкцією, яка викликана 

необхідністю зберегти цю єдність» [47, c. 76].  

На нашу думку, теза про взаємне доповнення принципів єдності влади та 

принципу поділу влади є справедливою тільки за умови розуміння єдності 

влади як того, що вона належить єдиному суверену – народу, а не  єдиному 

органу (навіть колективному) або частині народу (класу, стану, політичній 

групі тощо), та за умови розуміння поділу влади саме як поділу суверенної 

влади народу на основні сфери її прояву, а саме на законодавчу, виконавчу та 

судову, реалізація якої передана установленим сувереном гілкам в особі 

відповідних державних органів, а не як її поділ на функції з метою, наприклад, 

полегшення її реалізації. Інше розуміння, на нашу думку, рано чи пізно може 

призвести до перетворення принципу єдності влади на принцип єдиної влади, а 

принцип поділу влади – на принцип розподілу функцій єдиної влади. 

Звернімо увагу також на те, що у Республіці Польща сучасна Конституція 

по відношенню до влади і народу взагалі не застосовує поняття єдності влади. 

Замість нього вживається поняття «верховна влада», яка належить народу. 

Поняття це є конституційним виразом принципу «суверенності народу». В 

польській політико-правовій доктрині цей принцип розуміється як «інститут 

суверенності народу в якості суб’єкта верховної влади» [109, c. 141].  

На нашу думку, польський підхід є цілком логічний, оскільки однозначно 

вирішує питання не тільки про те, хто є сувереном влади, а й відображає 

верховенство його влади, яка потім ділиться на відповідні сфери її реалізації 

або, інакше, гілки. В такій конструкції немає місця на зайняття місця 

«верховної» влади чимось або кимось іншим та зосередження в своїх руках 

усієї або більшості влади в країні. 
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1.3 Ґенеза та розвиток доктрини поділу влади у світовій історико-

правовій та політичній думці 

 

Розуміння ідеї, або принципу, поділу влади вимагає вивчення її ґенези, 

формування постулатів, з яких вона складається, та історичних і політичних 

умов, за яких це відбувалося в конкретній країні.  

Проблеми оптимальної організації та ефективної реалізації влади в державі 

з давніх давен були предметом уваги вчених та політиків. Перші історичні 

концепції організації державного апарату виявляли єдність (цілісність) влади в 

державі, яка передбачала концентрацію, зосередження повноти влади 

(законодавчої, виконавчої, вирішення судових спорів) в руках особи (монарха) 

або групи осіб. Однак, вже в стародавні часи з’являлися  погляди мислителів, в 

яких видно елементи протилежної концепції організації державного апарату, а 

саме – поділеної влади. В сучасному вигляді така концепція передбачає 

відсутність в державі концентрованої влади, яка у своїх окремих проявах 

передається до компетенції різних державних органів. 

На думку Л. Галаган, в науці немає єдиної думки про те, в який саме 

момент виникає теорія поділу влади. Зазвичай авторство приписують 

Дж. Локку і Ш.-Л. Монтеск'є. Інші дослідники називають давніх мислителів – 

Платона, Арістотеля, Епікура і Полібія. Частина дослідників у своїх 

міркуваннях відштовхується від політико-правових поглядів щодо обмеження 

абсолютної влади монарха тими чи іншими засобами: владою бога і церкви; 

законом, якому має підкорятися і сам правитель; моральними критеріями 

оцінки особистих якостей правителя та іншим. Інші ж переконані в тому, що 

ідея поділу влади бере свій початок саме з поглядів античних мислителів на 

проблеми поділу праці, оскільки навряд чи можна з певністю говорити про те, 

що мислителі давнини розробляли саме вчення про поділ влади [10, с. 11]. 

Дійсно, в українській правовій науці немає уніфікованого підходу щодо часу 

виникнення та етапів розвитку ідеї (принципу, доктрини, теорії) поділу влади. 
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Розглядаючи ґенезу ідеї поділу влади, дослідники зазвичай починають зі згадок 

Платона, Арістотеля, Епікура, Полібія та інших древньогрецьких мислителів і 

закінчують Дж. Локком та Ш.-Л. Монтеск'є. Перелік мислителів, які зробили 

свій внесок у зародження та розвиток ідеї поділу влади наводиться надзвичайно 

широкий, включаючи Г.-В. Гегеля, І. Канта, Т. Гоббса та багатьох інших [3, 

c. 16-24; 15, c. 11-12; 47, c. 195-196]. Все це свідчить про надзвичайну 

важливість цієї ідеї та про те, що для зародження і розвитку їй знадобилися 

століття та глобальна зміна державних устроїв від рабовласницького до 

капіталістичного. Втім, в українській науковій літературі та працях з цього 

питання досить мало уваги приділяється розвитку цієї ідеї за певними 

періодами, які характеризують її зародження, розвиток та реалізацію. 

Стародавні мислителі, виходячи із сучасної їм історичної дійсності, 

розмірковували про необхідність розподілу праці між окремими прошарками 

рабовласницького суспільства, про існування різних державних утворень, їх 

склад, завдання і функції, проголошували важливість їх узгодженої та 

політично корисної співпраці. Наприклад, Платон вважав, що розподіл праці в 

суспільстві виникає з прагнення до кращого задоволення потреб та в міру свого 

поглиблення забезпечує раціональне здійснення кожної справи і загальних 

завдань держави. У Платона законодавство, управління і правосуддя 

виступають як форми державної діяльності, які «спрямовані на один і той 

самий предмет, але, водночас, і відмінні одна від одної» [41, с. 235]. 

Більш виразно і послідовно розрізняв «три елементи» будь-якого 

політичного устрою Арістотель. Політичний устрій, на думку Арістотеля, це 

той порядок, який лежить в основі поділу державної влади і визначає собою як 

верховну владу в державі, так і норму будь-якого в ньому співжиття. «Держава 

– це складне ціле, єдність в множинності, що складається із специфічно різних, 

неподібних частин. По-перше, це законорадний орган (народні збори), в 

здійсненні функцій якого повинні брати участь всі вільні громадяни. Другий 

елемент – адміністративний, або урядовий, в особі магістратури, яка наділена 
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повноваженнями. І, по-третє, це судові органи, які здійснюють правосуддя» [2, 

c. 414]. Позиція Арістотеля полягає в тому, що різні держави мають різні 

потреби у сфері управління державою, які можуть реалізовуватися різними 

органами. На думку Р. Малайного, Арістотель «не вимагав передачі окремих 

органів окремим особам і не стверджував, що такий поділ органів служить 

забезпеченню свободи особи. Можемо знайти у нього тільки більш або менш 

детальний опис поділу праці між різними органами. Таким чином, по суті, між 

арістотелівськими «складовими частинами» держави і поділом влади аналогія є 

дуже далекою, а різниця є принциповою» [114, c. 38]. 

Ці ідеї були використані і розвинуті іншим давньогрецьким мислителем – 

Полібієм. Його концепція розподілу повноважень була спрямована на те, щоб 

протиставити «неприборкуваності народних мас», «пануванню натовпу» силу 

правителя і вплив рабовласницької знаті, до якої він сам належав. Полібій 

прагнув досягти поєднання в державі елементів монархії, аристократії і 

демократії, як найбільш раціонального засобу для зміцнення підвалин 

суспільства. Найбільший внесок Полібія в майбутній розвиток теорії поділу 

влади слід вбачати в його думках щодо інструментів стримування органів, які 

виконують владу в державі. Р. Малайни зазначає, що поряд з іншими Полібія 

можна вважати батьком доктрини стримувань [114, c. 48].  

На думку Р. Малайного, теорії цього періоду належать до теорій змішаного 

устрою (status mixtus). «Погляди політичних письменників, які спільно творили 

теорію змішаного устрою (status mixtus), дають можливість сформулювати її 

визначення. Ця теорія базується на постулаті поєднання трьох форм правління: 

монархії, аристократії і демократії; в цьому поєднанні, з метою збереження 

суспільно-політичної рівноваги, державна влада розподіляється між монархом, 

заможними (дворянством) і народом, а окремі органи держави спільно беруть 

участь у реалізації своїх правових сфер діяльності. Тобто теорія складається з 

чотирьох правил, або канонів: а) забезпечення в державі суспільно-політичної 

рівноваги, б) «змішування» трьох форм правління, тобто монархії, заможних і 
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народу, в) здійснення суспільного поділу влади між монархом, заможними і 

народом, г) взаємної участі органів держави в реалізації своїх правових сфер 

діяльності» [114, c. 13]. До розробників теорії змішаного устрою Р. Малайни 

відносить, зокрема, Платона, Арістотеля, Полібія, Ціцерона та мислителів нової 

доби, таких як Томас Аквінський, Еразм Ротердамський, Нікколо Макіавеллі, 

англійських мислителів XVI ст. (Т. Мор, Дж. Фортеск’ю, Т. Сміт, Дж. Алмер та 

інші), та їх наступників – Ф. Хантона, Дж. Харінгтона, Дж. Вінтропа та інші. 

Водночас з теорією змішаного устрою в стародавні часи з’явилася також 

доктрина стримувань у державному устрої, яка полягала в частковому розподілі 

сфер діяльності таким чином, що це давало кожному органу держави 

можливість безпосередньо здійснювати контроль над іншими органами за 

допомогою відповідних правових інструментів,  наслідком чого є їх відносна 

рівновага та вимушена співпраця [114, c. 13].  

Важливе значення для розвитку саме теорії поділу влади мало формування 

і утвердження ідеї про необхідність обмеження політичної влади для того, щоб 

вона реалізувала свої головні функції забезпечення спільного блага, не 

виходячи за межі закону.  

У період феодалізму і феодальної роздробленості спостерігається занепад 

сили і значення центральної влади, вплив монарха рідко виходить за межі його 

домену, феодали лише символічно підкоряються королівській адміністрації, 

тоді як вже в період формування абсолютизму розширюється компетенція 

державної влади, що призводить до посилення спеціалізації державної 

діяльності, диференціації функцій влади, ускладнення форм і методів її 

здійснення. Ідеї поділу влади цього періоду знаходимо, зокрема, у працях 

М. Падуанського, який наголошував на розмежуванні законодавчої і виконавчої 

влади і на важливості участі народу в здійсненні законодавчих функцій; 

Ж. Бодена, який, хоч і виступав за монархічну форму правління, та все ж 

наголошував на необхідності того, щоб монарх не втручався у здійснення 

правосуддя або в дрібні справи управління. 
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Цей період в політичній думці є перехідним від теорії змішаного устрою 

до теорії поділу влади. Він характеризується розвитком теорії устрою рівноваги 

(balanced government), яка була комбінацією теорії змішаного устрою та теорії 

поділу влади. «Ця комбінація зводиться до поєднання трьох форм правління: 

монархії, аристократії і демократії. В цьому поєднанні з метою збереження 

соціально-політичної рівноваги державна влада (особливо законодавча сфера) 

були поділені між монархом, дворянством і народом, з одночасним частковим 

втіленням поділу влади і впровадженням системи стримувань. Таким чином, 

можна прийняти, що ця теорія складалася з п’яти канонів: а) забезпечення в 

державі соціально-політичної рівноваги, б) «змішання» трьох форм правління, 

тобто монархії, аристократії і демократії, в) проведення соціального поділу 

влади між монархом, дворянством і народом, особливо в законодавчій сфері 

діяльності, г) часткової реалізації поділу влади в функціонально-

організаційному аспекті, ґ) впровадження системи стримувань» [114, c. 120]. До 

розробників цієї теорії Р. Малайни відносить деяких англійських мислителів 

XVII- XVIIІ ст., зокрема, Г. Болінгброка, Ж.- Л. де Лолме, В. Пейлі. 

Так, внаслідок розвитку та застосування на практиці теорій змішаного 

устрою та устрою рівноваги виникли передумови для розвитку теорії поділу 

влади, яка передбачала виділення правових сфер діяльності державного апарату 

та відповідний поділ цього апарату на окремі групи органів, які повинні були 

бути відносно рівними і незалежними, і кожна з них повинна була мати 

порівняно невеликі можливості втручання в діяльність інших органів. Теорія ця 

виникла не одразу, а стала наслідком розвитку окремих її положень 

мислителями різних країн в різних суспільно-політичних умовах, що мало 

наслідком розбіжності в її формулюванні та наступному застосуванні на 

практиці.  

З розвитком капіталізму ідею поділу влади починають розглядати в двох 

значеннях : 1) як систему технічного розподілу функцій державної влади між 
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різними органами (формальне розуміння); 2) як політичний принцип побудови і 

організації державної влади в суспільстві (матеріальне розуміння). 

Поділ влади, як політична ідея і принцип державного устрою, в сучасному 

вигляді почав поширюватися в Європі і Сполучених Штатах Америки в XVII і 

XVIII ст. Ідея ця стала продуктом раціонального мислення часів Просвітництва. 

Найбільш відомим різновидом поділу влади в новій історії є принцип поділу 

влади на три гілки в якості протиставлення абсолютизму монархії, який 

передбачає зосередження усієї влади в руках однієї особи – монарха. Основні 

положення ідеї поділу влади базуються на погляді, згідно з яким для 

забезпечення природної свободи особи необхідним є «ослаблення» абсолютної 

влади монарха – шляхом її поділу між різними державними органами. Оскільки 

тільки тоді особи, які виконують владні функції, не зможуть поступати 

довільно, будуть змушені керуватися законом і, таким чином, в державі не буде 

проявів зловживання владою [109, c. 283].  

Основні постулати «класичного» варіанту доктрини поділу влади були 

висунуті спочатку Дж. Локком, а потім Ш.-Л. Монтеск'є. Так, Дж. Локк 

розрізняв виконавчу, законодавчу та федеративну (тобто пов'язану із 

зовнішніми відносинами) владу, хоча не вважав їх за окремі. В обмеженні 

політичної влади і запровадженні для неї певних правових рамок він вбачав 

головну умову і необхідність забезпечення основних прав людини. Він 

пропонує «відокремити виконавчу владу від законодавчої і зобов'язати самих 

законодавців підкорятися дії ними ж встановлених законів» [34, c. 83-84]. Поділ 

влади виступає свого роду засобом недопущення концентрації влади в руках 

одних і тих самих людей, які, маючи можливість створювати закони, можуть 

захотіти виконувати їх задля своєї вигоди, навіть якщо це буде суперечити 

загальним інтересам. Дана точка зору багато в чому збігається з поглядами 

попередників концепції поділу влади та на відміну від останніх Дж. Локк поряд 

із законодавчою і виконавчою владами виділяє федеративну (союзну). Дана 

специфіка відповідає особливостям здійснення кожною гілкою влади своїх 
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функцій: створення законів для суспільного блага, їх виконання і ведення 

відносин з іншими державами. Законодавча влада виражає волю народу, 

відокремлена від інших влад і передана обраному народом представницькому 

органу – парламенту, який являє собою «багатьох осіб, належним чином 

поєднаних у збори» [34, c. 86]. Незбалансованість і неузгодженість виконавчої і 

федеративної влади може призвести до дисбалансу і загибелі суспільства, тому 

їх важко (і не слід) розподіляти між різними органами, тому Дж. Локк віддає 

обидві ці влади одній особі – монарху. Оскільки локківським ідеалом була 

конституційна монархія, то монарх, з свого боку, не повинен зловживати 

наданою йому «прерогативою», тобто повноваженнями з охорони «загального 

блага» в кризових ситуаціях. Щодо судової влади, то мислитель не відокремлює 

її в окрему гілку влади, а вважає складовим елементом виконавчої влади, 

підкреслюючи при цьому, що у здійсненні правосуддя має брати участь весь 

народ. Дж. Локк досліджує основні принципи і напрямки взаємодії різних влад, 

способи і форми їх співучасті у вирішенні державних справ та говорить про 

необхідність створення механізму для забезпечення їх зв'язку, збалансованості і 

взаємозалежності.  

Доктрина Дж. Локка стала містком, який з’єднував теорію поділу влади з 

теорією устрою рівноваги. Але, як підкреслює Р. Малайни, «Локківську 

доктрину поділу можна було б визнати сучасною тільки за умови високого 

рівня доброї волі; таку доктрину представив тільки  Монтеск'є» [114, c. 198]. 

Найбільш чітко і послідовно всі ці та інші аспекти «класичної» теорії 

поділу влади були викладені Ш.-Л. Монтеск'є в праці «Про дух законів», яка 

була вперше опублікована в 1748 р. Як і попередники, в принципі поділу влади 

Ш-Л. Монтеск'є вбачає необхідність попередження і недопущення зловживань 

владою та зосередження її в руках однієї установи чи осіб, що належать до 

одного і того самого стану (прошарку) суспільства. «Доктрина поділу влади 

авторства Монтеск'є … базується навколо чотирьох канонів, якими є: 

а) відокремлення трьох юридичних сфер діяльності держави (поділ влади в 
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об’єктному значенні), б) приділення їх трьом окремим органам (поділ влади в 

суб’єктному значенні), в) впровадження системи стримувань, г) врахування 

суспільного поділу влади» [114, c. 206]. 

Враховуючи історичний досвід інших країн, Ш.-Л. Монтеск'є наголошує 

на необхідності встановлення такого порядку, при якому законодавча, 

виконавча і судова влади були б поділені й могли стримувати одна одну. «Якщо 

влада законодавча і виконавча поєднуватимуться в одній особі або установі, то 

свободи не буде, бо треба остерігатися, що цей монарх або сенат створюватиме 

тиранічні закони для їх тиранічного застосування. Не буде свободи і в тому 

разі, коли судова влада не відокремлена від влад законодавчої і виконавчої. 

Якщо вона поєднана із законодавчою владою, то життю і свободі громадян 

загрожуватиме свавілля, оскільки суддя буде законодавцем. Якщо судова влада 

поєднуватиметься із виконавчою, то суддя зможе стати пригноблювачем. Усе 

загинуло б, якби в одній особі чи установі, що складаються із чиновників за 

походженням із дворян або з простих людей, поєднувались ці три влади: влада 

створювати закони, влада приводити в дію постанови загальнодержавного 

характеру і влада судити злочини або позови приватних осіб» [40, c. 290]. 

Особливої уваги заслуговує судова влада, яка, на думку Ш.-Л. Монтеск'є, 

може бути довірена не якомусь постійному органу, а виборним особам з 

народу, які здійснюють правосуддя на певний час. «Потрібно, щоб судді були 

одного соціального статусу з підсудним, рівними йому, щоб він не подумав, що 

потрапив до рук людей, схильних утискати його» [40, c. 292]. На відміну від 

законодавчої та виконавчої влади, які є активними політичними силами та 

перебувають під впливом інших політичних сил, судова влада має бути 

повністю деполітизованою, бо інакше вона не зможе бути неупередженою, під 

час розгляду справ буде керуватися не правом, а політичною доцільністю. 

Політичні симпатії та партійні переконання суд взагалі не має права 

висловлювати. Втім, на практиці, цілковитої деполітизації судової влади ще 

ніде не було досягнуто – суди, особливо ті, що розглядають справи у сфері 
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публічного права, не можуть не передбачати політичні наслідки їхніх вироків і 

не рахуватися з ними. Позиція Ш.-Л. Монтеск'є в питанні судової влади не є 

повністю послідовною. З одного боку, він перший серед політичних авторів 

підніс судову владу до рівня однієї з трьох найвищих влад, але з іншого, – він 

знецінив її рівень, вважаючи, що вона в певному розумінні навіть не є владою. 

Функції усіх трьох гілок влади мають здійснювати різні органи і тому 

важливим є не допустити, щоб одні і ті самі особи чи установи брали участь у 

здійсненні функцій більш, ніж одного з трьох органів правління. Стрижнева 

ідея в концепції Ш.-Л. Монтеск'є:  самого поділу влади ще недостатньо для 

недопущення узурпації влади. Тому потрібно встановити такі взаємовідносини 

між гілками влади, за яких кожна з них при вирішенні державних завдань 

своїми правовими засобами могла б водночас урівноважувати одна одну, 

попереджаючи загрозу узурпації влади. Як результат – монарх наділяється 

правом вето при утвердженні законопроектів, володіє законодавчою 

ініціативою і має право скликання і розпуску парламенту, а законодавча влада 

може контролювати, яким чином виконуються створені нею закони, і уряд 

зобов'язаний подавати звіт про свою діяльність. Обґрунтовуючи теорії поділу 

влади, Ш.-Л. Монтеск'є намагався застосувати на французькому ґрунті деякі 

істотні риси сучасних йому європейських держав, і особливо англійської 

конституційної монархії, як найбільш поміркованої, на його думку, форми 

правління.  

Доктрина Ш.-Л. Монтеск'є про поділ влади відображала ті особливості 

державного устрою країн Європи, які існували в середині XVIII ст. Дана теорія, 

безумовно, була прогресом в політико-правових поглядах того часу. Більш 

того, вона навіть в складних історико-політичних умовах того часу мала 

практичну значущість і в подальшому дістала нормативне закріплення в якості 

конституційно-правового принципу в багатьох державах. У французькій 

Декларації 1789 р. проголошувалося, що будь-яке суспільство, в якому не 

забезпечене здійснення прав та не закріплено поділу влади, не має Конституції. 
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Причому під «конституцією» автори Декларації мали на увазі демократичний 

конституційний лад, що базується на визнанні основних прав і свобод людини 

та поділі влади. Тільки там, де ці принципи діють на практиці, є справжня, а не 

фіктивна конституція, є справжній демократичний конституційний 

правопорядок, що базується на принципах права, якого дотримуються і закон, і 

влада. 

Оцінюючи ідеї Ш.-Л. Монтеск’є, Р. Малайни відзначає, що сама ідея 

поєднання поділу влади функціонального з суб’єктним (в розумінні окремих 

органів) не є новою. Але у Ш.-Л. Монтеск’є вона набувала нового змісту і має 

інше значення, ніж в теоріях, які є її попередниками. Її новизна і оригінальність 

є наслідком розуміння державної влади в якості сукупності взаємних зв’язків, 

які виникають між функціональним поділом влади, організацією державних 

органів і суспільним характером влади [114, с. 240]. 

Основоположні ідеї про різні сторони діяльності держави були висунуті 

мислителями нової історії. Згодом в літературі відбулося поєднання двох 

основних підходів: поділ влади, який обстоювався з організаційно-правової 

точки зору (про гілки влади) та єдності влади, яка тлумачилась переважно з 

соціологічних позицій (єдність народного суверенітету). Обидва ці підходи 

знайшли своє відображення у Конституції США, прийнятій в 1787 р. 

Так, легендарний американський просвітитель, державний діяч і вчений, 

який брав участь у розробці статей конфедерації і Конституції США 1787 р., 

Б. Франклін одним з перших виступив за жорсткий поділ влади: «...органи 

державної влади мають бути розділені на законодавчу, виконавчу та судову ... 

інакше неможливо забезпечити володіння власністю, яка необхідна людині для 

збереження власного життя і продовження людського роду ... інакше 

неможливо забезпечити користування правами» [56, c. 48]. 

Найбільш послідовно ці ідеї були проаналізовані і використані на практиці 

ідеологами американського конституціоналізму Т. Пейном, Т. Джефферсоном, 

Д. Медісоном, які вважали, що державна влада має бути поділена між кількома 
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органами так, щоб жоден з них не міг вийти за межі своїх законних прерогатив, 

перебуваючи під ефективним контролем і стримуючись іншими. Засновники 

американської конституційної системи характерною рисою «доброго 

правління» вважали «силу» законодавчої влади, що сконцентрована в руках 

конгресу, «енергію» виконавчої влади, яка очолюється президентом, і 

«мудрість» судової влади, що здійснюється Верховним судом і системою судів 

нижчого рівня за участю присяжних. Вони прагнули суворо розмежувати 

компетенцію центральних органів державної влади. Відповідно, конституцією 

була передбачена складна система «стримувань і противаг», яка передбачала як 

взаємний баланс владних повноважень державних органів, так і обмеження 

юридичної самостійності кожної з організаційно виділених гілок державної 

влади. Система стримувань змушувала кожен з органів враховувати позицію 

інших органів, оскільки кожна неузгоджена дія одного з органів призводить до 

реакції інших. Основні положення даної концепції пристосовувалися до 

конкретних соціально-політичних умов американського суспільства і вводились 

як конституційний принцип спочатку в практику окремих штатів, а потім – і на 

федеральному рівні. Головною ідеєю конституції вважався поділ і обмеження 

влади для оптимального забезпечення свободи. Досягнення засновників 

американської конституції полягало в тому, що їм вдалося вирішити проблему, 

яка протягом багатьох століть хвилювала політичних діячів, філософів і 

мислителів. Сутність цієї проблеми полягала в тому, як наділити державу 

достатніми владними повноваженнями, щоб вона могла забезпечити суспільний 

порядок і ефективність управління і водночас обмежити ці повноваження з тим, 

щоб уникнути незаконного утиснення громадянських свобод. 

Доктрина поділу влади мала подальший розвиток у філософській і 

політичній думці XVIII–XIX ст. До концепції поділу влади звертались також 

представники німецької філософської і політико-правової думки. «Французька і 

американська доктрини поділу влади не могли не мати певного впливу на 

державну думку XVIII і XIX ст. в німецькомовних країнах. Але це був вплив 
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досить обмежений, оскільки німецька наука не визнавала незалежності окремих 

органів» [114, с. 325]. Ця доктрина знайшла своє відображення, зокрема, в 

працях І. Канта та Г.-В. Гегеля. Вслід за Ш.-Л. Монтеск'є, І. Кант, як автор ідеї 

«правової держави», зазначає, що в кожній державі існують три влади – 

законодавча, виконавча і судова. Всі вони виражають спільну волю народу, але, 

відповідно до специфіки функцій кожної, організаційно поділяються для 

недопущення деспотизму. Необхідність їх поділу І. Кант виводить з вимог 

«чистого розуму» з його «категоричним імперативом» – моральним законом. 

Жодна з влад не може брати на себе функції іншої, але і діяти відокремлено 

також не може. «Тому влади мають взаємно доповнювати одна одну, 

зберігаючи необхідний зв'язок і узгодженість задля блага держави» [21, c. 234]. 

Важливим результатом розвитку політичної думки нової історії, особливо 

у XIX ст., стало усвідомлення того, що влада є певним втіленням різних 

соціальних сил, насамперед, суспільства і держави, а тому не може 

розглядатися як дещо самодостатнє. Поворотним пунктом тут виступає 

філософія права Г.-В. Гегеля, який виходив з необхідності розмежування 

громадянського суспільства і держави, їх діалектичної взаємодії.   

Г.-В. Гегель розглядав державу як цілісний і єдиний організм, 

функціонування і подальший розвиток якого залежать від взаємозв'язку 

складових його елементів, кожен з яких є певним аспектом моральної ідеї. Він 

виступає прихильником живої органічної єдності цілого, а не рівноваги чи 

відособлення. Головним же гарантом громадянської свободи і державної 

єдності мислитель вважає владу монарха, яка містить в собі три основні 

елементи всього цілого: «загальність державного ладу і законів, підведення 

загального під особливе і момент кінцевого рішення як самовизначення, до 

якого зводиться все інше і від якого бере свій початок дійсність» [12, c. 300].  

Представник позитивізму в юридичній науці нової історії англійський 

мислитель Д. Бентам висловив свою незгоду з повною незалежністю влад одна 

від одної, оскільки, на його думку, «взаємна залежність трьох влад породжує їх 
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згоду, підпорядковує їх постійним правилам і дає їм системний та неперервний 

хід ... Якби влади були безумовно незалежними, між ними були б постійні 

зіткнення» [19, c. 469]. 

В політико-правовій думці цього часу існували й інші погляди на владну 

тріаду. Подібно до Ш.-Л. Монтеск'є, представник французького лібералізму 

Б. Констан в ідеї поділу влади вбачав головну гарантію забезпечення прав і 

свобод особи, однак, на відміну від свого попередника, виділяв не три, а п'ять 

влад в державі. Законодавча влада в його теорії на зразок англійського 

бікамералізму поділялась на дві влади: одна характеризувалася постійністю і 

втілювалась у спадковій палаті, інша залежала від громадської думки і була 

представлена виборною палатою. 

Отже, одночасно із збереженням універсалізму XVIII ст. в концепцію 

поділу влади були внесені деякі новели з урахуванням накопиченого досвіду, 

наявних практичних результатів впровадження цієї теоретичної концепції в 

життя. 

В кінці XIX – на початку XX ст. у зв'язку з тенденцією до посилення ролі 

виконавчої влади, дискусія з приводу поділу влади набуває гострого характеру. 

У Франції вона була представлена концепціями Л. Дюгі та А. Есмена. 

Французький соціолог і теоретик права Л. Дюгі виступив з розгорнутою 

критикою теорії поділу влади, наголошуючи, що вона суперечить більш 

загальному принципу національного та державного суверенітету. За його 

концепцією, народна воля не може бути представлена різними органами влади, 

оскільки такий поділ призводить до її обмеження. Існування ж різних 

представницьких органів влади можливе тільки як їх тісна взаємодія в межах 

єдиної державної волі.  

Йому протистоїть А. Есмен, орієнтований на теорію поділу влади в тій 

класичній формі, яку вона дістала у Ш.-Л. Монтеск'є. Виступаючи за 

необхідність дотримання принципу поділу влади в будь-якій вільній та 

незалежній державі, він все ж наголошує на існуванні певних труднощів, 
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пов'язаних з його практичною реалізацією. Він зазначає, що важко провести 

принцип поділу влади в значенні рівності між гілками влади, повної 

незалежності та збереження балансу між ними, оскільки сам поділ влади постає 

не стільки як результат, скільки як постійний процес їх взаємодії, внаслідок 

чого в певний момент досягається певний рівень стабільності [13, с. 372]. 

Досягнення ж такого рівня можливе лише за рахунок певної координації дій 

трьох влад, що на практиці, як правило, призводить до переважання однієї з них 

– законодавчої, яка і покликана виконувати регулятивні функції щодо інших 

гілок влади. А. Есмен, таким чином, сформулював основи динамічної моделі 

поділу влади, за якої рівновага між гілками влади замінюється нестійким 

компромісом між ними. 

Своєрідним синтезом вищезазначених точок зору можна вважати 

концепцію поділу влади в конституційній державі Моріса Оріу, який зазначав, 

що суспільству, щоб забезпечити свою політичну свободу від посягань 

правління, необхідно організуватися таким чином: представницька організація 

уряду; поділ влади та децентралізація; вироблення конституційного статусу. 

Все це сприяє здійсненню правового порядку. Саме в гармонійній співпраці 

законодавчої та виконавчої влад він вбачав запоруку єдності держави як 

юридичної особи, наголошуючи при цьому та тому, що об'єктивно існує 

тенденція до утиску законодавчої влади виконавчою. З розвитком 

централізованого управління і зростанням значущості адміністративного 

компонента державної влади парламенту все складніше утримувати 

верховенство законодавчої влади, а втручання бюрократичних структур в 

законодавчий процес стає все більш активним [13, c. 372]. 

Таким чином, в історичному розвитку ідея поділу або поділення влади 

виникла до Ш.-Л. Монтеск’є. Елементи поділу влади зустрічаються ще у 

стародавні часи та у часи Відродження у вигляді теорії змішаного устрою і, 

пізніше, у вигляді теорії рівноваги. Розглядаючи процес виокремлення теорії 

поділу влади з теорії змішаного устрою, можна чітко побачити, як мислителі 
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наступних століть зверталися до доробку попередніх епох при формулюванні 

власних ідей. Особливо це стосується періоду Просвітництва. Проте це не 

означає, що вони некритично сприймали цей доробок. Вони використовували 

його вибірково, надаючи йому нового змісту, виходячи, зокрема, з суспільно-

політичних реалій, в яких вони жили.  Однак до видання у 1748 р. політико-

правового трактату Ш.-Л. Монтеск'є «Про дух законів» не було розроблено 

жодної завершеної теорії поділу влади. До цього часу можна говорити тільки 

про сукупність концепцій щодо обмеження свободи дії державного апарату. 

Для створення розвинутої доктрини поділу влади необхідно було 

модифікувати теорію змішаного устрою, тобто перейти від аналізу суспільних 

станів до аналізу органів держави, а потім – від органів до правових сфер 

діяльності держави. Така заміна станів сферами стало наслідком опрацювань 

Дж. Локка та Ш.-Л. Монтеск’є, однак, не лише їх. Політико-правова доктрина 

рідко є продуктом відірваних від реальності роздумів вченого. Вона завжди є 

наслідком політичних, суспільних і економічних реалій та проявом інтересів 

певних сил у суспільстві.  

Теорія змішаного устрою та устрою рівноваги охоплюють сукупність 

доктрин і концепцій з однозначно суспільно-становим підтекстом, оскільки їх 

сутність зводиться до збереження в державі статус-кво між суспільними 

станами. Натомість, теорія поділу державної влади не містить цих питань, вона 

відображає суто функціонально-організаційний аспект проблематики поділу 

правових сфер діяльності держави та відповідальності її органів незалежно від 

соціального чи станового устрою держави, базуючись на необхідності 

забезпечення прав і свобод усім громадянам незалежно від їх соціального чи 

суспільного статусу. Незважаючи на це, теорію поділу влади використовували 

для досягнення різних класових цілей. Історія показала, що ідею поділу влади 

можна використати для реалізації різних політичних завдань залежно від 

суспільного і історичного контексту. Загострення суспільної боротьби і 

допущення вільної гри політичних сил може призвести до значних конфліктів 
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між органами держави, і у формулу поділу влади можуть ввійти протилежні 

сили, що намагаються здобути в державі гегемонію.  

Ще в кінці XVIII ст. стало очевидним, що принцип поділу влади у чистому 

вигляді, коли законодавча влада реалізується винятково законодавчим органом, 

виконавча – винятково виконавчим, а судова – тільки судовим, залишається 

скоріше утопією. Щоб цей механізм діяв, необхідно було доповнити його 

механізмом стримування і противаг та забезпечити такій моделі управління 

державою прийняття  її суспільством, шляхом створення неформального 

суспільного поділу влади. Саме  Ш.-Л. Монтеск’є першим зрозумів цю 

залежність, і тому його концепції склалися у першу сучасну доктрину поділу 

влади. 

Найбільшого розвитку, як теоретичного, так і практичного, теорія поділу 

влади набула в Сполучених Штатах Америки, про що може свідчити аналіз 

поглядів батьків-засновників США та їх конституції. Значною мірою це 

зумовлено тим, що вони могли здійснювати свої пошуки оптимальної моделі 

управління у найбільш сприятливий період нової історії – у добу 

Просвітництва. Цей період став дуже сприятливим для розвитку теорії поділу 

влади, протягом якого постали найважливіші її доктрини, а під кінець цієї 

епохи виникли перші конституції, які також, значною мірою, стали результатом 

реалізації теорії поділу влади. 

У ХІХ ст. ідея поділу  влади знайшла своє відображення у конституціях 

більшості держав англо-європейського культурного кола. Однак у першій 

половині ХХ ст. відбулося певне гальмування цієї тенденції, а часом навіть її 

регрес внаслідок утворення тоталітарних режимів. Втім, у другій половині 

ХХ ст. внаслідок повалення тоталітарних режимів ця тенденція відновилася і 

наприкінці століття відбувся її певний ренесанс, коли більшість 

постсоціалістичних держав інституціоналізувала принцип поділу влади у своїх 

конституціях. 
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Така довготривала популярність теорії поділу влади завдячує величезному 

багатству думки, яку вона містила ще на своєму початку, а також ефекту її 

загальності та еластичності. Її можна було використовувати як завгодно, 

балансуючи навіть на межі політичної метафізики. Підкреслимо, що у ХХ ст. 

список відомих прізвищ мислителів, які розвивали теорію поділу влади, 

практично не розширювався. Це, звичайно, не означає, що теорія зазнала 

інтелектуального забуття. Справа в тому, що коли принцип поділу влади 

потрапив до конституції більшості країн, ця теорія перестала бути предметом 

дослідження з точки зору політичної філософії, і в основному стала предметом 

правових розробок. Через це втратили свою актуальність великі теоретичні 

проблеми і на перший план вийшли конкретні питання практичного політико-

правового характеру [114, c. 479]. 

Теорія поділу влади, як і кожна політична думка, мала своїх противників 

одразу після свого народження. Кількість її противників значно виросла в кінці 

ХІХ ст. та продовжувала зростати у першій половині ХХ ст., коли функції 

держави значно розширилися і стали більш складними. З трьох класичних влад 

щоразу більшого значення набувала виконавча влада, здобуваючи перевагу над 

законодавчою та судовою владами. Значним ударом для теорії поділу влади 

стало повернення на політичну сцену авторитаризму, а пізніше – комунізму, 

фашизму і нацизму. 

Усі ці теорії та державні устрої висували на перший план примат держави 

над суспільством. Згідно з панівними в таких устроях ідеологіями це не 

суспільство творило державу, а навпаки. Державна організація стає тим 

чинником, завдяки якому народ здобуває право на своє існування та здатність 

висловлювати свою волю. В таких концепціях суспільство ставало предметом 

державної влади і не могло мати окремих від держави інтересів. Такий підхід 

призводив до суперечності із структурою демократичного суспільства, з його 

класами або соціальними групами, політичними партіями, релігійними 

общинами, громадськими організаціями тощо. В таких умовах єдність влади 
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досягалася через об’єднання влади на рівні вищих державних органів і їх 

керівництва, а не через визнання народу її сувереном. На чолі державних 

органів з абсолютною перевагою ставав орган виконавчої влади або політична 

партія.  

Ідея поділу влади не отримала визнання апологетів соціалізму К. Маркса і 

Ф. Енгельса. Вирішальне значення мав той факт, що однією з головних умов 

успіху «пролетарської революції» була сильна централізація і концентрація 

влади. Крім того, К. Маркс і Ф. Енгельс були переконані, що жоден 

революційний рух не може акцептувати систему державних органів, що 

збудована за принципом поділу державної влади. В подальшому такий підхід 

розвинув В. Ленін. Він був прихильником повної централізації влади, висунув 

концепцію диктатури пролетаріату, що означало диктатуру комуністичної 

партії. Зміст диктатури означав, що правляча партія встановлює право, згідно з 

яким вона править і не підлягає жодному контролю. Принцип єдності влади в 

значенні, що влада перебуває в руках однієї партії, особливо був розвинутий за 

часів Й. Сталіна та реально втілений в Україні, Польщі та інших країнах аж до 

моменту повалення комуністичних режимів, що в них правили до кінця 80-х 

початку 90-х рр. ХХ ст. 

Зниження престижу теорії поділу влади стало наслідком не тільки 

авторитарних і тоталітарних режимів та поглядів, а також двох світових воєн, 

економічних криз та напруження у міжнародних відносинах. Відбулося також 

зменшення значення органів  в державному устрої на користь політичних 

партій, суспільних суб’єктів влади, професійних союзів, груп інтересів та 

засобів інформації. У ХХ ст. набув поширення погляд, згідно з яким теорія 

поділу влади стає певним анахронізмом в сучасній державі. На перший план 

почало висуватися гасло ефективності функціонування державного апарату. 

Противники ідеї поділу влади стверджують, що формула існування трьох 

окремих гілок влади залишається нереальною, а сама ідея поділу влади є тільки 

міфом, який приховує реальну природу влади. На їх думку, гасло поділу влади 
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може використовуватися прихильниками будь-яких режимів, які зацікавлені у 

збереженні статус-кво шляхом введення в оману інших (включаючи самих 

себе), щодо реальної природи цих режимів. На їх думку, поділ влади зводиться 

до концентрації влади в руках одного класу або його представників. Такий міф 

приховує їхні маніпуляції в ім’я власного інтересу. Поширеним є також погляд, 

що свободою особи можна пожертвувати на користь ефективності діяльності 

державного апарату. Тому, з огляду на оптимальність функціонування 

державного апарату, поєднання законодавчих і виконавчих органів більш 

позитивно впливає на ефективність його діяльності, ніж розподіл єдиного зо 

своєю суттю процесу на дві окремі гілки або стадії. Необхідність швидкого 

прийняття рішень, яке може забезпечити тільки невелике коло осіб, призвело до 

необхідності концентрації політичної влади в уряді. Тому, на думку 

противників поділу влади, ідея розділення законодавчої і виконавчої влади є 

нереальною, анахронічною, а часом навіть небезпечною [114,  c. 486-488]. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Принцип поділу влади є теоретичним постулатом, який дає можливість 

не стільки будувати державний механізм та організовувати його 

функціонування з огляду на необхідність державно-владної діяльності органів 

держави відповідно до їх компетенції, скільки забезпечувати недопущення 

узурпації (авторитаризації, диктатури) влади в державі, гарантувати права та 

свободи її суверена – народу. Сутність даного принципу полягає у тому, що з 

влади, яка належить єдиному суверену – народу, виділяються три самостійні 

сфери  (гілки) її реалізації відповідно до функцій, які виконує державна влада, – 

законодавча, виконавча і судова, а для їх реалізації визначаються державні 

органи. 

2. Ідею єдності влади не можна протиставляти ідеї поділу влади, ці ідеї 

можуть та повинні співіснувати і взаємодоповнювати одна одну за умови, що 

під єдністю державної влади розуміється постулат, за яким джерелом, 
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сувереном влади є народ даної держави і тому вона є єдиною, оскільки в 

державі не існує декількох народів, між якими ця влада могла б бути поділена, 

в державі не існує станового або класового поділу народу. Влада належить 

народу, який функціонально поділив цю владу  в об’єктивному значенні 

залежно від сфер діяльності державної влади та способів її реалізації на гілки: 

законодавчу, виконавчу і судову. Поділену таким чином владу народ передав 

відповідним, обраним ним, органам, які репрезентують його інтереси, його 

владу у відповідний спосіб, користуючись для цієї мети правом реалізації 

законодавчої, виконавчої та судової влади. Таким чином, народ виступає в 

якості «установчої» влади, а законодавча, виконавча та судова гілки влади - в 

якості влади «установленої». 

3. Ідея поділу влади пройшла багатовіковий шлях розвитку. Історію її 

розвитку можна поділити на три основні етапи: 1) етап теорії змішаного 

устрою; 2) етап теорії устрою рівноваги; 3) етап власне теорії поділу влади. В 

якості засобу підвищення ефективності діяльності державного механізму (за 

рахунок технічного розподілу функцій державної влади) вона зародилася ще в 

античному світі (теорія змішаного устрою), знайшла свій розвиток в період 

промислових та політичних революцій в Європі через необхідність 

співіснування монархії і демократії (теорія устрою рівноваги) і набула 

поступового довершення в період боротьби буржуазії проти феодальної 

державності. Дана ідея стала одним з найважливіших принципів організації 

державної влади як умови недопущення зловживання владою та її узурпації 

(теорія поділу влади). Класичний варіант доктрини поділу влади, 

запропонований Ш.-Л. Монтеск'є, було використано в конституціях багатьох 

країн, що і підтверджує його практичну дієвість та ефективність. 
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РОЗДІЛ 2 

ІДЕЯ ПОДІЛУ ВЛАДИ У ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРИКО-ПРАВОВІЙ ТА 

ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ТА ЇЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ У ПРАВОВІЙ 

СИСТЕМІ ПОЛЬЩІ (друга половина XV ст. –  1997 р.) 

 

2.1 Зародження і розвиток поглядів на владу, її поділ та їхнє 

нормативне закріплення до 1791 року 

Початок формування доктрин в польській політичній думці припадає на 

другу половину XV – першу половину XVI ст. Цей період припадає на 

Шляхетську Річ Посполиту або період Шляхетської демократії. Шляхетська Річ 

Посполита була різновидом станової монархії, яка характеризувалася тим, що 

поряд з монархом у здійсненні державної влади брав участь тільки 

шляхетський стан, який підпорядкував собі інші стани. Своєрідність моделі 

устрою тогочасної польської державності полягала в тому, що еволюція 

станової монархії призвела до встановлення моделі Шляхетської Речі 

Посполитої, а не до абсолютної монархії, як в інших місцях. [68, с. 177]. На 

відміну від інших Європейських країн, в яких ранній капіталізм створив 

передумови для утворення абсолютної монархії, в Польщі розподіл політичних 

сил та політичний устрій ще довго зберігав в незмінному вигляді суспільні 

відносини, що гальмувало розвиток міщанства та послаблювало політичне 

значення аристократії. Внаслідок цього замість посилення влади монарха 

відбувалася поступова ерозія його влади. Шляхетська демократія на першому 

етапі (друга половина XV – перша XVI ст.) характеризувалася зростанням 

політичної активності середньої шляхти, яка прагнула до розширення своєї 

участі у здійсненні влади за рахунок знаті (магнатів). Другий етап шляхетської 

демократії – етап її успіхів – припадає на часи від другої половини XVI ст. до 

першої половини XVIІ ст. В цей період шляхта здобула повноту політичних 

прав, які реалізовувала, зокрема, через сеймики та загальний сейм, які фактично 
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перетворилися на органи законодавчої влади і в яких королівська влада грала 

все більше церемоніальну роль.  

Цей період збігається з добою Відродження, яка істотним чином впливала 

на культурно-історичний розвиток Польщі. Розвиток польської політико-

правової думки перебував під впливом представників Європейської політико-

правової думки, зокрема, французької та англійської. Втім, він мів свої 

особливості, характерні тільки для Польщі, зокрема, з огляду на специфіку її 

історичного розвитку, про що згадувалося вище. Польський вчений 

К. Гжибовський, наприклад, узагальнюючи характерні особливості польської 

політико-правової думки цього періоду, порівнює її з розвитком політико-

правової думки тогочасної Англії, оскільки такий методологічний підхід дає 

можливість краще зрозуміти специфіку досліджуваного предмета. Він 

підкреслює, що в Англії і в Польщі доба Відродження хоча і характеризується 

різними акцентами політико-правових поглядів, однак, мала достатньо і 

спільного. На його думку, характерною рисою політико-правової думки цих 

країн є поєднання трьох елементів: «абсолютного», у відповідному для 

Відродження розумінні, насамперед, у ставленні до інших державних органів, а 

не до права, до характеру позиції короля; навіть, якщо в Польщі, термін 

«абсолютний» відкидається, позиція короля розглядається так само, як термін 

«абсолютний» розуміється в аналогічних поглядах англійських теоретиків. По-

друге: тісний зв’язок понять «король» і «право», що не є тотожним 

«підпорядкуванню короля праву». І, нарешті, включення до поняття «король» 

обох палат парламенту, що є зовсім іншим, ніж більш пізнє розглядання короля 

як рівноправного щодо до палат парламенту чинника. Найбільш точним 

відображенням такої доктрини є визначення – право робить короля королем. 

Вона не виходить з позиції походження монаршої влади від Бога, як не 

виходить з позиції її походження від народу, а лише вказує на право як на 

джерело цієї влади, тобто обмежується визначенням форми, в якій вона 

повинна бути встановлена, щоб бути легальною – щоб бути королем, треба 
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мати правовий титул до цього (тобто не тільки право бути королем за 

спадкуванням, а і підтвердження цього права актом парламенту). Право не 

тільки «створює» короля, право ним керує. Однак підпорядкування короля 

праву немає безпосереднього впливу на відносини підданих до короля та їх 

обов’язку його слухатися. Це є відношенням короля до правової норми як такої, 

а не відношенням короля до органів, які стоять на сторожі дотримання правової 

норми або до підданих (тобто король підпорядковується праву, але не органам, 

які його створюють). Взаємовідносини короля і підданих базуються на 

королівському наказі, і цей елемент наказу стоїть на першому місці [88, c. 279-

280]. 

Доктрини ці, зокрема, стосувалися питань організації державної влади та її 

розподілу. Так, доктрину зміцнення королівської влади оголосив польський 

політичний діяч, доктор права Ян Остророг (1436–1501 рр.). Головним його 

твором є «Меморандум про устрій Речі Посполитої» [130, c. 27-36], який він 

завершив у 1477 р. В ньому зібрані його думки щодо політичних, правових 

засад існування держави, місця людини в державі. Він вважав, що тільки 

король повинен буди творцем права, а сейм зобов’язаний з ним в цьому 

співпрацювати. Монарх повинен бути незалежним від усіх зовнішніх чинників, 

зокрема, таких як Папа Римський. Таким чином, Ян Остророг заклав основу 

поділу церковної та монаршої влади в Польщі і у цих питаннях пішов значно 

далі від своїх сучасників. «Король нехай займається світськими речами, а 

духовенство нехай займається церковними речами, які їм належать, таким 

чином, щоб влади їх, як це належить, були відособлені» [130, c. 29]. 

Послідовником Яна Остророга був польський державний та релігійний 

діяч, реформатор Анджей Фрич Моджевський (1503–1572 рр.). У своїй праці 

«Про поправлення Речі Посполитої» (1551 р.) [116, c.40-54] він виступав проти 

«золотої вольниці» шляхти, підтримував зміцнення королівської влади, 

вважаючи короля джерелом суспільно-політичної рівноваги. Фундаментом 

устрою держави він вважав рівне право для усього суспільства, а не тільки для 
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шляхти. Його ідея рівного права в той час може вражати своєю сміливістю, тим 

більше, що вона була спрямована проти усталеного погляду на шляхту як 

народ, розширюючи поняття народу на усе суспільство [145, c. 124]. Саме у 

суспільстві, звичаї якого захищаються зсередини правовими інститутами, а 

ззовні – добре організованою армією, він вбачав фундамент держави [145, 

c. 125]. 

Ці погляди не знаходили підтримки у шляхти, яка виступала проти 

абсолютизації монаршої влади та вимагала розширення своїх привілеїв. 

Виразом цього стала програма шляхетського виконавчого руху, або програма 

виконання прав, яку сформулював польський юрист, публіцист Якуб 

Пшилуский (1512–1554 рр.) у 1548–1551 рр. Програма базувалася на тезі, що 

права шляхти, які містяться в «конституціях» та у звичаях, є добрими, але 

виконуються неналежним чином і тому треба зробити так, щоб вони 

виконувалися належним чином. Це була реформаторська програма, яка 

передбачала суспільно-політичні зміни в державі, які б дали можливість 

забезпечити виконання прав шляхти. Програма базувалася на поєднанні 

принципу «Nihil novi» (нічого нового) із сильним урядом. Причому це не 

означає сильного короля. Король не є верховним главою держави. Він є главою 

державного органу, який нічого не може зробити без згоди сеймових станів 

(сенаторів і послів). Таким чином, державний устрій базується на поділі влади в 

межах змішаного устрою, за якого: король представляє в державі монархію, 

сенат – аристократію, посольська палата – демократію. Можна сказати, що це, 

мабуть, перший документ польської політичної думки, в якому поставлені 

питання поділу влади між державними органами (інститутами), які 

репрезентують різні стани. Відзначимо також, що Я. Пшилуский, як і 

А. Моджевський, був прихильником рівності у суспільстві, яка повинна 

базуватися і забезпечуватися рівністю перед законом [145, c. 128]. 

 Великою популярністю серед шляхти користувалися погляди польського 

релігійного і освітнього діяча українського походження Станіслава 
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Оріховського-Роксоланина (1513–1566 рр.) – апологета «золотої вольності» 

шляхти, який обстоював суспільно-договірне походження держави, принципи 

шляхетського парламентаризму, ідеї природного права, незалежність світської 

влади від церкви. У своїй праці «Напучення польському королеві Сигізмунду 

Августу» (1543 р.) [42] він фактично описує модель поділу влади з певним 

механізмом стримування і противаг. Звичайно, йдеться про поділ влади у 

змішаному державному устрої, коли різні органи представляли різні суспільні 

стани. Однак, це не зменшує значення його праці, яка мала вплив не тільки на 

розвиток польської суспільно-політичної думки, а й на розвиток української 

суспільно-політичної думки, з огляду на походження С. Оріховського (він був 

українцем, або, як тоді говорили, – русином за походженням). Якщо у XVI ст., 

коли писав С. Оріховський, його вплив на суспільно-політичну думку був 

невеликий, то суспільно-політична думка XVIІ–XVIІІ ст. сприйняла його 

погляди, зокрема, щодо значення права вето, як основи золотої шляхетської 

вольниці. На думку польського вченого Г. Сейдлера, в концепції державного 

устрою С. Оріховського Польща розглядалася як федерація малих шляхетських 

володінь, що управляються в опозиції до короля, який повинен тільки 

забезпечувати єдність і порядок для шляхетського стану. Базовою ж силою, яка 

інтегрує державу в системі С. Оріховського, є католицький костьол [145, 

с. 133]. З такою оцінкою можна погодитися. У своїй роботі «Політія 

Польського Королівства на кшталт політик Арістотеля виписана і на світ для 

загального добра трьома книгами видана» (1556 р.) [129, c. 58-65] він виступає 

як прихильник теократичної форми держави, в якій королівська влада повинна 

бути підпорядкована владі костьольній, а монарх повинен підпорядкуватися 

Папі. В цій праці С. Оріховський, говорячи про головні речі, які повинні 

існувати в Польському Королівстві, згадує про необхідність «рад, судів та 

наказування», виділяючи, таким чином, три влади. Всі влади зосереджуються у 

колі, на чолі якого стоїть король. Це коло радить та судить, тобто виконує 

законодавчу та виконавчу владу, а король наказує, тобто виконує виконавчу 

владу як особа, яка займає найвищу посаду в державі [129, c. 53]. 
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Розвиток ідеї змішаного устрою можна знайти в працях польського 

публіциста, політика Вавжинця Гошліцького (1538–1607 рр.), зокрема, в його 

праці «Про досконалого сенатора» (1568 р.) [87, c. 68-71]. Свої державотворчі 

концепції В. Гошліцький базував на політичних поглядах Платона, Арістотеля, 

Полібія та Ціцерона. Він підкреслював принцип відповідальності короля за свої 

рішення, дотримувався погляду, що основою добре виконуваного правління є 

не король чи палата послів, а сенат, який повинен виконувати функцію 

рівноваги між монаршим абсолютизмом і анархією шляхти. В. Гошліцький був 

прихильником змішаного устрою, ідеалом якого є співпраця трьох станів. Він 

був противником демократичного устрою, який, на його думку, руйнує 

соціальні і релігійні відносини [87, c. 67]. Він вважав досконалою таку державу, 

яка складається, насамперед, з добрих і знаних своєю порядністю громадян, а 

потім з трьох станів – короля, сенаторів і народу. В такій державі король 

повинен підпорядковуватися і бути обмеженим законом, поступати 

справедливо і слухатися порад сенату. Сенатори повинні бути посередниками 

між королем і народом, і так керувати державою своїми радами, щоб вона 

завжди була в безпеці і добробуті. Сенат є більш корисним для держави, ніж 

король, оскільки радить не тільки королю, але й народу [87, c. 68-69]. 

Тим часом відомий польський проповідник Петро Скарґа (1536–1612 рр.) в 

своїй праці «Казання сеймове» (1597 р.) [147, с. 91-101] виступає апологетом 

сильної королівської влади. Сильну, централізовану владу монарха він вважав 

основою сильної держави з доброю системою правління. Він пропагував 

проведення глибоких змін в державному устрої в дусі монаршого абсолютизму. 

Виступав за відсунення шляхти від правління та позбавлення її політичних 

привілеїв, які роблять її безкарною. Він вважав, що шляхетський стан і його 

прагнення до головування в суспільстві є джерелом проблем, з якими бореться 

Річ Посполита. Зокрема, це порушує рівновагу між станами. Виступав за 

скасування палати послів та передачу усієї влади королю та сенаторам. «В Речі 

Посполитій природним і найкращим і найбільш властивим людському розуму є 
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монархія або єдиновладдя і правління одного, яке, якщо зміниться, на кілька 

голів ділиться, є тяжкою і смертельною хворобою для Речі Посполитої» [147, 

с. 91]. 

Одним з найбільш значних польських політичних письменників та 

державних діячів XVIІ ст. вважається Лукаш Опаліньський (1612–1662 рр.), 

який виступав прихильником ґрунтовних реформ в державі, хоча при цьому був 

прихильником королівської влади. Цікавим є його поділ влади на види, які він 

представив у своїй праці «Про повстання людських суспільств» (1668 р.) [123, 

с. 113-125]. Владу він ділить на природну, набуту та надану (наділену). 

Оскільки, пише Л. Опалінський, з розвитком суспільства рівність не могла 

залишитися і усі хотіли б скоріше радити, ніж слухати, суспільство переживало 

б, скоріше, не період миру, а постійну боротьбу за владу, якби цьому не 

поклали кінець або природа, або більша сила, або взаємна згода. Ці три 

чинники визначили поділ влади на три види. Влада першого виду – це влада 

природна і необхідна, яка поширюється на дружину, дітей та тих, хто з 

натуральних причин потребує керівництва. Влада другого виду набується 

шляхом насильства і стосується невільників. Третій вид – це влада, яка надана 

добровільно і доручена правителям [123, с. 120-121]. Надана влада є найвищою 

державною владою, яка є необхідною для збереження суспільства [123, с. 123-

124]. Таким чином, Л. Опаліньський представляє оригінальний і, водночас, 

глибокий як на той час теоретичний погляд на сутність та форми прояву влади, 

в якому базовим поняттям є природна влада, яка керує натуральним, звичаєвим 

життям суспільства, його членів; державна влада надається суспільством і 

набувається, відповідно, державою від суспільства; щодо тих, хто не входить до 

цього суспільства влада набувається насильницьким шляхом, без їх згоди, а ті, 

над ким ця влада була набута, перебувають поза природною та державною 

владою, на них не поширюється закони та звичаї, якими керується суспільство, 

вони є невільниками. 
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Інакші погляди обстоював відомий польський філософ, державний діяч 

Анджей Фредро (бл. 1620–1679 рр.), який виступав прихильником шляхетської 

вольності та її права на liberum veto (вільне вето). Цьому питанню він присвятив 

свою працю «На захист liberum veto» (1660 р.) [83, с. 128-134]. В праві шляхти 

на liberum veto він вбачав гарантію від узурпації королем влади. Хоча, пише 

А. Фредро, в Речі Посполитій королі ділять владу щодо видавання наказів та 

правління, однак влада королівська має зовсім іншу вагу, оскільки наділена 

правом нагороджувати заслужених осіб. Це дає королю можливість 

об’єднувати навколо себе та підкупати більшість. Внаслідок цього влада 

сенату, шляхти, влада в усій Речі Посполитій може з легкістю перейти в його 

руки. Це може статися, якщо забракне сміливості накладати вето у тих, хто має 

таке право. Він вважав, що метою відміни права вето є намагання повалення 

свободи і влади сейму, а не впровадження принципу більшості [83, с. 132]. 

Варто звернути увагу на те, що таким чином А. Фредро описує механізми 

впливу королівської (виконавчої) влади на законодавчу (сенат, сейми) владу з 

метою притягнення на свій бік більшість у законодавчій владі, що може 

призвести до концентрації влади в руках виконавчої влади (короля). 

На переломі XVI–XVIІ ст. відзначається поступове зміцнення позиції 

магнатів. Відмінності між окремими етапами шляхетської Речі Посполитої 

виникали зі змін всередині структури шляхетського стану. Сама модель 

державного устрою не змінювалася і залишалася такою самою, як за доби 

шляхетської демократії. Зміцнення позиції знаті вплинуло на суспільно-

політичний характер устрою держави. Криза шляхетської демократії 

проявилася в 1606–1607 рр. під час повстання шляхти проти короля. Однією з 

причин повстання була боротьба проти загрози абсолютизації влади короля. 

Поразка повстання зміцнила позицію знаті, але послабила позицію короля. 

Подальше правління знаті допровадило до наступних обмежень королівських 

прав та до певної децентралізації влади. 
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К. Гжибовський характеризує закінчення цього періоду, періоду переходу 

від доби Відродження до Просвітництва, як загальну апробацію засад панівного 

устрою. Найбільш популярним стає статичний ідеал досконалих у своїй 

незмінності традицій і звичаїв, які подобаються шляхті. Найістотніші для цієї 

епохи в інших країнах проблеми (природне право, суверенітет держави) в 

Польщі відходять на другий план. Проблема суверенності оживає тільки у 

двадцяті роки ХVIII ст., а проблема природних прав – тільки у його другій 

половині. Початок цього періоду і, приблизно, до половини ХVII ст. ще 

залишається під впливом доби Відродження, але зв’язок з 

загальноєвропейським розвитком політичної думки поступово стає слабкішим. 

Однак в другій половині ХVII ст. цей вплив майже зникає. Замість прагнення 

до реформ спостерігається повна відмова від критичного погляду на деградацію 

держави і суспільства, не бачення виходу з неї. З двадцятих років ХVIIІ ст. 

починаються зміни. З’являються реформаторські політичні трактати, які 

базуються на новому розумінні держави: розглядаються питання суверенності 

держави, суверенності щодо інших держав, найвищого органу держави, під 

яким найчастіше розуміється сейм, який завдяки реформам буде здатний 

функціонувати. З’являються голоси про необхідність реформування 

суспільного устрою, поліпшення ситуації міщан і селян, подекуди, – про 

можливість допуску міщан до влади. В ці роки починається новий період у 

політико-правовій думці [88, c. 337-339]. 

Шляхетська Річ Посполита цього періоду вимагала негайної реформи своєї 

форми правління, політичної та суспільної системи. В другій половині XVIІІ ст. 

форма правління мала численні вади. Вона не гарантувала незалежності 

держави та спокою її населення. Ці вади стосувалися як структури суспільства, 

так і державного устрою. У цей період спостерігається поява значної кількості 

пропозицій та праць, присвячених необхідності проведення реформ, зокрема, в 

частині організації державної влади. На думку польського вченого К. Опалка, 

на відміну від Франції, яка під кінець XVIII ст. відкинула погляди 
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Ш.-Л. Монтеск’є, Польща приймає його модель компромісу державного 

устрою. Його концепція відповідала польським реформаторам, і польські 

магнати, а потім і представники середньої шляхти зверталися до того самого 

державного устрою, що і французький вчений – конституційно-парламентської 

монархії англійського взірця [124, c. 251]. Пропозиції реформ з’явилися ще до 

появи у 1777 р. першого в Польщі перекладу «Про дух законів» 

Ш.-Л. Монтеск’є. З ініціативою реформ виступали польський політик, 

державний діяч Стефан Гарчинський (1690–1755 рр.),  політик, реформатор 

Станіслав Карвіцький-Дунін (1640–1724 рр.), публіцист Станіслав Конарський 

(1700–1773 рр.), король І Речі Посполитої (1704–1711 рр., 1733–1734 рр.), 

Станіслав Лещиньський (1677–1766 рр.), державний діяч, співавтор польської 

Конституції З травня 1791 р. Ігнацій Потоцький (1750–1809 рр.), державні діячі 

брати Юзеф Залуський (1702–1774 рр.) та Андрій Залуський (1695–1758 рр.). 

Вони опиралися головним чином на іноземні доктрини та державні устрої, в 

яких з часом почали домінувати погляди Ш.-Л. Монтеск’є. Ці погляди 

коментувалися у багатьох творах того часу. В більшості з них пропонувалося 

проведення реформ правління згідно з принципами поділу влади. Доктрина 

Ш.-Л. Монтеск’є в Польщі відповідала монархістам як за переконаннями, так і з 

причин опортунізму. Усі могли опертися на його доктрину – монархісти для 

обґрунтування надання королю врешті якоїсь влади, республіканці – для 

протиставлення будь-якому зміцненню королівської влади, яке ламало принцип 

поділу влади [107, c. 46]. Відомий польський історик політико-правової думки, 

професор Владислав Конопчиньський (1880–1952 рр.), який займався 

вивченням польської політико-правової думки цього періоду, так описував його 

у своїй праці «Польські політичні письменники XVIІІ сторіччя» [101]: «Брали з 

іноземних аптек ліки на ті слабкості, які Польща вже усвідомила самостійно 

або з чужою допомогою: вихідним пунктом було дослідження існуючих 

суспільно-політичних відносин» [101, c. 511]. На Польщу, яка пробуджувалася 

зі сну, впливали іноземні практики та теорії. Впливали бодай усі країни старого 

світу – Франція, Англія, Німеччина, Швейцарія, Італія, Голландія, Швеція, 



101 

 

Данія, Росія [101, c. 511]. В. Конопчиньський відзначає великий вплив 

Ш.-Л. Монтеск’є. Потроху суспільство зачитувалося енциклопедією «Про дух 

законів». Кожен звертав увагу на характеристику демократії, аристократії, 

монархії і деспотизму, на теорію поділу влади, на повчальні висновки про 

торгівлю. Поступово деякі ідеї Ш.-Л. Монтеск’є стали предметом свідомої 

пропаганди і надбанням широкого загалу. Коли Річ Посполита приступила до 

кодифікації судового законодавства, знову звернулися до Ш.-Л. Монтеск’є і в 

1777 р. вийшов друком його трактат «Про дух законів». Аналізуючи тогочасну 

політичну публіцистику, важко знайти того, хто б так чи інакше не спирався на 

цю працю Ш.-Л. Монтеск’є [101, c. 511-515]. 

Дослідженням впливу Ш.-Л. Монтеск’є на представників польської 

політико-правової думки займався також відомий польський історик, професор 

Владислав Смоленьський (1851–1926 рр.) у своїй праці «Монтеск’є у Польщі 

XVIII століття» [148], в якій він відзначав, що вплив Ш.-Л. Монтеск’є на 

польську думку був, якщо не найважливішим, то напевно визначним [148, 

c. 35]. 

Що ж до вищезгаданих представників політичної та правової думки, то, 

наприклад, найважливішою працею С. Гарчиньського вважається «Анатомія 

Речі Посполитої. Синам Вітчизни для застереження і виправлення того, що 

порушує порядок» (1750 р.) [84], в якій він  проаналізував суспільно-політичну та 

економічну ситуацію в Польщі, виступив ініціатором економічних реформ, критикував 

постійне зривання сеймів та привілеї шляхти, виступав за покращання становища 

холопів.  

Політична думка Станіслава Карвицького-Дуніна характеризувалася прагненням 

до «чистої» форми правління, тобто такої, яка б була, наприклад, або «чистою» 

монархією, або «чистою» республікою. При цьому він сам схилявся до республіканської 

моделі. В своїх творах [95] він стверджував, що устрій Речі Посполитої, який 

поєднує прерогативи монарха та широкі права шляхетського стану, є, по суті, 

змішаною формою правління, яка має в собі риси як монархії, так і республіки, 
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що не створює оптимальних передумов для розвитку. Він пропонував замінити 

існуючу форму системою раціонального правління республіканського 

характеру. З цією метою він вважав необхідним позбавити правителів права 

роздавати посади та королівське майно, оскільки це є проявом абсолютної 

влади та пропонував глибоку реформу системи сеймів. Він стверджував, що 

місцеві органи влади повинні призначати місцеві сеймики, а державних 

міністрів – парламент шляхом таємного голосування. Рішення повинно 

прийматися більшістю голосів.  

В доробку С. Конарського є політичний трактат «Про дієвий спосіб 

проведення нарад» у 4 томах (1760–1763 рр.) [100], де поряд з критикою 

магнатського всевладдя та проектом перебудови сейму автор вимагав повного 

скасування liberum veto, заміни його прийняттям рішення більшістю голосів. 

С. Конарський обстоював ідею освіченого абсолютизму. В своїй праці він 

ставив Ш.-Л. Монтеск’є понад Платоном, Т. Мором або Вольтером, 

обґрунтовував свої висновки цитатами з його праці «Про дух законів» [148, 

c. 51]. Ця праця стала одним з фундаментів реформи державного устрою Речі 

Посполитої, впровадженої Конституцією 3 травня 1791 р.   

В оголошеному приблизно у 1743 р. Королем Речі Посполитої Станіславом 

І Лещинським політичному трактаті «Вільний голос на захист свободи» 

запропоновано шлях реформ, яким мала піти Річ Посполита. В ньому 

вказується на необхідність зміни становища холопів шляхом надання їм 

особистої свободи. Пропонується зберегти сейм, вільні вибори короля та 

liberum veto, застосування якого необхідно упорядкувати та обмежити. 

Передбачається зміцнення центральної влади та розбудова центральних 

апаратів державних інституцій, таких, як військо, фінанси, поліція та суди, які у 

своїй діяльності повинні спиратися на  колегіальні фахові органи. Як 

прихильник англійської парламентарної системи він вважав, що уряд повинен 

бути підзвітним парламенту [111, c. 152]. Ідея Станіслава І Лещиньського, який 

був знайомий з працями Ш.-Л. Монтеск’є, полягала не в поділі влади, а в її 
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консолідації. Такій консолідації, коли усі складові частини цієї влади – король, 

парламент, уряд – не можуть діяти незалежно один від одного. При цьому 

Станіслав І Лещиньський не конкретизує, яким чином це могло б 

здійснюватися [101, c. 63].  

На особливу увагу заслуговує творчий спадок видатного польського 

політика і просвітника Гуґо Коллонтая (1750–1812 рр.), твори і праця якого 

вплинули на зміст Конституції Речі Посполитої 3 травня 1791 р. і який, на 

думку В. Смоленьського, найбільш ґрунтовно з усіх тогочасних польських 

політиків обдумав доробок Монтеск’є [148, c. 77]. Г. Коллонтай був 

прихильником конституції, яка забезпечувала б поділ влади між окремими 

гілками («намісниками»), поділ, який враховував би взаємне стримування влад. 

Він писав, що для виконання того, що передбачає конституція, або того, що 

закони постановлять в подальшому, визначається орган, якому довіряється 

виконавча влада. Для прийняття законів і ухвалення засобів, необхідних для 

загального захисту і допомоги, визначається орган, якому довіряється 

законодавча влада. Для того, щоб одна влада не тиснула на іншу, і, таким 

чином, не штовхала народ до анархії, винайдений третій орган, який стоїть між 

двома цими владами і метою якого повинно бути дотримання в цілому 

конституційного закону та збереження рівноваги між цими владами. Така влада 

може бути названа консервативною або нейтральною владою («władza 

zachowawcza»), тобто такою, яка стежить за дотриманням конституції або 

суспільного договору, охороняє існуючий устрій влади. Для того, щоб бути 

вільними, не можна допустити, щоб одна людина, здійснюючи владу, 

намагалася б досягти єдиновладдя. Тому потрібно стежити, щоб в одних руках 

не опинилася найвища влада та виконавча влада. На думку Г. Коллонтай, цього 

можна досягти, спираючись на модель, яка базується на трьох гілках влади – 

законодавчій, виконавчій та судовій. Законодавча влада повинна складатися з 

двопалатного Сейму: Палати депутатів, в яку б входили посли від шляхти та 

міщан. Шляхта творить верхню палату – Земельна палата, а міщани – нижню – 
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Міщанська палата. Земельна і Міщанська палати можуть виступати також 

спільно в якості Палати об’єднаних станів. Г. Коллонтай був противником 

Сенату, який би займався законодавчою діяльністю. Оскільки звання сенатора 

надає король, то таким чином він міг би впливати на законодавчу владу, якщо б 

Сенат був окремою законодавчою палатою. Сенатори повинні засідати у 

Земельній палаті. Сенат, як орган, може виконувати дорадчу функцію при 

королі. Причому, сейм повинен бути постійним, безперервним, а не тільки 

готовим до його проведення у будь-який момент.  Виконавча влада повинна 

бути передана у руки короля, який не може бути притягнутий до 

відповідальності і який виконує владу, користуючись допомогою дорадчого 

органу –  Стражі закону. Судова влада повинна бути повністю незалежною від 

влади законодавчої та виконавчої. Судову владу повинні виконувати суди, які 

призначаються на певний строк. При цьому, законодавча влада повинна 

контролювати виконавчу владу, а виконавча влада, у свою чергу, бере участь у 

прийнятті законів з правом вето [97, c. 105, 109]. Основою поглядів 

Г. Коллонтай щодо поділу влад були теорії природних прав та суспільного 

договору. У своїй роботі «Про права і законодавство» він стверджує, що 

людина від народження має права, якими її наділив Творець, яких ніхто не 

може його позбавити або обмежити. Право людини є фундаментом будь-якого 

іншого права [98, c. 185]. Погляди Г. Коллонтай на питання поділу влади на той 

момент є найбільш глибокими та послідовними. В них відображене як 

теоретичне осмислення джерела, суті та мети поділу влади, так і 

інституціональний спосіб реалізації такого поділу, поєднуються положення 

доктрини Ш.-Л. Монтеск’є з елементами «нейтральної» влади, про яку пізніше 

писав Б. Констант. 

Істотний внесок в розвиток польської доктрини поділу влади зробив також 

польський державний діяч Станіслав Сташиць (1755–1826 рр.), погляди якого 

також лягли в основу Конституції 3 травня 1791 р. Свої погляди щодо 

державного устрою він представив у своїх книгах «Уваги до життя Яна 
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Замойського» (1785 р.) [163] та «Попередження для Польщі» (1790 р.) [162]. 

Своє бачення державного устрою він також базував на теорії природних прав та 

суспільному договорі, який повинен забезпечувати рівність, свободу і мир 

громадян. «Наслідком добре збудованого суспільства повинна бути 

громадянська рівність, свобода і мир» [163, c. 49]. Для забезпечення цього 

влада в державі повинна бути організована таким чином, щоб поділ влади 

характеризувався зв’язками законодавчої влади з владою виконавчою та 

незалежністю судової влади. За висловом В. Конопчиньського, С. Сташиць був 

принципово далекий від концепції Ш.-Л. Монтеск’є і замість розділення влади 

він ставить її в залежність від законодавства. Те, що Ш.-Л. Монтеск’є слушно 

або неслушно вбачав в Англії, тобто самостійність і відокремленість 

законодавчої та виконавчої влади і радив застосовувати іншим народам, 

С. Сташицю здається джерелом трагічної боротьби [101, c. 256]. С. Сташиць 

виступає за об’єднання законодавчої та виконавчої влади, оскільки в їх поділі 

він вбачає джерело незгоди, і навіть деспотизму [148, с. 73]. За С. Сташицем, 

законодавчу владу мав представляти постійно діючий сейм – «Безперервний 

сейм», який складався б із Палати послів та Сенату. Причому законодавчу 

функцію може виконувати тільки Палата послів, яка повинна мати сто або 

двісті послів. Ці посли повинні обиратися на місцевих сеймиках. Обрані таким 

чином посли повинні отримувати «інструкції» про те, як і з яких питань вони 

повинні голосувати. В свою чергу, виконавчу владу повинні здійснювати 

чотири комісії, які створюються Сеймом, а саме – Палатою послів. Ці комісії є 

незалежними і підпорядковуються тільки Сейму. Вони, як і сейм, повинні 

обиратися на два роки, звітувати про свою діяльність перед Сеймом нового 

скликання. Після прийняття Сеймом рішень посли і сенатори можуть 

роз’їхатися, обравши попередньо зі свого складу контрольний орган – Комісію, 

яку С. Сташиць в різних місцях в тексті називав «Великою комісією» («Komisja 

Wielka»), «Найвищою комісією» («Komisja Najwyżcza») або «Спостережною 

радою» («Rada Dozorcza»), або Сенатом. Сенат повинен стати контрольним 

органом, який здійснює нагляд, щоб в усій державі дотримувалося право та 



106 

 

кожен виконавчий орган належним чином виконував свої функції та не 

перевищував своєї компетенції. Головувати в цій Комісії, або Сенаті, має 

Король. Будучи противником liberum veto, С. Сташиць пропонував приймати 

рішення Сеймом не одноголосно, а більшістю у дві третини. На глибоке 

переконання С. Сташиця, Королівська влада повинна бути спадковою, бо тільки 

так можна утримати незалежність і самостійність Речі Посполитої. 

«Спадковість Трону Польщу від поділів збереже» [163, с. 70]. При цьому, за 

С. Сташицем, король повинен виконувати, скоріше, символічну, об’єднувальну 

роль. Отже, свою конструкцію виконавчої влади та контрольної функції 

законодавчої влади С. Сташиць описує досить заплутано, використовуючи різні 

назви до одних і тих самих функцій. Тому, наприклад, на думку 

В. Конопчиньського, «вказівки Сташиця є прямолінійними. Усяка влада 

походить від народу, з його загальної волі. Не має і не повинно бути, всупереч 

доктрині Ш.-Л. Монтеск’є, – трьох розділених влад. Натомість потрібні 

делеговані влади – виконавча і судова» [148, c. 307]. З такою думкою важко 

погодитися. За С. Сташицем, виконавча влада дійсно є продовженням 

законодавчої, але судову владу він відділяє від законодавчої дуже виразно в 

якості окремої, незалежної гілки. Судова влада повинна бути завжди відділена 

від законодавчої та виконавчої влади. «Як законодавча влада з виконавчими 

повноваженнями буде поєднуватися, так влада виконавча від судової влади 

завжди повинна бути відділена. Перша є стороною по відношенню до 

останньої, тобто суддею бути не може» [163, с. 70].  

Джерелом влади С. Сташиць вважає народ. «Найвища сила і воля, тобто 

найвища незалежність існує в Народі. Така сила і воля є законом самого 

Творця. Тому тільки та влада походить від Божого Закону, яку Народ 

безпосередньо надав». Суспільний договір, на думку С. Сташиця, складається з 

кількох частин. Однією з них є ті положення, які визначають де, коли і як 

суспільство буде збиратися, хто і яким чином може змінювати умови. Вони є 

«фундаментальними правами», тобто законодавчими повноваженнями або 



107 

 

законодавчою владою. Іншою частиною є «політичні права», які діляться на 

судову та виконавчу владу [162, c. 10]. Таким чином, С. Сташиць у своїх працях 

представив досить глибокий підхід до питань влади та її поділу. В його підході 

до джерела влади можна побачити елементи принципу поділу влади: джерело 

або суверен влади – Народ. Влада походить від народу, реалізується 

законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади.  

Серед тогочасних політиків, які займалися питаннями реформування 

державного устрою Речі Посполитої і думки яких, зокрема, про поділ влади, 

мали вплив на політичні еліти, слід згадати про видатного державного діяча 

Адама Вавжинця (Лаврентія) Ржевуського (1760–1825 рр.). У своїй праці «Про 

форму республіканського уряду» (1789 р.) [144, c. 212] А. Ржевуський, 

розглядаючи фундаментальні права, поряд з особистою недоторканністю, 

свободою та пов’язаним з нею правом власності, вказував на принципи 

державного устрою. Серед цих принципів він в якості базового визнавав ідею 

поділу влади. А. Ржевуський вказував на чотири влади: законодавчу, 

виконавчу, судову та контрольну. На відміну від Ш.-Л. Монтеск’є, який 

виконавчу владу передавав монарху, А. Ржевуський королю віддавав владу 

контрольну, а виконавчу вважав за потрібне передати у руки народних 

магістратур, що позбавило б короля інструментів для здобуття ним абсолютної 

влади. Втім, А. Ржевуський, як і Ш.-Л. Монтеск’є, підкреслював принцип 

поділу компетенції окремих влад – кожна з них повинна мати виняткову 

компетенцію у питаннях, які їй належать. На перший план Ржевуський висував 

законодавчу владу, оскільки вона виражала інтереси усього народу. Другою за 

значенням мала бути влада контрольна – король. Третьою мала бути виконавча 

влада – народні магістратури, яка була опрацьована А. Ржевуським мало. Він 

концентрувався в основному на описі небезпеки корупції в ній, звідси 

необхідний, на його погляд, контроль з боку парламенту. Найменше місця 

А. Ржевуський приділив судовій владі, зазначаючи тільки, що виконувати 

судову владу не може ні сейм, ні король, ні магістратури. 
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Ми вже згадували вище про популярність праць Ш.-Л. Монтеск’є серед 

польських політиків, політичних письменників XVIІІ ст. Це стосується також 

праць французьких, англійських, швейцарських, німецьких, американських та 

інших іноземних мислителів, політиків, політичних письменників. Розглядаючи 

вплив іноземної політико-правової думки на Польщу, В. Конопчиньський, крім 

Ш.-Л. Монтеск’є, згадує також Вольтера, Ж.- Ж. Руссо, Д. Дідро, Г. Маблі, 

Дж. Локка, В. Блекстона, Е. Берка, Б. Франкліна, Т. Пейна та інших. Вплив був 

взаємний, оскільки багато з вищезгаданих мислителів, політиків, політичних 

письменників цікавилися ситуацією в Польщі, зокрема, в період прийняття 

польської Конституції 1791 р. Це Ж.-Ж. Руссо, Г. Маблі, Е. Берк, Дж. Адамс, 

Т. Джефферсон та інших. 

Так, Г. Маблі відвідав Польщу у 1775 р., наслідком чого було його есе 

«Уряд і права Польщі», в якому він у загальних рисах описав концепцію 

польської конституції, проект якої широко обговорювався в польському 

суспільстві. Зокрема, Г. Маблі скептично поставився до ідеї заміни виборної 

монархії спадковою, пропонував розширення обмежень королівської влади у 

податкових питаннях, питаннях розпорядження державною власністю та 

контролю за армією, висував постулати щодо збалансування та поділу влади 

[112, с. 21-22].  

У політичні сфері вплив Ж.-Ж. Руссо в Польщі був дуже сильний. Як писав 

польський історик, державний діяч Валеріан Калінка (1826–1886 рр.) «великі 

праці Монтеск’є, хоч і були перекладені польською мовою, мало хто читав, 

оскільки це вимагало довготривалого розумового напруження, але «Суспільний 

договір» [50] і «Роздуми над урядом Польщі і пропозиціями його 

реформування» [142] Ж.-Ж. Руссо знали і цитували майже усі, чоловіки і жінки, 

політичні письменники  і сеймові оратори» [94, c. 37]. Есе Ж.-Ж. Руссо 

«Роздуми над урядом Польщі», про яке згадує В. Калінка, було написане у 

1771 р. Зокрема, у цій праці Ж.-Ж. Руссо висловлював побоювання щодо 

сваволі влади, яка переважає намагання досягти її ефективності. Він повторює 
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свої постулати щодо необхідності зміцнення в Польщі механізмів 

безпосередньої демократії, пропонує більше влади віддати місцевим сеймикам 

та зберегти механізм імперативних інструкцій для послів до сейму. Пропонує 

він також збереження виборності короля, але пропонує заборонити законодавчо 

його потомкам висувати свої кандидатури на подальші вибори. Пропонує 

відібрати у короля право призначати сенаторів та передавати це право до сейму. 

Ж.-Ж. Руссо вважає liberum veto одним з чинників, який сприяє анархії, однак 

вважає, що для деяких питань, які визначають фундаментальні структури 

держави, повинна бути збережена одностайність. Хоча праця Ж.-Ж. Руссо і 

сприймалася як непослідовна за своїм змістом, однак її широко обговорювали. 

Реакційний табір шукав в ній аргументи для захисту золотої шляхетської 

вольниці. Реформісти вважали, що праця наголошує на необхідності 

проведення реформ в управлінні державою, однак погоджувалися, що більшість 

пропозицій Ж.-Ж. Руссо можливо реалізувати тільки після скасування 

феодальних станових привілеїв [112, c. 21- 23]. 

Що стосується Англії, то зацікавленість польськими подіями була 

значною, хоча інформація про Польщу потрапляла до Англії в основному за 

посередництвом французької преси. Це сприяло зіставленню польських і 

французьких революційних документів. Основні висновки щодо конфронтації 

ідей французьких мислителів Просвітництва з польською політичною 

доктриною представив Е. Берк у своїй праці «Заклик Нових до Старих Вігів» 

(1791 р.) [72]. В ній Е. Берк критикує ідею правління більшості, що 

приховується за ідеєю загальної волі Ж.-Ж. Руссо, і протиставляє цій доктрині 

польську систему, яка вимагає одностайності для кожного акту законодавчої 

влади. По суті, Е. Берк ідеалізує польську реформу, він вважає, що польські 

реформи замінили хаос порядком, усунули анархію, зміцнили монархію, яка, 

будучи спадковою, може захищати народ без загрози для його свободи [112, 

c. 23-24]. Те, що Т. Джефферсон також був знайомий з польською політичною 

системою, свідчать згадки в його «Коментарях до Федеральної Конституції» 
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про те , що «...хоча польський король і може бути відкликаний сеймом у будь-

який момент, однак цього ніколи не відбувається» [93, c. 121-122]. Польська 

політична система викликала зацікавленість і в США, зокрема, тим, що являла 

собою поєднання республіканізму, парламентаризму, потяг до свободи і 

демократичні ідеї. До утворення Сполучених Штатів Америки Річ Посполита 

Обох Народів – Польщі і Литви – була дійсно унікальним феноменом [112, 

c. 25-27]. В свою чергу, перший президент Сполучених Штатів (1789–1797 рр.) 

Джордж Вашингтон писав, що приклад Франції, безсумнівно, впливає на інші 

королівства, зокрема, на Польщу. На його думку, Польща особливо прогресує у 

напрямку свободи. Дж. Адамс в своїй праці «Захист Конституції Сполучених 

Штатів» [66] представив два есе з історії Польщі. Коментуючи польську 

історію, Дж. Адамс доводив, що, будучи в минулому абсолютною монархією, 

Польща поступово і без катаклізмів перетворилася на аристократичну систему, 

за якої вибір короля серед королівської династії був замінений вибором 

монарха. Дж. Адамс підкреслював аномальність польської системи і відсутність 

рівноваги між владами [112, c. 25-28]. 

Анархія, що посилювалася на польській політичні сцені у XVIІІ ст., 

збіглася в часі з адміністративними, податковими і військовими реформами в 

Австрії, Росії та Пруссії. Централізація влади у сусідів Польщі дала можливість 

значно зміцнити їхній військовий потенціал. З одного боку, така ситуація 

сприяла утриманню в Польщі status quo, з іншого, – посилювала аргумент, що 

Польща, будучи нестабільною державою, повинна бути поділена на території, 

що контролюються її сусідніми країнами – Австрією, Росією і Пруссією [112, 

c. 20]. 

Ще починаючи з другої половини XVIІ ст., Польща увійшла в 

довготривалу політичну і суспільну кризу внаслідок великої кількості 

зовнішніх і внутрішніх воєн. Визвольна козацька війна під проводом Богдана 

Хмельницького, війни зі Швецією, Росією, татарами, Туреччиною призвели до 

значного ослаблення Польщі та фактичної її залежності від Росії внаслідок 
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укладення в 1768 р. протекційного трактату з російською Імператрицею 

Катериною ІІ. Також у 1768 р. Сейм Речі Посполитої затвердив «кардинальні 

права», якими  було підтверджено шляхетські привілеї та провів певні реформи, 

зокрема, відмінив право liberum veto на місцевих сеймиках, а в Сеймі це право 

було обмежене. Рішення на Сеймі приймалося під тиском російських військ. 

Гарантом виконання рішень виступила Російська імператриця Катерина ІІ. З 

цього часу Річ Посполита de iure стала під протекторатом Росії. Численні 

збройні виступи проти панування Росії призвели у 1772 р. до першого поділу 

Польщі. 5 червня 1772 р. повноважні представники Пруссії, Австрії та Росії 

підписали договір, за яким відбирали на свою користь так звані санітарні смуги, 

тобто території по периметру Речі Посполитої. 30 вересня 1773 р. сейм 

ратифікував угоду про поділ земель Речі Посполитої. Участь польського 

війська у війні Росії проти Туреччини 1787–1791 рр. змусила Катерину ІІ в 

1787 р. погодитися на пропозицію польського короля Станіслава Августа 

скликати сейм, на якому рішення повинні були прийматися більшістю голосів. 

Однак Росія виступала проти планів політичної внутрішньої реформи в Польщі. 

Завдяки цьому в 1788 р. було скликано сейм, який в 1789 р. прийняв рішення 

про створення «депутації до складення проектів про форму правління». 

Чотирирічний сейм (1788–1792 рр.) мав на меті реформування Речі Посполитої 

і повернення їй статусу суверенної держави. Основні питання, що стояли на 

порядку денному цього сейму, були такі: боротьба з анархією, зміцнення 

центральної влади, скасування частини шляхетських вольностей, реформування 

податкової системи та війська. Незважаючи на запропоновані «депутацією» 

проекти, сейм не був здатним прийняти відповідні рішення. І тільки вибори 

нового складу сейму в 1790 р. створили можливості для прийняття законів, які 

пізніше стали відомі як Конституція Республіки Польща 1791 р.  

Конституція 1791 р. була спрямована на ліквідацію вад політичної системи 

Республіки Двох Народів та її «золотої вольниці». Польська Конституція 

3 травня 1791 р. належить до групи найстаріших писаних конституцій, в яких 
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знайшла своє відображення концепція поділу влади Ш.-Л. Монтеск’є [109, 

c. 289]. Вона вважається першим у Польщі правовим актом, який комплексно 

регулював організацію держави, визначаючи суб’єкти влади, порядок їх 

обрання, обсяг повноважень та взаємовідносини між ними. Стаття V 

Конституції впровадила поділ влади на законодавчу (двопалатний парламент), 

виконавчу (король) та судову. Конституція надавала державі форму 

конституційної монархії, яка базується на принципах суверенітету народу та 

поділі влади. Стаття V Конституції декларувала також, що «будь-яка влада 

людського суспільства бере свій початок з волі народу». Таке формулювання 

відповідало ідеї Ж.- Ж. Руссо. Конституція, дотримуючись постулатів  Ш.-

Л. Монтеск’є, передбачала три основні державні влади (функції) – законодавчу 

владу, виконавчу владу і судову владу, впроваджуючи, таким чином, 

функціональний поділ влади в державі. Також згідно з концепцією Ш.-

Л. Монтеск’є, ці влади (функції) були передані до компетенції різних 

державних органів, їх носіїв, що означало здійснення організаційного поділу 

влади в державі. Метою реалізації принципу поділу влади було забезпечення 

цілісності держави, громадянських прав (як у Ш.-Л. Монтеск’є) та суспільного 

порядку [109, c. 290]. Однак принцип поділу влади було впроваджено в 

Конституцію непослідовно, оскільки основні повноваження в поділі влади 

належали шляхетському сейму. 

 

2.2 Розвиток поглядів на поділ влади та їх імплементація в період 

втрати та відновлення польської державності (1791 – 1939 рр.) 

 

На жаль, польська Конституція 1791 р. діяла тільки протягом одного року, 

оскільки була фактично відмінена російською армією внаслідок програшу 

Польщі в польсько-російській війні 1792 р. Пов’язано це було, зокрема, з тим, 

що в період з 1772 по 1795 рр. відбулося три поділи Польщі, внаслідок чого 

Польща перестала існувати як незалежна держава аж до 1918 р. Однак в цей 
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період Польща існувала як Варшавське герцогство (1807–1815 рр.) та Польське 

королівство або Конгресове королівство (1815–1918 рр.), які формально були 

пов’язані союзом з Російською імперією.  

Як підкреслює польський вчений Я. Бардах, повстала з духу реформ, але і 

поміркованості, боротьби за збереження суверенітету, але і суспільного 

компромісу, Конституція 3 травня була визнана сусідніми абсолютистськими 

державами революцією [68, c. 319]. 

У період між Конституцією 3 травня 1791 р. та Конституцією Другої Речі 

Посполитої 1921 р. Польща не мала своєї власної конституції, однак  на 

території Польщі конституції діяли. Відомий польський правознавець, історик 

права, політичний діяч, професор, ректор Ягеллонського Університету 

Станіслав Кутшеба (1876–1946 рр.)  підкреслював, що польська «конституційна 

традиція – це не єдина тільки травнева конституція; хоча вона сама певною 

мірою є справжньою революцією щодо минулого, однак такою самою мірою, 

може, навіть більшою, з минулого черпала свій зміст. Не була вона також 

нашою останньою конституцією, оскільки після неї ще кілька конституцій 

діяло в польському суспільстві, яким не можна відмовити в польському 

характері і які були пов’язані (частково) з польською традицією, хоча вони й 

були дані нам іноземними правителями. До них належать: конституція, 

ухвалена замість травневої сумнозвісним другим розподільчим гродзеньським 

сеймом 1793 р., який дуже сильно залежав від своєї попередниці, та дві, які вже 

походять з XIX ст.: оголошена Наполеоном 22 липня 1807 р. конституція 

Варшавського герцогства і видана у Варшаві Олександром І 

27 листопада 1815 р. для Конгресового королівства; адже і ці дві останні 

шукали контакту з польською традицією, незначною мірою перша з них, 

переважно французька за духом і навіть формою, враховувала – зокрема, щодо 

конструкції сейму – давні польські взірці, більшою мірою друга, деякі 

положення якої копіювали давні наші інститути» [110, c. 14-15]. 
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У 1793 р. під тиском російських військ у Гродні відбувся сейм, на якому 

були ухвалені так звані Гродненські конституції, які, зокрема, складалися з 

нових Кардинальних прав, pacta convent, або узгоджених умов для польського 

короля, законів про устрій судочинства [105]. Гродненський сейм затвердив 

також другий поділ Речі Посполитої між Росією та Пруссією. У тексті 

Гродненських конституцій в певній частині були використані напрацювання 

травневої Конституції 1791 р., а також використані врегулювання та практики, 

які існували в Польщі до її ухвалення [68, c. 320] 

Конституція Варшавського герцогства 1807 р. [102] базувалася на 

організаційному поділі влади на законодавчу, виконавчу та судову. Причому, 

фактично  вся повнота влади належала виконавчій владі в особі короля. Ст. 6 

Конституції 1807 р. прямо вказує, що «правління є в руках короля. Він виконує 

усю повноту правління виконавчої влади. Йому належать започаткування прав» 

[102]. Вона діяла на території, яка перебувала під протекторатом Франції до 

1815 р. 

У 1815 р. більша частина Польщі відійшла під протекторат Російської 

імперії і на цій території було відновлене Королівство Польське, яке формально 

вступило в союз з Росією з єдиним царем і порядком спадкування трону. 

Конституцію Польського королівства від 29 листопада 1815 р.  підписав Цар 

Олександр І. Ця Конституція більш ліберально забезпечувала суспільні свободи 

порівняно з Конституцією Варшавського герцогства 1807 р. Конституція 

1815 р. досить чітко формулювала організаційний поділ влади, 

підкреслювалося, що судочинство є конституційно незалежним (ст. 74). 

Незважаючи на те, що повноваження Сейму були трохи ширшими, ніж в 

Конституції Варшавського герцогства, вся повнота влади належала виконавчій 

владі в особі царя.  

Конституція Королівства Польського діяла до 1832 р. Після декількох 

повстань Росія інкорпорувала Королівство Польське до Російської імперії в 

якості її провінції, а конституція була замінена Органічним статутом від 
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14 лютого 1832 р. [164], який надав цар Микола І. Цей статут фактично 

інкорпорував усю владу у Королівстві Польському до системи органів влади 

Російської імперії, залишивши тільки Державну раду та виділивши з неї 

Адміністративну раду, як місцеві органи виконавчої влади, яка належала царю. 

Сейм та Сенат були ліквідовані, суди були включені у російську систему 

судочинства. 

На початку ХІХ ст. доктрина поділу влади в польській суспільно-

політичній думці набувала форми французьких, післяреволюційних пропозицій 

реформування державного устрою. В тогочасних наукових працях з цього 

питання домінувала доктрина поділу влади, модифікована згідно з концепцією 

«нейтральної влади» Бенджаміна Константа. Істотним елементом цієї доктрини 

був «консерватизм» та існування спеціальної «нейтральної влади», завданням 

якої був нагляд за збереженням державного устрою [107, с. 50].  

Розглядаючи цей період, звернімо увагу на працю польського юриста, 

політика Юзефа Вибіцького (1747–1822 рр.) «Збірка політичних думок про 

представницьке правління» (1819 р.) [224]. Ю. Вибіцький аналізує історію 

виникнення представницького способу правління починаючи з часів 

Стародавньої Греції та Риму аж до часів ухвалення Олександром І Конституції 

Польського королівства. Погляди Ю. Вибіцького базуються на теоріях 

природних прав людини та суспільного договору. Одним з головних мотивів 

його праці є переконання, що влада, яка зосереджена в одних руках, завжди 

переростає у владу авторитарну. Тільки представницька форма правління 

вирішує питання уникнення авторитаризму. Представницька форма правління, 

на думку Ю. Вибіцького, забезпечує політичну рівновагу, відсутність самоволі 

у прийнятті владою рішень. У межах представницької форми правління судить 

не людина, а право, конституція забезпечує політичну свободу та власність 

громадян, усі рішення приймаються владою публічно, а міністри несуть 

відповідальність за свою діяльність. Великим прикладом реалізації 

представницької форми правління Ю. Вибіцький вважає Америку (США). У 
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своїй праці він детально аналізує історію розвитку Англії, як приклад 

поступового переходу від тиранії до представницької форми правління. Велику 

увагу Ю. Вибіцький приділяє питанню поділу влади в Англії. Він здійснює 

глибокий аналіз як кожної гілки влади, так і механізму стримування і противаг, 

підкреслює незалежність судової влади в Англії, вважає саме незалежність 

судової влади основою свободи нації. На його думку, свобода нації складається 

зі свободи кожного громадянина, що забезпечується саме судовою владою. 

Базуючись на цій тезі, він глибоко аналізує судову систему Англії, її 

процесуальне законодавство. Саме в них він вбачає гарантію свобод громадян, 

наслідком чого є забезпечення свободи нації від тиранії шляхом організації 

влади на принципах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову, застосування 

механізмів стримування і противаг. 

На увагу заслуговує також праця  польського політичного діяча, історика 

Вінцента Немойовського (1784–1834 рр.) «Про конституційну монархію» [118], 

яка була видана у 1831 р. і фактично становить вільний переклад відповідної 

праці Бенджаміна Константа. Можливо, В. Немойовський та його оточення 

дійшли висновку, що немає потреби створювати власну доктрину, якщо 

політичні концепції Б. Константа є достатнім фундаментом для створення 

адекватної до тогочасних потреб програми. 

Переклад містить багато думок, що були запозичені В. Немойовським у 

інших авторів без подання їх джерел та його власні думки і оцінки. Повністю 

самостійним є тільки вступ до перекладу. У ньому В. Немойовський виходить з 

того, що свобода, будучи природним правом людини, є не тільки правом, а й 

найважливішою її потребою. Свобода може існувати не тільки у 

республіканській формі правління, але також і в монархічній, якщо вона 

обмежена конституцією і поєднана з представницькою системою правління. Він 

виступає прихильником конституційної монархії на зразок англійської. 

Важливою умовою забезпечення свободи особи є обмеження влади 

положеннями відповідних законів, оскільки, на його думку, там, де цього 
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немає, справедливість перетворюється на жорстокість. Найкращою формою, 

яка забезпечує свободу особи і гарантує уникнення авторитаризму, є 

конституційна монархія. Тільки поділ влади між монархом та законодавчою 

владою може гарантувати, що зміна монарха не призведе до зміни системи 

правління, якщо наступний монарх спробує узурпувати владу. В. Немойовський 

детально аналізує історію розвитку форм правління від стародавньої Греції та 

Риму до сучасних йому часів. Аналізує він також ідеї мислителів щодо 

організації влади, зокрема, ідеї Ш.-Л.Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Б. Константа та 

інших. Він виступає принциповим прихильником ідеї поділу влади, як єдиного 

механізму, який може і забезпечити свободу особи, і гарантувати владу від її 

узурпації та забезпечити нормальне її функціонування. 

У другій половині ХІХ ст. в розвитку польської доктрини поділу влади не 

з’явилося нових істотних розробок або опрацювань. На зламі ХІХ і ХХ ст. 

спостерігається відхід від доктрини поділу влади Ш.-Л. Монтеск’є, що було 

зумовлено відсутністю протягом тривалого часу незалежної польської держави. 

В цей період питання поділу влади були предметом небагатьох наукових 

досліджень. Критичну позицію щодо поділу влади займав, наприклад, 

польський правник, професор Францішек Каспарек (1844–1903 рр.). У своїй 

праці «Загальне політичне право з врахуванням австрійського…» (1877–

1881 рр.) [96]. Ф. Каспарек відзначав, що жорсткий поділ єдиної влади, який 

запропонував Ш.- Л. Монтеск’є, є помилковим і суперечить природі держави. 

Такий поділ не є, ні логічно правильним, ні відповідає дійсним відносинам, які 

існують в державі і суспільстві. Реалізація теорії Ш.-Л. Монтеск’є на практиці, 

на його думку, перетвориться у згубну боротьбу засад поділу влади та єдності 

влади. Доктрина поділу влади є запереченням необхідності існування в державі 

єдності, що призведе замість співпраці влади до її розпорошення і, в кінцевому 

підсумку, до анархії. Він вважав, що в Англії принцип поділу влади не було 

реалізовано на практиці. Нелогічним є відокремлення судової влади від 

виконавчої, оскільки судочинство займається виконанням законів, тобто є 
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частиною виконавчої влади. Насамкінець, поділ і передача тільки частини 

державної влади окремим гілкам, як мінімум, не захищає свободу особи і не 

може виключити можливість поєднання двох влад з метою притиснення народу 

[107, c. 50-52]. 

Зовсім по-іншому розглядав питання поділу влади польський публіцист та 

політичний діяч Леон Василевський (1870–1936 рр.). У своїй праці «Сучасна 

конституційна держава» (1905 р.) [223], в частині першій, яка була присвячена 

суті конституції, він розглядає сучасні йому форми держави, розрізняючи 

держави конституційні, які він ще називає правовими державами, та самовладні 

держави. І якщо, за Л. Василевським, у самовладних державах верховний 

правитель приймає рішення на власний розсуд, то у конституційних державах, 

які керуються тільки законом, принцип поділу влади лежить у самих основах 

конституційного устрою. На його думку, як суспільну природу конституційної 

держави визначає принцип представництва, так його правову природу визначає 

залежність виконавчої влади, реалізована шляхом представницької організації 

законодавчого процесу.  Відділення виконавчої влади від законодавчої, а 

судової – від виконавчої є необхідною умовою залежності виконавчої та 

судової влади від закону. Саме тому поділ влади є основним принципом 

правової держави. Виходячи з цього, правовою державою слід називати таку 

державу, яка в своїй діяльності, у здійсненні виконавчої та судової функцій, 

пов’язана і обмежена законом, підпорядковується закону, а не панує нам ним. 

Закон покладає на виконавчу владу певні обов’язки та забезпечує певні права і, 

таким чином, держава, в особі виконавчої влади, є об’єктом права – об’єктом 

публічних прав і обов’язків. А це, на думку Л. Василевського, є можливим 

тільки за умови поділу влади. Реалізація принципу поділу влади є можливою 

тільки в умовах представницької форми правління. Представницька форма 

організації законодавчої влади забезпечує їй панування. Парламент у 

конституційній державі завжди (в тому чи іншому обсязі – залежно від 

характеру діючого виборчого права) безпосередньо виражає волю народу. Для 
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того, щоб законодавча влада стала вищою від інших влад держави, необхідно, 

щоб орган законодавчої влади, як з точки зору його походження, так і з точки 

зору його складу, стояв поза бюрократичним механізмом уряду і над ним. У 

представницькій державі бюрократія служить народу, а не навпаки. Само 

поняття закону, як вищої норми, порівняно з усіма іншими, виникає саме у 

конституційній державі. Панування законодавчої влади, яке спирається на 

поділ влади, є необхідною умовою залежності виконавчої влади від закону і 

базування на законі відносин між державою і її громадянами. В конституційній 

державі ці відносини є відносинами суб’єкта права до об’єкта права, а не (як це 

є в абсолютистській державі) відносинами об’єкта до підвладного йому 

суб’єкта. Принцип поділу влади найбільш послідовно і наочно реалізований в 

республіканській формі правління. Там законодавча влада належить або 

національним зборам (в республіках з прямою формою участі народу у 

законодавчому процесі), або парламенту (у представницьких республіках). 

Виконавча влада належить або президенту, або колективному національному 

органу, які залежать від законодавчої влади, і які діють під її керівництвом і 

контролем. В конституційних монархіях реалізація поділу влади є більш 

складною і допускає ряд винятків, які, власне кажучи, є рештками 

абсолютистської системи з дореволюційної епохи [223, c. 4-8]. На думку 

К. Опалека, в доктрині Ш.-Л. Монтеск’є Л. Василевський орієнтувався на його 

позитивістський ідеал правової держави [124, c. 280]. 

Таким чином Л. Василевський, розглядаючи принцип поділу влади, уявляв 

модель парламентської республіки. Його бачення принципу поділу влади як 

базового для забезпечення свободи громадян, для забезпечення праці влади для 

народу, а не підпорядкування народу і свободи окремих громадян владі, 

виглядає логічним, послідовним, обґрунтованим і дуже сучасним, як у 1905 р., 

так і зараз. На увагу заслуговує також те, що Л. Василевський вважає поділ 

влади основним принципом правової держави. 
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Передвісником відродження польської державності стала територія так 

званого Конгресового королівства, яке було визнано спільною прокламацією 

австрійської і німецької імперій 5 листопада 1916 р. Згідно з нею Польща 

визнавалася «самостійною державою зі спадковою монархією та 

конституційним устроєм». Росія висловила протест проти такого рішення, але 

вже 30 березня 1917 р. внаслідок лютневої революції вона була змушена 

формально відректися від Конгресового королівства і визнати самостійність 

польської держави. Датою утворення польської держави вважається 

11 листопада 1918 р., коли комендант Юзеф Пілсудський прийняв військову 

владу з рук Регентської Ради .  

Можливість створення нової конституції виникла в Польщі у 1918 р. після 

прийняття 22 листопада 1918 р. декрету конституційного характеру про 

найвищу представницьку владу у Республіці Польща. З цього моменту 

починається історія Другої Республіки, або Другої Речі Посполитої. Починає 

працювати законодавчий сейм, завданням якого було ухвалення нової 

конституції. Законодавчий сейм виконав свою основну місію і 17 березня 

1921 р. була ухвалена нова Конституція, яка ще називається Березневою 

конституцією і яка стала вихідним пунктом в розвитку сучасного польського 

конституціоналізму [205]. У преамбулі Конституції вказувалося на її зв’язок з 

традиціями польської Конституції від 3 травня 1791 р. Конституція не згадує 

поділу влади в якості засади організації влади, але ст. 2 окреслювала принципи 

організації влади на основі її поділу і встановлювала, що влада належить 

народу, органами якого у сфері законодавства є Сейм і Сенат, у сфері 

виконавчої влади – Президент разом з міністрами, у сфері судочинства – 

незалежні суди. Таким чином, формула поділу влади являла собою, скоріше, 

організаційний підхід до її поділу, ніж функціональний, висуваючи на перший 

план саме органи, які виконують певні функції. Причому формулювання 

«влада» було застосоване тільки до виконавчої влади. Березнева конституція 

спиралася на типові для демократичних систем принципи: суверенітет народу 
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(ст. 2), поділ влади (ст. 2) та гарантія громадянських прав (ст. 3). Березнева 

Конституція впроваджувала парламентську систему правління з виразно 

сильною позицією останнього та залежністю уряду від нього і майже 

декоративною роллю президента. За оцінкою польського історика права 

професора Станіслава Естрейхера (1869–1939 рр.), значний вплив на реалізацію 

принципу поділу влади в Березневій Конституції мала французька конституція 

1875 р., яка передбачала значну перевагу парламенту над іншими гілками влади 

і яка сформувалася як реакція спротиву запровадженій у Франції в 1852 р. 

бонапартистській монархії [80, c. 204]. 2 серпня 1926 р. до Березневої 

Конституції були ухвалені серпневі зміни, які істотно зміцнили позицію 

президента [206].  

Наступна польська Конституція від 23 квітня 1935 р. [201] базувалася на 

інших ідейно-теоретичних засадах ніж Березнева Конституція. Вона виражала 

авторитарну форму правління у вигляді нового конституційного порядку. У 

питанні організації влади Конституція виявляє організацій підхід, не згадуючи, 

що влада належить народу. На перший план виходить не Народ, а Держава. У 

ст. 2 закріплюється, що на чолі Держави стоїть Президент Республіки, в особі 

якого зосереджена єдина і неподільна державна влада. Органи держави, 

зокрема, уряд, сейм, сенат і суди підпорядковані Президенту Республіки. Вплив 

органів, які виконували функції законодавчої влади, на Президента проявлявся 

фактично тільки у процедурі його обрання, оскільки він обирався Зборами 

Виборців (більшість яких призначалася Сеймом і Сенатом). Президент не ніс ні 

конституційної,  ні парламентської (політичної) відповідальності.  

Березнева конституція Республіки Польща 1921 р. по-різному оцінювалась 

представниками суспільно-політичної та правової думки того часу. Значну 

увагу її положенням, зокрема, в частині закріпленого в ній принципу поділу 

влади та механізму стримування та противаг, присвятив С. Естрейхер у своїй 

праці «Принцип верховенства народу» (1921 р.) [81, c. 270-286], в якій він не 

тільки здійснив аналіз положень Конституції, але, також, дав своє бачення 
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принципу поділу влади та його реалізації. Він вважав помилковим на той час 

наділення народу, згідно з Березневою конституцією, верховною владою, 

оскільки така влада повинна бути закріплена за державою. На його думку, 

жодна конституція не прагне впровадити і не впроваджує прямого народного 

управління, як неможливого з практичної точки зору. Усі конституції ділять 

верховну владу на три функції, кожну з яких виконує спеціальний орган 

самостійно або в конкуренції з іншими органами.  Ні народ – як сукупність 

підданих, ні навіть жоден з факторів, які мають цей народ заступити, не 

виконує цілісності верховної влади. Тому більш слушним видається в нових 

конституціях не представляти теоретичні принципи, які потім конституція не в 

змозі втілити у дійсність, а замінити це утвердженням того юридичного факту, 

що держава, як суверенна організація, має верховну владу, а форма державного 

устрою, як і виконання влади в державі, спирається на ідеї управління в 

заступництві за народ. Такого утвердження абсолютно вистачить, щоб 

охарактеризувати тип держави як республіку з демократичним ладом [79, 

c. 270]. Він вважав, що в Березневій конституції було допущено теоретичну 

помилку, яка, наділивши народ верховною владою, виконання трьох напрямків 

цієї влади передала «органам народу», оскільки в цьому місці замість «народу» 

повинна була бути «держава». Теорія «органів», які діють від імені держави, 

була досить поширеною в науковій літературі. Згідно з цією теорією, держава 

вважається корпорацією, яка може діяти тільки через свої органи, воля яких є 

ідентичною з волею держави. Держава, як корпорація, не має своєї специфічної 

волі, яка відрізняється від волі цих органів, які відповідають за три напрямки 

діяльності держави (законодавство, адміністрація, судочинство). На йогу 

думку, Березнева конституція виходить з помилкового постулату, що між 

народом і державою немає різниці і вважає три органи держави органами 

народу. В цьому є певна непослідовність, оскільки, якщо б поняття народу і 

держави збігалися, то за народом повинна бути закріплена суверенна влада, 

якої в практиці конституція йому не надає [79, c. 278-279]. С. Естрейхер 

детально аналізує закріплений у Березневій конституції принцип поділу влади і 
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доходить висновку, що фактично цей принцип реалізований у формі 

парламентської республіки з великою перевагою законодавчої гілки влади над 

іншими гілками. На йогу думку, виконавча влада перебуває в залежності від 

законодавчої влади, а народ, якому формально належить «верховенство», 

фактично не має механізмів безпосереднього впливу на діяльність законодавчої 

влади – Сейму. З цього С. Естрейхер робить висновок, що Конституція 

фактично закріплює не «верховенство народу», а «верховенство Сейму». Хоча 

судова влада фактично є незалежною від законодавчої, однак вона немає 

жодних механізмів впливу на неї. Таким чином, на його думку, було створено 

конституцію, яка не реалізувала на практиці ні принцип верховенства народу, 

ні принцип поділу влади між трьома рівноправними «органами народу» [79, 

c. 284]. С. Естрейхер вважав необхідним запровадження інституту 

конституційного суду, який міг би контролювати нормотворчу діяльність 

законодавчого органу. Так само він вважав за необхідне наділити виконавчу 

владу правом вето та розширити можливість застосування інституту 

референдуму як певного арбітражного впливу на діяльність законодавчого 

органу та розширити повноваження верхньої палати законодавчого органу – 

Сенату – в якості противаги та контролера Сейму. С. Естрейхер, виступаючи, 

скоріше, прихильником розуміння поділу влади як тотожного організаційному 

поділу влади, погоджувався з тим, що поділ влади може служити реалізації 

принципу верховенства народу, однак для цього народ повинен досягти 

відповідного рівня політичної свідомості; законодавчий орган також повинен 

бути відповідно високого рівня [79, c. 285]. 

По-іншому оцінив Березневу конституцію, з точки зору реалізації 

принципу поділу влади, польський юрист, політичний діяч, професор Вацлав 

Комарницький (1891–1954 рр.)  у своїй праці «Нарис державного устрою 

Республіки Польща» (1937 р.) [99]. На його думку, принцип поділу влади як 

відносної незалежності її гілок в Березневій конституції був дотриманий. Так 

само, це стосується відношення законодавчої та виконавчої влади до влади 
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судової. Крім того, він висловлює деякі цікаві думки щодо характеристики 

принципу поділу влади взагалі. Він вважав, що у політичній реальності не 

можна говорити про поділ влади в абсолютному значенні, а можна тільки – у 

відносному. Для реалізації принципу поділу влади у відносному значенні 

достатньо такого поділу державних функцій, за якого за загальним принципом 

відповідній владі належать функції згідно з видом такої влади і, як виняток, на 

основі спеціальної норми ці функції можуть виконуватися також іншою гілкою 

влади. Саме тому реалізація в польській конституції принципу поділу влади не 

є запереченням цього принципу. Саме з цієї позиції потрібно оцінювати 

положення конституції, які допускають участь виконавчої влади у законодавчій 

і навпаки. Крім цього, для оцінки реальної реалізації принципу поділу влади 

необхідно також враховувати не тільки обсяг повноважень гілок влади, але 

також правові умови реалізації цих повноважень, рівень незалежності кожної 

гілки влади, яка ці повноваження реалізує. На відміну від незалежності, система 

рівноваги гілок влади вимагає певного рівня їх взаємної залежності, причому 

перевага законодавчої влади тут є абсолютно обґрунтованою [99, c. 18-19]. 

Своє ставлення до положень Березневої конституції 1921 р., зокрема, до 

питання поділу влад, висловив також відомий польський юрист, професор 

Станіслав Стажиньський (1853–1935 рр.). У своїй праці «Сучасний політично-

правовий устрій Польщі та інших слов’янських держав» (1928 р.) [161] він 

провів аналіз положень польської Березневої конституції 1921р. та 

порівняльний аналіз конституцій Чехословаччини, Югославії, Болгарії та Росії. 

На його думку, більшість сучасних йому авторів вважали закріплений у 

Березневій конституції 1921 р. поділ функцій класичною реалізацією теорії 

поділу влад Ш.-Л. Монтеск’є. Однак, на його думку, це є помилковим, оскільки  

Ш.- Л. Монтеск’є виходив з постулату, що в державі існує кілька окремих влад, 

кожна з яких має власний окремий суб’єкт. Насправді ж державна влада є 

єдиною і цілісною, а її суб’єктом є держава як така. Те, що Ш.-Л. Монтеск’є 

називав окремими «владами», слід вважати тільки окремими функціями, тобто 
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напрямками діяльності однієї і єдиної державної влади. Тільки прийнявши 

такий підхід, безумовно, можна прийняти постулат Ш.-Л. Монтеск’є, що для 

кожної «влади,» згідно з розумінням останнього, і для кожної «функції» влади 

(згідно із сучасним розумінням предмета) повинні існувати окремі органи, 

оскільки це є найбільш ефективною гарантією громадянської свободи, 

забезпечити яку повинен кожний державний устрій. Необхідно також прагнути, 

щоб між окремими функціями існувало відповідне співвідношення 

повноважень, тобто, щоб була збережена рівновага влад і щоб не було 

гіпертрофії, тобто приросту повноважень органів однієї функції на шкоду 

іншої, оскільки це шкодить громадянській свободі і дуже ускладнює здійснення 

управління державою, згідно з конституцією та на засадах верховенства права 

[161, c. 14-15]. 

У свою чергу, професор Міхал Ростворовський (1864–1940 рр.) звертає 

особливу увагу на питання, яке в теорії політичного права має назву «поділу 

влади» і яке є капітальною, принциповою проблемою. На його думку, є 

очевидним, що закладений у Березневій конституції загальний механічний 

поділ функцій і органів не може вичерпувати суті проблеми, як не може 

відтворювати дійсне її значення і складність. Це є тільки певний дороговказ для 

проведення наступних досліджень питання, яким чином принцип поділу влад 

був втілений у дійсність. Він нагадує, що в цьому питанні теорія і практика 

політичного права опинилися між двома протилежними тенденціями. З одного 

боку, – небезпека, яка загрожує свободі особи в разі об’єднання кількох 

функцій в руках одного органу. З іншого, – не менша небезпека, в разі 

надмірного розмежування влад і органів та нерозуміння, що державна влада є і 

повинна бути, за своєю сутністю, єдиною, що держава не може бути 

паралізованою, а, можливо, і знищена через розбіжні дії трьох взаємно чужих 

інститутів. М. Ростворовський вважає, що політичне право вирішило цю 

проблему шляхом певного компромісу. По-перше, шляхом створення між 

апаратами, призначеними для виконання певних засадничих функцій, певних 
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зв’язків таким чином, що один і той самий орган увійшов в якості складової 

частини до двох або трьох інших апаратів, створюючи, таким чином, з ними 

своєрідну персональну унію. Однак, внаслідок цього апарати не зливалися між 

собою, оскільки вони не переставали відрізнятися між собою іншими 

складовими частинами, зокрема, виконанням різних функцій. По-друге, шляхом 

наділення даного апарату, поряд з його головною і засадничою функцією, як 

виняток, додатковою спеціальною функцією, яка за своєю природою повинна 

належати до іншого апарату. Згаданий компроміс вирішив два питання: перше 

– організаційне: як побудувати, як скласти ці засадничі апарати, кожен з яких 

призначений для виконання іншої засадничої функції? Тобто, як збудувати 

законодавчий апарат? Як збудувати виконавчий та управлінський апарат? Як 

збудувати апарат здійснення судочинства? І друге питання, яке стосується 

компетенції: що вилучити з нормальної компетенції одного апарату і передати 

іншому без пересунення меж їх повноважень? Як зацікавити один апарат 

спеціальними функціями іншого? Саме ці питання, на думку 

М. Ростворовського, і вирішувала Березнева конституція 1921 р. [143, c. 3-6].  

За часів міжвоєнної Польщі з’явилося декілька цікавих праць, присвячених 

питанню поділу влади. Вони не стали предметом широкого дослідження в 

польській науковій літературі, але заслуговують на увагу. Однією з них стала 

праця польського юриста, професора Владислава Маліняка (1885–1941 рр.) 

«Питання поділу влад в сучасному державному праві» (1936 р.) [115, c. 415–

450]. У цій праці В. Маліняк звертає увагу на хаос, який існує в питанні суті 

поділу влади [115, c. 415]. В. Маліняк вбачає хаос, насамперед, у підходах до 

питання поділу влади, які існували на той час. Він виділяє наступні підходи до 

цього питання: 1) поділ влади має на меті реалізацію верховенства народу і 

тому він не існує в німецьких монархіях (Герман Рем); 2) поділ влади має на 

меті тільки обмеження верховенства народу (Август Аншюц); 3) поділ влади 

означає цілковиту сепарацію її гілок, і тому не існує в Швейцарії та Франції 

(Юліуш Гатчек); 4) поділ влади є тотожним поділу функцій влади (Георг 
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Еллінек (Єллінек), Людвіг Гумплович, Александр Градовський) 5) поділ влади 

є винятково питанням політики, а не науки про державу і право (Ріхард Лєнінг) 

[115, c. 415-416]. Причиною такого різнобою є, зокрема, надмірне використання 

в праві юридичної фікції, коли право існує незалежно від навколишньої 

дійсності. На його думку, оперування фікцією становить ще одну спеціальну 

причину хаосу в теорії поділу влади і в питанні її практичного застосування. 

Юридичні фікції за своєю природою ведуть до ігнорування дійсності взагалі і, 

зокрема, до ігнорування одного її істотного елементу – політичної дійсності. 

Внаслідок цього теорія поділу влади не врахувала, що принцип поділу влади є 

наскрізь політичним і саме тому не можна розраховувати на винятково 

об’єктивне, тільки наукове його тлумачення. Ключовим у поділі влади є 

питання чи влада взагалі є подільною. Це питання розглядалося у зв’язку з 

питанням ставлення народу до правителя. Теоретики абсолютистських 

концепцій поділу влади завжди акцентували увагу на тому, що влада не може 

ділитися, оскільки вона повинна повністю належати або правителю–монарху, 

або правителю–народу. Та обставина, що питання подільності влади як 

противага її неподільності стало предметом боротьби за політичні інтереси 

значною мірою сприяло тому, що при розгляді питання поділу влади важко 

залишатися об’єктивним і неупередженим щодо предмета дослідження. На 

думку В. Маліняка, об’єктивний і неупереджений підхід до предмета в питанні 

поділу влади стає ще більш необхідним. Однією з найістотніших причин 

складності і заплутаності  проблеми поділу влади є факт, що не існує усталених 

поглядів на те, чим є державна влада, які відносини виникають між державною 

владою і поняттям суверенітету тощо [115, c. 420-421]. 

У своїй праці В. Маліняк проводить цікавий аналіз поглядів на питання 

поділу влади та факторів, які впливали на формування цих поглядів. 

Застосовуючи історичний метод для визначення суті поділу влади, В. Маліняк 

робить висновок, що сутність поділу влади полягає в існуванні презумпції 

компетенції на користь нормального органу влади. Такий поділ є саме поділом 
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влади, оскільки він має політичну природу, і не є тільки технічним поділом 

функцій чи компетенції. Така політичність полягає у тому, що цей поділ має за 

мету відокремлення певних повноважень глави держави, тим часом як 

технічний поділ функцій залишає їх усі главі держави, метою якого є тільки 

відокремлення цих повноважень і передача їх органам, які відрізняються один 

від одного лише з точки зору техніки вирішення справ. Політичність такого 

поділу полягає також в тому, що дві влади є, в принципі, незалежні від глави 

держави: законодавча влада тому, що вона формується на основі виборів, а 

судова влада, –  тому, що їй гарантована незамінність. При цьому не 

вимагається, щоб поділ влади був абсолютний, щоб не існувало винятків. 

Неможливість реалізації такого абсолютного поділу виникає з того, що: 1) межа 

між законодавчою функцією визначається, як і усі поняття в праві, не a 

priori  (те, що передує досвіду,  первісно (лат.), а a posteriori  (те, що випливає 

з досвіду (лат.); 2) навіть апріорі встановлені розмежування компетенції 

фактично накладаються одне на одне, оскільки і в цьому випадку кількісні 

різниці між ними перетворюються у якісні і неможливо визначити момент, 

коли це відбулося; 3) адміністративне розпорядження втручається у сферу прав 

громадянина не in abstracto (взагалі, абстрактно (лат.), а in concreto (в певній 

ситуації, у конкретному випадку (лат.); 4) різниця між законом, як 

абстрактною нормою, і конкретним наказом є відносною, оскільки взагалі 

різниця між конкретним і абстрактним є відносною; 5) якби проведення 

абсолютної межі між владами було б навіть можливим, то життя вимагає, щоб 

цієї межі не дотримувалися, і в практиці кожен з органів виконує функції усіх 

трьох видів, оскільки такий виняток прямо передбачений законом [115, c. 424-

426]. 

Але, на думку В. Маліняка, не лише історично-політичні фактори 

впливають на необхідність застосування поділу влади, оскільки необхідність 

цього принципу виникає не тільки з необхідності протидіяти певним 

властивостям політичних устроїв (абсолютизмові глави держави чи 



129 

 

парламенту), а й  з певних вад людської природи, які діють незалежно від 

властивостей політичного устрою. Людина, яка має владу, як правило, дуже 

швидко починає нею зловживати. В зв’язку з цим конче необхідно створювати 

такий фактичний стан, при якому таке зловживання було б або неможливим, 

або значною мірою утрудненим. Оскільки тенденції щодо зловживання владою 

виникають з людської натури взагалі, а не з певного державного устрою, поділ 

влади, який має на меті виключення або обмеження можливості зловживати 

владою, повинен бути реалізований в кожній державі, яка прагне свободи. Тоді 

поділ влади є невід’ємним інститутом кожної державної конституційності 

настільки, наскільки призначенням цієї державності є реалізація свободи. Саме 

тому поділ влади є чимось більш важливим, ніж тільки поділ функцій і саме 

тому він є більш тривалим, ніж тимчасові політичні формації [115, c. 428-429]. 

Заслуговують на особливу увагу висновки В. Маліняка щодо політичного 

характеру поділу влади, реалізації поділу влади в якості інструмента 

забезпечення свободи в державі, залежності реалізації влади від природи 

людини як такої, прагнення будь-якої влади до її концентрації і зловживання. 

Часткова критика доктрини Ш.-Л. Монтеск’є була висловлена польським 

юристом, професором Зигмундом Цибіховським (1879–1946 рр.) у праці 

«Польське державне право на фоні зауважень з області науки про державу і 

порівняльного державного права» (1925 р.) [76]. Він вважав, що аналіз 

державної діяльності, яку провів Ш.-Л. Монтеск’є, потребує поправок. 

З. Цибіховський, зокрема, пропонував наступні поправки: 1) перша поправка 

повинна стосуватися виконавчої влади, яку Ш.-Л. Монтеск’є описує досить 

вузько, що призводить до сумнівів щодо того, що необхідно розуміти під 

«публічними рішеннями»; 2) друга поправка пов’язана з висновками 

Ш.-Л. Монтеск’є щодо необхідності рівноваги гілок влади, які не повинні 

перевищувати меж своїх повноважень, адже З. Цибіховський вважав, що 

Ш.-Л. Монтеск’є недооцінював судову владу. Ш.-Л. Монтеск’є не приділив 

судовій владі окремого значення, а вона повинна розглядатися на рівні з 
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іншими гілками. З. Цибіховський вважав, що необхідно розглянути можливість 

впровадження нового поділу функцій влади, оскільки класифікація Ш.-

Л. Монтеск’є не охоплює всієї діяльності держави, тому державну діяльність 

можна групувати за іншими критеріями, ніж запропонував Ш.-Л. Монтеск’є 

[107, с. 55]. 

Критичними щодо доктрини Ш.-Л. Монтеск’є були польські монархісти, 

яскравим представником яких був юрист, теоретик монархізму Лешек 

Гембажевський (1899–1944 рр.). У своїх численних теоретичних та 

публіцистичних працях він обстоював ідею монархічної республіки. Будучи 

прихильником польської Конституції 3 травня 1791 р., він критично ставився як 

до Березневої конституції 1921 р., так і до положень Квітневої конституції 

1935 р., яка закріплювала авторитарну форму правління у вигляді нового 

конституційного порядку. У своїй праці «Вибір очільника держави» (1934 р.) 

він писав, що демократично-республіканська концепція глави («очільника») 

держави, крім питання суверенності народу і народного представництва, 

ускладнена теорією «поділу влад», за якого «президентові» конституція довіряє 

виконання «виконавчої влади». Визнання глави держави очільником 

«виконавчої влади» є відображенням теорії Ш.- Л. Монтеск’є, але представляє 

юридичну і політичну реальність у фальшивому світлі, оскільки немає трьох 

влад, є тільки єдина – державна, є тільки три функції, які можуть виконуватися 

трьома найвищими органами. Причому, на його думку, немає «виконавчої» 

функції, а є «урядова і адміністративна» [86, c. 95- 96]. 

Негативне ставлення до доктрини Ш.-Л. Монтеск’є було характерним як 

для польських монархістів, так і для консерваторів. Так, польський юрист, 

консервативний політик, професор Владислав Яворський (1865–1930 рр.) не 

визнавав не тільки єдиної влади, яка має три функції, а й поділу влади, за Ш.-

Л. Монтеск’є. Він вважав, що теорія Ш.-Л. Монтеск’є є політичною теорією і не 

витримує правової критики. Ця теорія була виразом прагнення поставити 

перешкоду для абсолютизму, який загрожує «свободі». А оскільки, на його 
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думку, немає абсолютизму, то і сама концепція не має підстав для існування. 

На його думку, з правової точки зору поділ влади на три гілки є фікцією. Влада 

єдина і неподільна, вона не є субстанцією, яку можна було б поділити на 

частини. Вона є динамічним поняттям і за своєю природою є чимось, що 

повинно бути цілістю [91]. Він доводив, що влада є єдиною і неподільною, 

насамперед, тому, що вона сконцентрована в одних руках. По-друге, тому, що 

якби навіть замість одного органу прийняти три рівнозначні гілки – виконавчу, 

законодавчу і судову, – то дві останні не мають влади в тому значенні, щоб 

застосовувати примусові заходи, в чому – на його думку – полягає властивість 

влади [92, c. 17-18].  

Послідовником В. Яворського був польський політик, юрист, професор 

Ігнаци Чума (1891–1963 рр.). Він був прихильником ідеї державотворчого 

абсолютизму. Згідно з цією ідеєю, кожен державний устрій побудований на 

принципі абсолютизму, оскільки, незалежно від того, як називається форма 

державного устрою, завжди є орган, який має найбільші і найголовніші 

повноваження. Повноваження змінювати цей державний устрій законним 

шляхом, легітимно. Відповідно до цієї ідеї в державі існує тільки дві головні 

функції – верховна функція, яка передбачає право здійснювати конституційну 

нормотворчість, тобто змінювати основний закон, конституцію держави, 

виконавча функція, яка включає в себе усі інші владні функції в державі, 

зокрема, законодавчу функцію, в частині, яка не стосується зміни конституції, 

виконавчу функцію глави держави та уряду і судову функцію. На думку 

І. Чуми, страх перед владою одного (абсолютизм монархії) нав’язав, замість 

зручної комбінації функцій і влад, примат багатоособового органу і, таким 

чином, тільки збільшив непевність в управлінні, оскільки влада 

багатоособового органу фактично концентрується у окремих членів цього 

органу, а часто – поза цим органом. На його думку, державний устрій є певною 

будовою, певним комплексом з різними функціями.  Якщо державний устрій за 

своїм призначенням відповідає організаційній формі суспільства, – він отримує 
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природну схильність до поділу та збільшення функцій, а не до їх зменшення. З 

поділом та збільшенням функцій зменшуються умови їх об’єднання в межах 

компетенції одного органу, тобто зменшуються умови для розвитку, зростання 

абсолютизму. Таким чином, існують природні причини для обмеження 

абсолютизму. Насправді ж державотворчий абсолютизм сховався за димом 

фікцій, теорій і постулатів. Так званий поділ влад спричинив виникнення думки 

щодо істотного поділу на якісь рівні і рівнозначні частини основи будівлі 

державного устрою. Тільки після глибокого аналізу цих трьох влад, тільки 

після аналізу усіх їх повноважень можна дійти переконання, що ми маємо 

справу з рішучою перевагою парламенту. Таким чином, ми маємо справу з 

класичною схемою, яка застосовується в абсолютній монархії, тобто, коли 

юридично передбачено менше повноважень, а фактично – набагато більше. Це 

означає, що необхідно реорганізовувати державотворчі функції, 

реорганізовувати відносини між державними органами не в ім’я доктрини, а на 

потреби реального життя [77]. 

Критично щодо принципу поділу влади висловлювався також польський 

юрист, політик, професор Вацлав Маковський (1880–1942 рр.). Він доводив, що 

тільки нерозуміння потреб суспільного життя та його розвитку може 

призводити до гегемонії одного з елементів влади над іншим або до їх 

протиставлення. Шукаючи рішення для цієї проблеми, В. Маковський 

пропонував питання влади розглядати в площині її організації, а не в площині її 

поділу. На його думку, повинен існувати взаємний контроль, взаємодопомога і 

співпраця не двох влад – законодавчої і виконавчої, а двох органів, до завдань 

яких належать окремі функції державної організації. Там, де між собою 

співпрацюють щонайменше два органи, треба передбачити можливість колізії, 

розбіжностей і суперечок. Саме тому ці органи треба обмежити таким чином, 

щоб вирішення суперечностей між ними мало свого принципового і 

незалежного суперарбітра. Таким суперарбітром є народ. Однак, оскільки народ 

сам по собі є масою, він повинен мати для цього відповідний орган. Таким 
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представником народу повинен бути президент, який, як новий чинник 

суспільного життя, з власної ініціативи починає займатися питаннями 

організації народу з метою задоволення дійсних солідарних потреб суспільного 

життя [107, c. 57-56]. В. Маковський вважав доктрину Ш.-Л. Монтеск’є 

застарілою, а поділ влади – однією з негативних гарантій проти можливості 

повернення минулих відносин, тобто абсолютизму XVIII ст., яка була слушною 

для свого часу, але яка для ХХ ст. стала анахронізмом [124, c. 284]. 

 

2.3 Розвиток поглядів на поділ влади та їх імплементація в період 

політичних трансформацій (1939 – 1997 рр.). 

В умовах окупації Польщі під час Другої світової війни, в умовах 

національної неволі особливе значення мало бачення післявоєнного устрою 

польської держави. Виразом його були, зокрема, програми політичних партій, 

рухів та організацій, які існували під час окупації на території самої Польщі та 

за кордоном. Відбувалося осмислення причин занепаду держави, критична 

оцінка довоєнної влади, яка до цього допровадила. Для більшості політичних 

партій, рухів і організацій це стало шансом взяти участь у творенні 

післявоєнного державного та суспільного устрою Польщі [139, c. 169, 175]. 

Деякі з них у своїх програмах представляли комплексний погляд на 

післявоєнний устрій Польщі, зокрема, в частині організації влади. До таких 

рухів належить, зокрема, селянський рух, який своїми коренями сягає 

довоєнної Селянської партії, яка за часів авторитаризації влади в Польщі після 

Квітневої конституції 1935 р. була однією з найбільших опозиційних партій. У 

1943 р. у підпільній газеті було опубліковано програмний документ 

Селянського руху під назвою «Політичний устрій держави». Документ 

базувався на постулаті суверенності народу, якому належить вся повнота влади. 

Влада повинна базуватися на рівновазі, яка може бути досягнута шляхом її 

відповідного поділу. Автори документа прийняли за основу запропонований 

Ш.- Л. Монтеск’є принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. 
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Загалом вони досить детально описують модель державного устрою, 

компетенцію органів, які реалізують різні функції влади, механізми взаємного 

контролю, стримування і противаг, незалежності суду та суддів. На увагу 

заслуговує також постулат про необхідність деконцентрації і децентралізації 

державної влади, внаслідок чого повинно зрости значення і автономія місцевої 

влади – територіального самоврядування [132, c. 193-199]. Розширення 

автономії та повноважень територіального самоврядування, обмеження права 

втручатися в його діяльність з боку органів центральної влади ставало 

додатковим елементом в підтриманні рівноваги влади на загальнодержавному 

рівні, додатковим елементом механізму стримування і противаг. Такий підхід 

створював зачатки ідейно-теоретичної основи виокремлення самоврядування в 

окрему владу. 

Після Другої світової війни політичні партії, рухи і організації зробили 

спроби реалізувати свої програми і навіть мали своє представництво в перших 

виборних післявоєнних органах. Однак після німецької окупації, у 1945 р., у 

Польщі під впливом СРСР фактично розпочалася ідеологічна окупація. Почався 

відхід, з ідеологічних причин, від принципу поділу влади. Після того, як нова 

влада була фактично визнана іншими державами та після проведення 

парламентських виборів 19 лютого 1947 р. був утворений Законодавчий Сейм, 

який прийняв так звану Малу Конституцію [202]. За своїм змістом вона була 

наближеною до Березневої конституції 1921 р. і передбачала, зокрема, принцип 

поділу влади. В преамбулі прямо згадувалося, що конституційний закон 

спирається на принципи Конституції 1921 р., однак ст. 2, формулюючи 

організацію влади, вже не згадує народ в якості суверена найвищої влади 

держави, як це було в Конституції 1921 р. Якщо Конституція 1921 р. поділ 

влади здебільшого базувала на організаційному поділі, в якому все ж таки 

прямо вказувалося, що органи, між якими здійснюється поділ функцій, є 

органами Народу, то конституційний закон 1947 р. розділяв законодавчу, 

виконавчу та судову функції між органами Держави, а не Народу. В 
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подальшому цей принцип було нівельовано як незгідний з новим, дійсним 

державним устроєм, який спирався на домінацію народних рад. Після 1952 р. 

єдиною допустимою, за незначними винятками, формою організації органів 

державної влади був принцип демократичного централізму та єдності влади, які 

визнавалися також противагою принципу поділу влади. Конституція 1952 р. 

[103] відходила від концепції Березневої конституції, відкидала принцип поділу 

влади і зосереджувала систему центральних органів влади навколо принципу 

єдності державної влади.  

У цей період головною ідейно-теоретичною засадою державної влади був 

принципи демократичного централізму та єдності влади. Доктрина поділу 

влади у цей період в польській правовій науці розглядалась в основному або як 

буржуазний принцип, або як принцип, який може застосовуватися тільки в 

контексті організації праці апарату державної влади, основаної на принципі 

єдиної влади. Певною мірою доктрина поділу влади залишалася в полі зору 

польської правової науки як предмет вивчення в межах історії політичних і 

правових учень. Слід згадати, що предмет дисципліни історії політичних і 

правових учень було введено до університетських дисциплін в Польщі тільки у 

50-х р. ХХ ст. в період прийняття нової Конституції 1952 р. За задумом, ця 

дисципліна повинна була становити вступ до марксистської теорії держави і 

права, яка, зокрема, виходила з принципу демократичного централізму. Метою 

було випровадження класиків «буржуазної думки» поза єдині «правдиві» і 

«наукові» погляди на державу і право, якими тоді вважалися принципи 

марксизму-ленінізму. Незважаючи на мотиви запровадження цієї дисципліни до 

університетського курсу, це допомогло «легалізувати» вивчення історії 

політичних і правових поглядів, зокрема, в частині поглядів на поділ влади, які 

відрізнялися від панівної тоді ідеології. Через зрозумілі причини поділ влади 

вивчався здебільшого з історичної точки зору, що не давало можливості 

випрацювати якісь кардинально нові ідейно-теоретичні підходи до принципу 

поділу влади та його реалізації, однак навіть в таких умовах доктрина поділу 
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влади залишалася предметом досліджень польських вчених, доробок яких 

становить значний науковий та історичний інтерес. 

У 1955 р. Комітет правових наук Польської академії наук організував 

широку наукову сесію, яка була присвячена 200-ій річниці смерті Ш.-

Л. Монтеск’є. За результатами цієї сесії у 1956 р. була видана книга [117], яка 

до сьогодні вважається найбільш широким дослідженням спадщини великого 

француза, зокрема, в частині дослідження його доктрини поділу влади. 

Предметом досліджень цієї сесії стали, зокрема, конституційна доктрина Ш.-

Л. Монтеск’є та вплив доктрини Ш.-Л. Монтеск’є на польську політико-

правову думку. Звичайно, з огляду на панівну в Польщі марксистсько-ленінську 

доктрину представлені на сесії дослідження та викликана ними дискусія містять 

багато ідеологічних оцінок. Однак, в більшій своїй частині ці дослідження 

здійснені в межах неполітизованих історико-правових методологічних підходів. 

Книга містила багатий матеріал для наступних поколінь польських дослідників 

історії політико-правової думки та теорії права, стала базою формування 

ідейно-теоретичних засад реалізації поділу влади в Польщі напочатку політико-

суспільних трансформацій кінця 80-х рр. ХХ ст. 

Реферат з питання конституційної доктрини Ш.-Л. Монтеск’є підготував 

відомий юрист, професор Анджей Бурда. В рефераті були розглянуті суспільні 

джерела доктрини, методологія, загальні засади доктрини та питання поділу 

влад як ключового елемента конституційної доктрини. Варто звернути увагу на 

загальну оцінку ролі Ш.-Л. Монтеск’є і його доктрини поділу влад в історії 

політико-правової думки від моменту її створення до сучасних часів. А. Бурда 

підкреслює, що великі часи потребують і висувають людей, які їм дорівнюють. 

Коли старі форми суспільного життя розпадаються, цей факт спочатку 

усвідомлює невелике коло людей, які глибше вникають в смисл складної 

суспільної дійсності, дивляться далеко вперед, які не побоюються поставити 

під сумнів освячені старі «правди» і проголошують нову правду епохи, що 

надходить. Першопроходьці нових ідей роблять найплідніші за наслідками 
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справи. Тому оцінка їх історичної ролі була б перекрученою, якби базувалася 

на твердженні, що, атакуючи систему панівних поглядів, вони не вдарили на 

цілому фронті та що, створюючи основу нових поглядів, вони не сформували їх 

в цілому і повністю на нові суспільні потреби. Адже нові ідеї виражають 

потребу конкретного історичного періоду, які не одразу проявляються 

повністю. В разі дотримання відповідної історичної перспективи виявиться, що 

його ідеї свого часу були не тільки новими і глибокими, але часто навіть 

геніальними [71, с. 186-187]. І з цим висновком А. Бурди важко не погодитися, 

оскільки значення доктрини поділу влади Ш.-Л. Монтеск’є було сприйнято 

суспільством і оцінено належним чином вже після його смерті, а її вплив на 

розвиток політико-правової думки та на організацію державної влади і в наш 

час є значним. Як пише А. Бурда, Ш.-Л. Монтеск’є не намагався знайти 

ідеальну модель політичного устрою, оскільки не вірив в його існування. Він 

шукав устрій, який є найкращим в даних історичних умовах, відповідним 

сучасному йому суспільству. В цьому дусі  Ш.-Л. Монтеск’є дає вирішення 

проблеми такої організації державної влади, щоб мета, яку він ставить перед 

державою, могла бути досягнута. Головною засадою в пошуках рішення є 

переконання, що не все можна і потрібно поправляти, що не можна вимагати 

від епохи більше, ніж на це є об’єктивні можливості. Тому Ш.-Л. Монтеск’є не 

висуває радикальної програми, яка рішуче відкидає традиції, для нього 

помірковане правління буде найвідповіднішим вирішенням на службі свободи. 

Йдеться про те, щоб встановити таку структуру державної влади і так 

відрегулювати механізм її діяльності, щоб виключити арбітральність правителів 

і через відповідні політичні інститути забезпечити громадянські свободи. 

Представляючи механізм дії державної влади в умовах, коли її реалізація 

передана до трьох окремих органів, Ш.-Л. Монтеск’є прямо пише, що саме це є 

принциповою основою правління [71, с. 215]. Такий підхід А. Бурди до 

доктрини Ш.-Л. Монтеск’є фактично розкриває, звичайно в скороченні, 

методологічний підхід французького вченого, який став базою для розробки 

його доктрини. 
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На думку іншого учасника сесії, К. Опалка,  доктрина про троїстий поділ 

влади частково є теоретичним узагальненням дослідження Ш.-Л. Монтеск’є 

щодо державних устроїв, частково – ідеалістичною формою держави – 

конституційною монархіє, що відповідає конституційному феодально-

буржуазному компромісу. Теоретичні тези поєднуються з нормативними, 

згідно з якими свобода, забезпечення якої є засадничим завданням держави, 

може бути реалізована тільки у випадку доручення кожної влади іншому органу 

і тільки у випадку рівноваги влади. Ця рівновага реалізується різними органами 

і полягає у їх взаємозалежності – впливі і взаємному стримуванні [124, c. 282]. 

Незважаючи на властиву для того часу оцінку доктрини Ш.-Л. Монтеск’є як 

«феодально-буржуазного компромісу», на увагу заслуговує підкреслення 

поєднання в доктрині розрізнення теоретичного підходу до її формулювання та 

нормативного – щодо способів її реалізації, що вписується в конструкцію 

«ідейно-теоретичні засади реалізації поділу влади», яка є основною для цього 

дисертаційного дослідження. 

На особливу увагу заслуговують також праці видатного польського 

правознавця, спеціаліста в галузі історії політичних і правових учень 

К. Гжибовського, які стали певною науковою базою для формулювання ідейно-

теоретичних засад поділу влади, з точки зору її реалізації в початковий період 

політико-суспільних трансформацій, які почалися у 1989 р. У своїй книзі 

«Історія політичних і правових доктрин», перше видання якої з’явилося у 

1967 р., К. Гжибовський застосував цікавий підхід до доктрини 

Ш.-Л. Монтеск’є. Він розглядає доктрину з точки зору «моделі устрою 

«вільного народу», звертаючи увагу на те, що у своїй доктрині Ш.-

Л. Монтеск’є, говорячи про «влади», відкинув «чисту» форму держави, тобто 

форму, за якої можна говорити про одну владу, про суверена, під яким 

перебувають його органи. Проблема суверена для Ш.-Л. Монтеск’є не існує в 

тому розумінні, що держава, в якій маємо суверена, є деспотією або може легко 

перетворитися на деспотію. В державі, в якій існує свобода, немає однієї 
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суверенної влади, існує кілька влад, рівноправних органів. На думку 

К. Гжибовського, висновок Ш.- Л. Монтеск’є про необхідність існування 

кількох органів влади є політичним постулатом, а розрізнення трьох державних 

функцій є теоретичним підходом. Він вважає, що для концепції Ш.-

Л. Монтеск’є є характерним висування на перший план політичного постулату, 

який міцно пов’язаний і базується на теоретичних висновках. К. Гжибовський 

звертає увагу, що три функції держави, в розумінні Ш.-Л. Монтеск’є, це 

«законодавча влада справ, які належать до права народів», «виконавча влада 

справ, які належать до права народів», «виконавча влада тих, які належить до 

цивільного права». «Право народів» - це «відносини, які люди мають між 

собою», «цивільне право» – це «відносини, які громадяни мають між собою». 

Для розрізнення трьох функцій Ш.-Л. Монтеск’є оминає одну з галузей права, 

яка окреслена ним як «право політичне», тобто «право, яке належить тим, хто 

управляє тими, ким управляють». Тобто, на думку К. Гжибовського, Ш.-

Л. Монтеск’є оминув те, що зараз називається державним правом і правом 

адміністративним. На його думку, так сталося тому, що при визначенні трьох 

функцій Ш.-Л. Монтеск’є ще не вистачало точності, хоча і підкреслює, що далі 

в тексті Ш.-Л. Монтеск’є розрізняє «владу судження» і «владу виконавчу». 

Причинами відсутності точності, на думку К. Гжибовського, є, зокрема, вплив 

традиційного англійського розрізнення gubernaculum (правління) та iurisdictio 

(юрисдикція), за якого gubernaculum належить винятково королю і не може 

бути обмежене правовими нормами; відсутність (або майже відсутність) 

писаного позитивного конституційного права та адміністративне право, яке 

було тільки в зародку; вплив лібералізму, який сферу свободи особи відносив 

до сфери природного права (а не позитивного, яке має на увазі Ш.-Л. 

Монтеск’є, говорячи про функції держави) і який відкидав втручання держави у 

діяльність особи, а право «публічне» (за винятком кримінального) – 

сприймається тільки як організація апарату і забезпечення громадянам безпеки. 

Узагальнюючи, К. Гжибовський, робить висновок, що розрізнення функцій є 

теоретичним підходом, який стверджує тільки, що держава діє трьома різними 
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способами (які, зрештою, не окреслені, а їх риси і їх відмінності як би визнані 

очевидними). Тільки політичний смисл інструментів захисту свободи має 

відповідати на питання, хто і як повинен виконувати ці функції. Відповідь на це 

питання звучить: кожну з цих функцій виконує інший орган, але кожний орган 

виконує функцію таким чином, щоб бути стримуваним іншим органом, який 

виконує (засадничо, поза «гальмуванням») іншу функцію. Поділ влад і їх 

взаємозв’язок, їх баланс, їх взаємне стримування формулюються в сукупності і 

нероздільно, їх співіснування є необхідним для захисту свободи [88, c. 372-373].  

К. Гжибовський детально аналізує положення доктрини Ш.-Л. Монтеск’є. 

Даючи загальну оцінку цій доктрині він, можливо, в зв’язку з панівним тоді у 

польській науці «марксистським» підходом, підкреслює, що Ш.-Л. Монтеск’є, 

представляючи модель ідеального устрою вільного народу, уявляв його як 

устрій тогочасної Англії, розуміючи, що він не відповідає реальності 

політичного життя Англії, що це тільки засади, які базуються на її правових 

нормах. Тобто, по суті, у вигляді позитивного представлення існуючого устрою 

він вбачав теоретичну конструкцію, яка є раціоналізацією того, що він побачив 

у правових нормах, тобто узагальнення, яке є не результатом спостереження 

дійсності, а тільки «ідеальним типом» устрою. Тому його модель має як риси 

узагальнення існуючої дійсності, так і витвір політичної спекуляції. 

Скептицизм щодо можливості повної реалізації такої моделі робить її подібною 

до платонівської утопічної моделі, а факт, що існують правові норми, які її 

формують, надає утопічності характер зближення з реальністю [88, c. 376]. 

Серед польських вчених правознавців того часу варто також згадати 

видатного спеціаліста в галузі історії політичних і правових учень та 

методології історико-правових досліджень Г. Сейдлера. У своїй книжці 

«Політична думка нових часів» (1972 р.) він розглядає доробок Ш.-

Л. Монтеск’є в підрозділі «Від сумнівів до бунту» в межах періоду 

Просвітництва. Досліджуючи доктрину поділу влади Ш.-Л. Монтеск’є, 

Г. Сейдлер виходить з того, що французький вчений, приймаючи за вихідну 
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тезу, згідно з якою свобода особи полягає у свободі дій в межах діючого права, 

конструює спеціальний механізм влади, який, з одного боку, повинен 

гарантувати вільне функціонування верховенства права, а з іншого – 

спрямований на уникнення (виключення) законодавства, яке порушує інтереси 

особи. Тому на захисті верховенства права, а значить, свободи в розумінні 

Ш.-Л. Монтеск’є, поставлені незалежні суди, які підпорядковуються винятково 

чинному праву. Жорстке відділення законодавчої влади від виконавчої повинно 

захищати особу перед свавільним прийняттям законів завдяки взаємному 

контрою влад [145, c. 289]. Г. Сейдлер у згаданій праці присвятив доктрині 

поділу влади Ш.-Л. Монтеск’є небагато уваги, більш широко розглядаючи інші 

аспекти поглядів французького вченого (форми держави, природне право 

тощо), що, напевно, викликано пануванням у ті часи доктрини єдиновладдя та 

відкидання ідеї поділу влад. Однак, у вищезгаданому короткому описі 

Г. Сейдлер, як видатний фахівець у питаннях методології вивчення історико-

правових наук, зумів розкрити найістотніші аспекти доктрини Ш.-

Л. Монтеск’є, як їх він сам розуміє. Звертає увагу на себе кілька аспектів: 

а) деякою мірою традиційний наголос на забезпеченні свободи особи, як 

вихідної ідеї сутності поділу влади; б) розташування на одному рівні свободи 

особи і верховенства права; в) поділ влади повинен забезпечити дотримання 

верховенства права як з боку законодавчої влади, так і з боку особи, яка 

повинна верховенству права підпорядковуватися, діючи винятково в межах, 

встановлених цим правом; г) на захисті верховенства права стоять незалежні 

суди. В умовах панування в тогочасній Польщі марксистського ідеологічного 

підходу до всього, що пов’язане з історією, теорією, правом, вищезгаданий 

підхід Г. Сейдлера дійсно випереджав свій час. Методологічні підходи до 

вивчення історії політичних і правових учень мали величезний вплив на 

розвиток польської історії політичних і правових учень та теорії держави і 

права як наук, а відповідно на формування ідейно-теоретичних засад реалізації 

політико-правових принципів, зокрема, поділу влади, що неодноразово 

підкреслювали сучасні польські науковці-правознавці [88; 168; 165]. 
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В свою чергу, в теорії держави і права принцип поділу влади, якщо і 

згадувався, то, головним чином, як об’єкт  його критики. Панівним був 

принцип демократичного централізму і єдності влади, які спиралися на 

суверена влади, якими вважалися виборні органи. Так, група університетських 

професорів–правників з Любліну: Г. Сейдлер, Г. Грошик і Я. Маларчик у 

підручнику «Вступ до теорії держави і права» (1963 р.) вважали, що «в доктрині 

загалом визнається, що суверенним органом в державі є той орган, який 

залишається у правовій незалежності від будь-яких інших організацій, які діють 

у державі. Така позиція органу, зазвичай, пов’язана з законодавчою 

компетенцією. В Польщі законодавчі повноваження суверенні, незалежні, 

належать тільки Сейму, як найвищому органу влади. Тому цей державний 

орган можна визнати суверенним органом» [146, c. 71]. «В соціалістичному 

устрої, де весь державний апарат підпорядкований народу, не могла бути 

сприйнята теорія поділу влад та система, в якій на місцях влада не перебуває в 

органах представницького типу. Державний апарат в соціалістичній державі 

збудований на принципі системи представницьких органів, як в центрі, так і на 

місцях, які пов’язані таким чином, щоб уможливити поєднання центрального 

керівництва з ініціативою знизу. У верхніх ешелонах цього апарату, згідно з 

ідеєю централізму, існує єдиний осередок найвищої державної влади (в Польщі 

Сейм), в якому загальні політичні концепції шляхом прийняття нормативних 

актів трансформуються в правову систему. Принцип демократичного 

централізму в державному апараті означає, що усі органи державної влади 

виборні, що нижчі виконавчо-розпорядчі органи підпорядковані вищим 

виконавчо-розпорядчим органам, що усі органи перебувають під громадським 

контролем» [146, c. 137]. В свою чергу юрист, професор З. Іздебський в 

підручнику «Теорія держави і права» (1975 р.) вважав, що «питання 

суверенності народу буржуазна наука спроваджує ... до постулату 

представницького правління і поділу влад. За соціалістичної демократії 

принцип представницького правління підтримується і розширюється. 

Натомість, принцип поділу влад відкидається і замінюється принципом єдності 
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влади. Обидва принципи, тобто, розширений принцип представницького 

правління та принцип єдності влади, розглядаються при цьому в якості певного 

(але не єдиного) прояву більш загального принципу участі мас в управлінні 

державою. Цей принцип є одним з основних принципів будови і 

функціонування державного апарату в соціалістичній державі» [90, c. 136].  

Цікавий підхід до принципу поділу влади представлений у статті правника, 

професора М. Соболевського «Партія і контроль державної влади» [149], яка 

вперше була опублікована ще у 1966 р. Його підхід варто згадати не тільки 

тому, що стаття під партією мала (або майже мала) на увазі не соціалістичну 

(комуністичну, робітничу тощо) партію, а розглядала питання контролю 

державної влади в умовах існування конкуруючих або альтернативних партій, 

як певна противага запобіганню концентрації влади, чому, на його думку, 

служить також теорія поділу влади. Його підхід становить особливий інтерес, 

зокрема, тому, що, як це буде показано в подальшій частині нашого 

дослідження, питання інтегрування в ідейно-теоретичні засади реалізації 

принципу поділу влади, питання партійної конкуренції, прав опозиції вже стає 

доробком і сучасних польських науковців. Особливо це питання стає 

актуальним в ситуації сучасної деформації поділу влади в Польщі, коли 

принцип єдиновладдя або демократичного централізму начебто вже не є 

ідейно-теоретичною базовою для реалізації державної влади в країні. Таким 

чином, на думку М. Соболевського, політичне життя сучасних держав дає 

можливість виділити різні форми контролю державної влади з боку політичних 

партій. Перший поділ – він пропонує на внутрішній контроль, в межах 

правлячої партії, і зовнішній контроль, який  щодо правлячої партії реалізує 

опозиційна партія. Другий – це контроль, який реалізується шляхом зміни 

правлячої партії (і тим самим політики), та контроль – шляхом впливу на зміст 

політики без зміни правлячої партії. Аналізуючи ці два поділи, 

М. Соболевський  для аналізу функціонування державної влади ставить дві 

проблеми в системі конкуруючих партій: 1) характер і взаємне відношення 
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внутрішнього і зовнішнього контролю; 2) характер і взаємне відношення 

опозиційного і коригуючого контролю. Далі, він пробує розв’язати ці 

проблеми. Не намагаючись відтворити усю послідовність його дослідження та 

висновки або нові проблем, які він ставить, ще раз звернімо увагу на те, що він 

наголошує на проблемах, які вимагають теоретичного осмислення при розгляді 

принципу поділу влади: а) залежність реалізації принципу поділу влади від 

правлячої та опозиційної політичної сили; б) наявність чи відсутність 

внутрішніх контролюючих механізмів у правлячої політичної сили, що 

впливають на запобігання концентрації влади; в) наявність чи відсутність 

зовнішніх контролюючих механізмів у опозиційної політичної сили, що 

впливають на запобігання концентрації влади. 

Тільки події літа 1980 р., а саме масові протести польської профспілки 

«Солідарність» внесли принципові зміни у формулювання підходів до ідейно-

теоретичних засад реалізації влади. В березні 1982 р. в період воєнного стану в 

Польщі до чинної конституції були внесені норми про Конституційний 

Трибунал та Державний Трибунал (ст.33а та ст. 33б) [207]. Це стало початком 

впровадження до сучасного польського державного устрою інституту 

конституційного нагляду судової влади за діяльністю законодавчої та 

виконавчої влади (які в той час були фактично тотожними) та інституту 

державної відповідальності представників органів законодавчої та виконавчої 

влади за порушення конституції та законів. І хоча компетенція та повноваження 

Конституційного та Державного трибуналів були сформульовані у досить 

загальній формі, однак впровадження цих інститутів та утвердження на 

конституційному рівні незалежності суддів, які обираються до цих трибуналів, 

стало важливим кроком до впровадження реального принципу поділу влади та 

до створення майбутнього механізму стримування і противаг. 

У 1985 р. вийшла книга професора Р. Малайного, присвячена 

американській доктрині поділу влади «Доктрина поділу влади «Батьків 

Конституції» США» [113]. Глибоке дослідження ґенези доктрини поділу влади 
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взагалі і особливості її розвитку і реалізації в США стало науковою базою для 

формування нових підходів до ідейно-теоретичних засад реалізації принципу 

поділу влади на початку періоду  сучасних суспільно-політичних 

трансформацій в Польщі. Р. Малайни звертає увагу на два найважливіші, на 

його думку, питання. По-перше, на непересічну здатність американських 

державотворців до їх глибокого підходу до проблематики державної влади ще 

200 років тому. На його думку, звичайно не усі їх аргументи, якими вони 

обґрунтовували необхідність поділу влади, зараз переконливі. На сьогодні 

неподільно домінує не законодавча влада, а виконавча, і ніщо не вказує на те, 

що в майбутньому щось істотно зміниться – скоріше навпаки. По-іншому ми 

дивимося сьогодні на політичні партії і по-іншому тлумачимо поняття 

демократії. Але проблема загроз, які несе з собою сконцентрована державна 

влада, буде завжди актуальною. Тому, заслугою американських державотворців 

є факт, що їхня доктрина поділу влади становить на сьогодні найбільш всебічну 

спробу опрацювання політичного механізму з метою запобігти такій загрозі. 

По-друге, – предметом історії рідко є ідеї на папері – головним чином рахується 

їх реалізація на практиці. Система устрою, який «Батьки Конституції» створили 

на фундаменті поділу влад, функціонує дотепер і будь-які пропозиції її 

радикальної реформи залишаються нереальними. Це є результатом суспільної 

підтримки системи та ефектом солідності і еластичності її конструкції та 

далекоглядності її творців [113, с. 296-297]. На особливу увагу заслуговує теза 

Р. Малайного про необхідність суспільної підтримки для стабільності та 

ефективності реалізації принципу поділу влади в державі. 

Економічна ситуація в Польщі, яка щороку погіршувалася, та активність 

нелегальної на той час профспілки «Солідарність» в 1989 р. призвели до 

переговорів між владою та опозицією. Ці переговори дістали назву – Круглого 

столу. Конституційним виразом домовленостей, яких було досягнуто під час 

Круглого столу, були зміни до Конституції, які ще називають «квітневою 

новелою» (від 7 квітня 1989 р.) [208]. Зміни практично не торкнулися питання 
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формулювання поділу влади, але впроваджували зміни в систему органів, які її 

виконують. Було відновлено двопалатну систему парламенту (Сейм та Сенат) 

(ст.ст. 21, 22, 25-31) і впроваджено посаду Президента (ст.ст. 32-33). Квітнева 

новела відображала компроміс, який було досягнуто між політиками. 

Незмінним залишилося положення, яке окреслювало Сейм як найвищий орган 

державної влади, однак його позиція була значно ослаблена.  

Квітнева новела 1989 р. впровадила систему правління, яка становила 

специфічну мішанину давньої концепції єдності влади з елементами 

президенціалізму (в деяких формулюваннях квітнева новела нагадувала 

французьку конституцію V республіки 1958 р.). Конституційна практика того 

часу пішла в іншому напрямку. Президент, яким став генерал Войцех 

Ярузельський, не зробив жодних спроб щодо використання своїх широких 

повноважень і лояльно акцептував політичні зміни. Така ситуація досить 

швидко призвела до парламентаризації системи влади, оскільки центром 

прийняття політичних рішень фактично став уряд, який діяв у згоді з більшістю 

парламентських фракцій, а роль Президента ставала дедалі скромнішою. Вже 

восени 1989 р. стало зрозуміло, що необхідні нові зміни до Конституції, які і 

були впроваджені 29 грудня 1989 р. і які відомі як «груднева новела» [219]. 

Груднева новела впровадила до ст. 2 положення про те, що верховна влада 

належить Народу, який реалізує свою владу через обраних до Сейму і Сенату та 

народних рад представників. У ст. 20 впроваджено положення про те, що Сейм, 

в якості верховного виразника волі Народу, втілює в життя його суверенні 

права. З Конституції було усунуто положення про керівну роль партії та 

дружбу з СРСР і впроваджено нові засади політичного устрою, а саме: польська 

держава окреслювалася як демократична правова держава, яка реалізує 

принцип соціальної справедливості .  

Внаслідок наступного розвитку політичної ситуації В. Ярузельський 

відмовився від посади Президента, після чого 27 вересня 1990 р. були внесені 

нові зміни до Конституції, які передбачали прямі президентські вибори (ст. 32а) 
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[211]. Новим Президентом став колишній лідер «Солідарності» Лех Валенса. 

Таким чином, з політичної точки зору закінчився перехід від демократичного 

централізму або єдиновладдя до демократичної форми правління. Однак, нові 

ідейно-теоретичні засади побудови демократичного устрою, зокрема, в частині 

реалізації принципу поділу влади вимагали свого опрацювання та 

нормативного закріплення, оскільки жодна політична сила, яка увійшла до 

Сейму, не мала більшості, щоб самостійно реалізовувати свою політичну 

програму, а чинна на той час Конституція 1952 р. з наступними змінами не 

відображала реальної політичної ситуації в країні. 

Підготовка нової Конституції розпочалася в парламенті ще в 1989 р., але 

до виборів 1991 р. вдалося опрацювати тільки проекти. Після виборів 1991 р. 

було прийнято закон про порядок підготовки та прийняття Конституції 

Республіки Польща [203]. Згідно з цим законом підготовку та прийняття нової 

Конституції повинні були здійснити Національні Збори (Сейм та Сенат, які 

діють разом). Ухвалена Національними Зборами Конституція повинна була 

бути підтверджена шляхом загальнодержавного референдуму. Однак це стало 

можливим тільки весною 1997 р. До цього часу, через затягування 

конституційних праць виникла ідея прийняття тимчасового акту, який 

регулював би найважливіші питання державного устрою, зокрема, 

взаємовідносини та повноваження парламенту, президента та уряду. Внаслідок 

цього 17 жовтня 1992 р. було прийнято конституційний закон про 

взаємовідносини між законодавчою і виконавчою владою Республіки Польща 

та про територіальне самоврядування, який називають «Малою Конституцією» 

[204] . 

Мала Конституція 1992 р. від самого початку була тимчасовим та 

неповним актом. Вона регулювала питання законодавчої влади, виконавчої 

влади та територіального самоврядування. З інших питань чинною була 

Конституція 1952 р. з відповідними змінами. Згідно зі ст. 1 Малою 

Конституцією застосовувався організаційний та функціональний поділ влади з 
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більшим акцентом на організаційний підхід. Визначалося, що органами 

Держави у сфері законодавчої влади є Сейм і Сенат, у сфері виконавчої влади – 

Президент і Рада Міністрів, у сфері судової влади – незалежні суди. Це 

означало відхід від принципу єдності державної влади, а Сейм втратив свою 

позицію найвищого органу державної влади. Парламент надалі складався з двох 

палат, причому повноваження Сенату і Сейму  залишалися майже незмінними, 

що означало значно сильнішу позицію Сейму по відношенню до Сенату. 

Найбільші складності виникли при окресленні повноважень і позиції 

Президента, оскільки було зрозуміло, що необхідно усунути анти 

парламентські акценти, які були впроваджені Квітневою новелою, а, з іншого 

боку, сильна особистість Леха Валенси та слабкість Парламенту внаслідок 

політичних розбіжностей в ньому ускладнювали впровадження обмежень в 

існуючу позицію глави держави. Тому залишили компромісну модель, яка не 

мала внутрішньої гармонії.  

Положення Малої Конституції 1992 р. в частині поділу влади 

неоднозначно оцінювалися польськими науковцями. Зокрема, польський 

вчений А. Пулло, значний науковий доробок якого присвячений саме доктрині 

поділу влади, у 1993 р. опублікував статтю «Поділ влади. Актуальні проблеми в 

доктрині, праві і сучасній конституційній дискусії в Польщі» [140], в якій 

представив розгорнутий аналіз питання поділу влади в історичному контексті 

та в контексті сучасної тоді конституційної дискусії. За його оцінкою, принцип 

поділу влади був чужий тогочасному польському конституціоналізму і, крім ст. 

1, він відсутній в Малій Конституції. На його думку, навіть найбільш ліберальні 

інтерпретатори Малої Конституції повинні мати сумніви, коли читають ст. 23, 

яка спрямована на поділ тільки законодавчої влади та на позбавлення 

парламенту відповідальності у сфері законотворення. Такому висновку 

А. Пулло передує глибокий аналіз ідейно-теоретичних засад, які лягли в основу 

реалізації принципу поділу влади в Малій конституції 1992 р. На його думку, 

принцип поділу влади не можна відділити від ґенези доктрини і багатої історії її 
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розвитку, в зв’язку з чим сучасна дискусія про поділ влади базується на досить 

довільному розумінні цього принципу. Це відбувається через перекручення 

поглядів Ш.-Л. Монтеск’є, так само, як відбувається нехтування усією історією 

поділу влади. А. Пулло критикує погляди, які, на його думку, можна зустріти в 

польській літературі, щодо існування двох моделей (версій) принципу поділу 

влади: одна, ніби архаїчна і занадто вимоглива, та друга – сучасна, практична і 

яка реалізована в усіх державах, які можна назвати демократичними. Першу 

версію часто вважають певним ідеальним витвором, а другу пов’язують з Ш.-

Л. Монтеск’є. На думку А. Пулло, можна говорити про два напрями (способи) 

розуміння поділу влади, але тією ідеальною формою, яка відома на практиці, а 

в теорії існує вже близько двохсот років, є версія абсолютної сепарації. В свою 

чергу, прагматичною формою є версія, яка допускає певні порушення стану 

функціональної сепарації, але з окресленою метою і у межах, встановлених у 

передбачений Ш.-Л. Монтеск’є або американською конституцією спосіб. 

Однак, на думку А. Пулло, там де робляться додаткові винятки, включаючи 

винятки щодо організаційного і персонального поділу, де без жодних обмежень 

створюються інституції, які взаємно узалежнюють влади, там не можна 

говорити про реалізацію принципу поділу влади. В цьому випадку 

щонайбільше проявляється принцип урівноваження влад, який більше 

відрізняється, ніж поєднується з принципом поділу влади. Обидва принципи 

можуть бути однаково важливі для устрою держави. Обидва принципи не 

можуть бути поєднані, створюючи, таким чином, нову ідею. Завжди якийсь із 

принципів буде домінувати, і в кожному випадку їх устрій буде іншим. Ідея 

урівноваження буде другорядною і обмеженою в можливостях її реалізації, 

якщо до неї звертаються як до гаранта поділу влади. В свою чергу, поділ влади 

буде виконувати допоміжну функцію, якщо для вдосконалення рівноваги і 

співпраці між владами приймається тільки думка про можливу ідентифікацію 

вже узалежнених від себе органів держави з певними формальними функціями 

[140, с. 22-23]. 
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В квітні 1992 р. була створена Конституційна Комісія Національних Зборів 

Республіки Польща і протягом 1993–1997 рр. тривали праці над підготовкою 

нової Конституції. Було сім проектів, які стали предметом парламентських 

слухань 21–23 червня 1994 р. Шість з цих проектів передбачали реалізацію 

принципу поділу влади як засадничого, в тій чи іншій конструкції. В них були 

виділені три сфери діяльності держави: законодавча влада, виконавча влада і 

судова влада. В одному з проектів можна було побачити спробу запровадження 

«нейтральної влади», яка б належала президенту. Деякі з них прямо містили 

положення, згідно з яким кожна з гілок влади належала конкретним органам, 

інші ж вказували тільки самі сфери, без зазначення, до компетенції яких 

державних органів належать ці сфери. Віднесення конкретних державних 

органів до сфер реалізації влади містилося вже в подальших положеннях 

проектів конституції, які регулювали питання кожного з цих органів. Більшість 

проектів пропонували в якості законодавчого органу влади двопалатний 

парламент, який складається з Сейму і Сенату (один з проектів пропонував 

замість Сенату – Палату самоуправління). Один з проектів передбачав, що 

Сейм має бути «найвищим органом влади в державі», а друга палата – Палата 

самоврядування – повинна була виконувати роль «палати рівноваги». Що ж до 

виконавчої влади, то проекти містили як пропозиції щодо її організації за 

дуалістичним принципом, коли до її складу входить Президент і Рада 

Міністрів, так і пропозиції винесення Президента поза гілки влади взагалі. В 

більшості проектів пропонувалося здійснення судової влади тільки судами, 

інші – до судової влади зараховували також і трибунали (Конституційний 

трибунал, Державний трибунал). Цікавим є також те, що в одному з проектів 

судова гілка влади була окреслена як «органи судочинства і захисту права», які 

відповідно здійснювали «незалежні суди та органи охорони права». Майже усі 

проекти передбачали впровадження системи взаємовідносин між поділеними 

владами (органами, з яких складаються гілки влади), яка б забезпечувала 

взаємний контроль та стримування. Один з проектів передбачав впровадження 

ідеї урівноваження (рівноваги) влад. Один з проектів передбачав перевагу 
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законодавчої влади, а інший – виконавчої влади. Один з проектів відкидав 

принцип поділу влади і передбачав, що на чолі Республіки Польща стоїть Сейм 

Республіки Польща, який складається з Президента Республіки Польща, Палати 

послів і Сенату. В обґрунтуванні цього проекту підкреслювалося, що, на думку 

авторів проекту, поділені влади перешкоджають одна одній. Політична влада 

повинна бути єдиною і повинна зосереджуватися в Сеймі, в якому кожна з 

палат повинна займатися: а) законодавчою діяльністю, б) наглядом за 

виконавчою владою та в) нагляд за виконавчою владою. Фактично проект 

передбачав запровадження поділу функцій влади, об’єднаної в одному органі, 

який складається з багатьох частин [107, с. 59-73]. 

Дискурс з поділу влади тривав дуже довго. Причиною цього була 

наявність теоретичних проблем, пов’язаних з поділом влади. Крім поділу 

(розподілу) влади (влад), виникали питання контролю, стримування, впливу, 

гальмування, співпраці, спільної діяльності, залежності, координації, розділу, 

рівності і рівноваги. Серед членів Конституційної комісії та залучених до її 

праці науковців не було суперечності щодо необхідності виділення трьох 

правових сфер діяльності держави – законодавчої влади, виконавчої влади та 

судової влади. Спірним питанням залишалася спроба організаційного виділення 

окремих органів відповідно до поділу сфер діяльності держави. Головним 

чином йшлося про структуру Парламенту: одно- чи двопалатний, про позицію 

Президента і Конституційного трибуналу в системі поділеної влади. Під час 

дискусій на засіданнях Конституційної комісії висловлювалась думка, що поза 

взаємним стримуванням та взаємним контролем влад існує також їх співпраця. 

В зв’язку з цим в працях комісії з’явився постулат впровадження до конституції 

ідеї співпраці гілок влади. Обґрунтуванням необхідності впровадження 

співпраці гілок влади було, зокрема, переконання, що поділ влади не можна 

розглядати як існування структури антагоністичних сил, які залишаються в 

стані конфлікту, оскільки функціонування поділеної влади вимагає як 

механізму взаємної рівноваги, так і співпраці між ними. Неодноразово 
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висловлювалася думка, що принцип поділу влади є фундаментом 

демократичного устрою та гарантією прав людини та громадянина. У комісії не 

виникало сумнівів, що сутністю сучасних демократичних режимів є принцип 

стримування і рівноваги. В зв’язку з цим виникала проблема: скільки взаємного 

стримування і скільки рівноваги та співпраці має бути. Висловлювалася думка, 

що необхідно обережно записувати в конституції формулювання щодо взаємної 

рівноваги і стримування окремих влад, оскільки в майбутньому це може 

ускладнити прийняття рішень Конституційним  трибуналом і викликати 

сумніви, як фактично міряти рівновагу між владами. В зв’язку з цим 

пропонувалося обмежитися формулюванням, яке б впроваджувало до 

конституції положення про поділ влади взагалі, без визначення державних 

органів, до яких належать окремі гілки влади. При цьому зазначалося, що існує 

думка про існування четвертої влади – контрольної, до якої можна віднести 

Вищу контрольну палату, речника громадянських прав та генерального 

прокурора. Пропонувалося також сформулювати конституційну норму про 

поділ влади таким чином, щоб під поділом влади розумілася ситуація, коли 

ніхто в державі немає абсолютної влади, а окремі органи врівноважують та 

стримують один одного. Пропонувалися і інші підходи щодо формулювання 

конституційної норми про поділ влади. Польський науковець, професор Є. Вятр 

запропонував два способи формулювання принципу поділу влади у 

конституційній нормі. Перший спосіб передбачав прийняття моделі поділу 

влади, запропонованої Ш.-Л. Монтеск’є і американською моделлю конституції. 

Другий спосіб спирався на формулювання поняття поділу влади без вживання 

слів «поділ влади»: «усі влади Республіки Польща користуються обсягом 

автономії, яку надає їм конституція, і співпрацюють між собою». При цьому 

слід звернути увагу, що у науці поняття автономії є багатозначним і в питанні 

поділу влади може призводити до помилок [107, c. 74-78]. Багато суперечок у 

Конституційній комісії викликало питання щодо місця Президента в структурі 

органів держави оскільки багато експертів вважали неправильним віднесення 

посади президента до органу виконавчої влади. Голова Групи постійних 
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експертів при Конституційній комісії, польський юрист, професор П. Вінчорек 

вважав, що є три можливості щодо вирішення цього питання. По-перше, 

поставити президента поза поділом влади. В цьому випадку, на його думку, 

поділ влади мав би наступний вигляд: законодавча влада – парламент, 

виконавча влада – уряд, судова влада – суди. В цьому випадку президент був би 

поза цією тріадою, виконуючи функцію арбітра. Іншою можливістю є 

включення президента до виконавчої влади. Але в цьому випадку треба дуже 

детально поділити повноваження між урядом і президентом таким чином, щоб 

не виникало конфліктів між двома частинами виконавчої влади. Ще однією 

можливістю є визначення президента в якості голови виконавчої влади, що 

також ліквідувало б конфлікт між двома її частинами. Остаточно група 

експертів підтримала позицію, згідно з якою президент не повинен бути 

частиною виконавчої влади, а повинен виступати в якості гаранта 

безперервності державної влади. Таким чином, найбільшу підтримку серед 

експертів Конституційної комісії отримала концепція президента – арбітра. 

Також остаточно переважила позиція, що конституційна норма щодо поділу 

влади повинна містити визначення органів держави, які належать кожній з гілок 

влади [107, c. 78-79].  

В кінцевому підсумку, після конституційних дебатів у парламенті до 

Конституції були внесені положення про функціональний поділ влади, яке 

передбачало виділення трьох правових сфер діяльності держави, які дістали 

назви – законодавча влада, виконавча влада і судова влада. Конституційна 

норма про поділ влади була доповнена формулюванням про їх «рівновагу», що 

було наслідком застосування механізму стримувань і противаг та повинно було 

запобігти повторенню негативного досвіду попередніх років, коли поділ влади 

намагалися реалізовувати як їх ізоляцію. При реалізації поділу влади було 

враховано також постулат про їх «співпрацю», оскільки поділ влади не повинен 

ототожнюватися з існуванням взаємно антагоністичних і конфліктуючих між 

собою влад, а функціонування поділених влад вимагає як механізму взаємного 
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врівноваження, так і їх співпраці. Судова влада була виразно відділена від 

інших влад, як «окрема» влада. Конституційна норма про поділ влади була 

також доповнена переліком органів, які належать до окремих гілок влади, що 

служило також закінченню суперечок навколо позиції президента та місця 

трибуналів в системі державних органів [107, c. 88].   

Текст нової конституції було ухвалено Національними Зборами 

2 квітня 1997 р. Конституційний референдум відбувся 25 травня 1997 р., який 

затвердив її незначною більшістю голосів при явці учасників на рівні 42,86 

відсотків. Конституція набула чинності 17 жовтня 1997 р.  і діє до цього часу.  

В остаточному варіанті конституційна норма про поділ влади у ст. 10 

Конституції Республіки Польща [104] має наступний зміст: «1. Устрій 

Республіки Польща спирається на поділ і рівновагу законодавчої влади, 

виконавчої влади і судової влади. 2. Законодавчу влади виконує Сейм і Сенат, 

виконавчу владу виконує Президент Республіки Польща і Рада Міністрів, а 

судову владу – суди і трибунали». 

Оцінюючи вищезгаданий період трансформацій польський вчений, 

правознавець, професор А. Сильвестшак підкреслює, що початок трансформації 

базувався на однозначному відході від принципу єдності влади і впровадженні 

її поділу. Це стало основою не тільки польської, а й усіх нових демократій. В 

Польщі, з одного боку, звернулися до національних традицій Конституції 3 

травня 1791 р. та Березневої конституції 1921 р., а також до більш широкої 

світової традиції, з іншого – було відкинуто принцип єдності влади. Звернення 

до поділу влади було здійснене на базі концепції Ш.-Л. Монтеск’є, оскільки 

його версія виявилася найбільш переконливою в розумінні умовної ясності в 

інтерпретації конструкції державного апарату [166, с. 121- 122]. 

 

Висновки до Розділу 2 

1. Ідейно-теоретичні засади реалізації поділу влади у Республіці Польща 

загалом пройшли ті самі етапи зародження і розвитку, що і загальносвітова 
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політико-правова думка, а саме: 1) етап змішаного устрою (за винятком 

стародавнього); 2) етап устрою рівноваги; 3) етап теорії поділу влади. 

2. На ідейно-теоретичні засади реалізації поділу влади у Республіці 

Польща впливали погляди представників європейської та 

північноамериканської політико-правової думки, але формування та розвиток 

засади поділу влади відбувалося з переважним впливом та врахуванням 

польських історичних та суспільно політичних умов та чинників. 

3. Найбільша активність представників польської політичної та правової 

думки щодо поглядів на владу та її поділ припадають на період політичних 

трансформацій, починають формулюватися в період усвідомлення суспільством 

необхідності їх проведення, переходять у період політичних та наукових 

дискусій, які завершуються нормативним закріпленням суспільно-політичного 

компромісу в частині влади та її поділу у конституційних актах та 

продовжуються вивченням та оцінкою їх реалізації у суспільно-політичному 

житті країни. Винятком є періоди фактичної втрати державності (1792–

1917 рр.), військової окупації (1939–1945 рр.), панування комуністичної 

ідеології як державної (1946–1989 рр.). 

4. Ідейно-теоретичні засади реалізації принципу поділу влади формувалися 

під впливом: а) теоретичного осмислення поділу влади представниками 

польської політико-правової думки; б) історичних та суспільно-політичних 

умов; в) нормативного закріплення в конституційних актах принципу поділу 

влади та практики його реалізації. 

5. Нормативне закріплення ідейно-теоретичних засад принципу поділу 

влади в конституційних актах Республіці Польща на кожному історичному 

етапі її розвитку відбувалося під впливом: а) теоретичного осмислення поділу 

влади представниками польської політико-правової думки; б) історичних та 

суспільно-політичних умов; в) тогочасної практики реалізації принципу поділу 

влади. 
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6. Розвиток ідейно-теоретичних засад реалізації поділу влади у Республіці 

Польща характеризується: а) еволюцією визначення суверена влади в 

напрямку: бог–король – король–держава – держава–народ – народ; 

б) еволюцією поглядів від функціональної єдності влади до її функціонального 

поділу; в) еволюцією поглядів від переважання організаційного принципу 

поділу влади до примату принципу її функціонального поділу. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ПОДІЛУ ВЛАДИ У СУЧАСНІЙ  

РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА 

 

3.1 Сучасні погляди та особливості трансформації доктрини поділу 

влади у Республіці Польща 

 

Діюча в Польщі конституційна норма про поділ влади є поєднанням 

функціонального поділу влади з організаційним поділом, в якому 

організаційний поділ є похідним від функціонального та поєднаний з 

дуалістичною структурою кожної з цих влад. При цьому, формула державного 

устрою влади полягає не тільки в її «поділі», а й також у її «рівновазі», що 

становить новелу порівняно зі змістом попередніх польських конституційних 

норм, які регулювали це ж питання.  

В сучасній польській науковій літературі відсутній уніфікований погляд 

щодо формулювання сутності поділу влади, як вона врегульована в чинній 

польській Конституції. Так, Є. Кучіньський і В. Волпюк роблять спробу 

представити в синтетичній формі сутність поділу влади, виходячи зі змісту 

ст. 10 та інших статей Конституції Республіки Польща за допомогою наступних 

тез: 1) в державі виділяються (розрізняються) три сфери (гілки) влади: 

законодавча, виконавча, судова, що означає впорядкування найбільш важливих 

функцій держави шляхом їх об’єднання у певні однорідні комплекси; 2) кожній 

з трьох сфер (гілок) влади відповідає конституційна активність визначених 

державних органів: законодавча влада – Сейм і Сенат, виконавча влада – 

Президент і Рада Міністрів, судова влада – суди і трибунали; 3) влади не 

можуть поєднуватися, тобто кожна з них реалізується через окремий державний 

орган (органи), що також означає неприпустимість суміщення пов’язаних з цим 

державних посад; 4) гілки влади повинні бути рівні та незалежні одна від одної, 

що досягається шляхом впровадження комбінації рішень, які забезпечують як 
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роздільність гілок влади, так і їх взаємний вплив одна на одну; 5) серед трьох 

гілок влади тільки судова влада повинна бути аполітичною, оскільки однією з 

основних засад діяльності законодавчої та виконавчої гілок влади є реалізація 

певної політики держави [109, c. 304-305]. 

Р. Малайни вважає, що основний зміст принципу поділу державної влади 

визначають наступні канони: а) поділ правових сфер діяльності держави; 

б) відповідно до поділу цих сфер здійснення розділу державного апарату на 

відповідні групи органів (мінімум дві); в) відносини між цими органами 

повинні базуватися на принципах незалежності і рівності; г) окремі групи 

органів повинні взаємостримуватися, причому взаємостримування повинно 

призводити до їх відносної рівноваги та співпраці; ґ) кожна група органів 

повинна реалізовувати, насамперед, свою власну правову сферу діяльності та 

мати відносно обмежену можливість втручання в діяльність інших груп [133, 

с. 175]. 

Б. Банашак розглядає поділ влади у трьох аспектах: 1. Функціональний 

(об’єктний) аспект, коли діяльність держави ділиться на три різновиди сфер 

діяльності, що сприяє збереженню єдності державної влади в руках суверена 

(народу) та, одночасно, втіленню цієї влади у функції та органи, які ці функції 

реалізують. При цьому, окремі влади не є самостійними, а виконують свої 

функції, спираючись на повноваження, які їм надано конституцією, ухваленою 

сувереном, який стоїть понад ними. До таких функцій належать: 

а) законодавство, яке полягає у виданні загальнообов’язкових правових норм; 

б) виконання, яке полягає у реалізації завдань держави у конкретних випадках, 

за винятком спірних ситуацій; в) судочинство, яке полягає у вирішенні 

правових спорів. 2. Організаційний (суб’єктний) аспект, коли три функції 

підпорядковані різним державним органам (групам органів): а) законодавство – 

парламенту; б) виконання – уряду і підлеглим йому адміністративним органам; 

в) судочинство – загальним, спеціальним і конституційним судам (там де вони 

існують). 3. Персональний аспект, який полягає у тому, що поділ влади в 
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організаційному аспекті був би неефективний, якби та сама особа (група осіб) 

могла обіймати посади в різних державних органах, які виконують різні функції 

(принцип не суміщення). З поділом влади поєднується принцип взаємного 

впливу окремих влад одна на одну. Взаємний вплив може мати різний обсяг. 

Втім, з точки зору поділу влади, недопустимим є абсолютне розділення трьох 

влад, яке полягає у детальному розділі завдань і повноважень між окремими 

державними органами або їх групами. Це може призвести до розладу у 

функціонуванні держави як єдиного цілого, або до  панування одного органу 

або групи органів, що було б запереченням ідеї поділу влади.  Органи однієї 

влади можуть впливати на органи іншої влади тільки такою мірою, якою це не 

порушує сутності повноважень іншої влади. В Польщі конституція не тільки 

закріплює поділ і рівновагу влад (ст. 10), але і конкретизує їх окремі елементи в 

наступних положеннях, окреслюючи повноваження, порядок обрання і 

організації та функціонування окремих органів держави. Рівновага влади не 

розуміється в абсолютний спосіб, конституція надає законодавчій владі певну 

перевагу над іншими владами [67, с. 415-417]. 

П. Сарнецький розглядає поділ влади як наявність трьох основних груп 

повноважень (компетенцій), що дає можливість говорити про три основні 

функції державної влади: 1) законодавча функція, яка включає повноваження 

щодо ухвалення правових норм, що регулюють у первинний спосіб питання, які 

до цього не були врегульовані, або які змінюють (новелізують) існуючий стан 

права у певній частині; 2) функція правосуддя, яка включає повноваження 

вирішувати різноманітні юридичні спори органом, який немає жодних 

правових або фактичних зв’язків зі сторонами спору; 3) третя функція включає 

повноваження, які реалізуються різними органами в двох ситуаціях: по-перше, 

– тоді, коли метою такої діяльності є реалізація законів, надання їм чинності і 

визначення, визначає діяльність різнорідних суб’єктів протягом усього строку 

дії цих законів; по-друге, – тоді, коли з певних питань взагалі відсутнє їх 

законодавче врегулювання, але, з огляду на державні інтереси або суспільні 
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потреби, вчинення дій є необхідним, з врахуванням того, що такі дії не можуть 

суперечити праву. Звичайно, кожну діяльність, яка належить цій третій групі, 

можна реалізовувати в обох випадках. Про те, чи є це можливим, вирішують 

конституційні та законодавчі норми згідно з принципом легалізму. Ця третя 

функція називається виконавчою. Однак, на думку П. Сарнецького, ця назва є 

помилковою, оскільки передбачає допустимість діяльності тільки з метою 

реалізації законів, тим часом як вона є можливою також у сферах, які не 

врегульовані законами, і також є помилковою, оскільки реалізацією 

(виконанням) законів, хоча і в іншому характері, займається також функція 

правосуддя. Сформульований у ст. 10 Конституції принцип поділу влади 

доповнений вимогою забезпечення рівноваги влад, що означає, що кожна з 

трьох основних гілок державної влади повинна мати відповідні значні 

повноваження і позицію та не повинні виникати відносини зверхності та 

підпорядкування. Додатково необхідно згадати постулат співпраці влад, який 

міститься у вступі до Конституції. Ст. 10 Конституції окреслює також 

організаційну основу принципу поділу влади, встановлюючи, що законодавчою 

владою є Сейм і Сенат, виконавчою владою – Президент і Рада Міністрів, 

судовою – суди і трибунали. Однак правильне розуміння принципу поділу 

(троїстого поділу) влади не означає тільки тлумачення вищезазначеного 

функціонального та організаційного поділу як абсолютного розмежування 

повноважень і повного розділення влад. Розмежування повноважень на основі 

поділу влади необхідно тлумачити як створення презумптивності трьох 

різновидів повноважень. Презумптивність повноважень є певною генеральною 

нормою, яка вказує, що дана функція  виконується за загальним правилом 

зазначеним органом, але загальне правило може мати винятки. Конституція 

може містити спеціальні норми, які передбачають такі винятки і які 

функціонують поряд із загальною нормою. Якщо ж конституція передбачає 

також необхідність врівноваження влад, то в принципі кожен «привілей» однієї 

з влад – який полягає у повноваженнях, що виходять за межі своїх функції і 

обмежують повноваження іншої влади – повинен бути урівноваженим 
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аналогічними повноваженнями для влади, повноваження якої були обмежені 

[138, с. 80 – 83]. 

А. Сильвестшак вважає, що впровадження до конституції розділу, який 

присвячений органам державного контролю та охорони права, призвело до 

розширення каталогу «влад» шляхом створення нової влади. Таким чином, був 

розширений запропонований Ш.-Л. Монтеск’є троїстий поділ влад, даючи в 

результаті формулу конституційного поділу влад типу «три плюс один», що 

означає поділ на чотири влади. На його думку, такий підхід допускає 

можливість пошуку внутрішньої класифікації в межах цих чотирьох влад. За 

такого підходу, з його точки зору, в межах широко зрозумілої законодавчої 

влади з неї можна виділити дві групи: а) державотворча влада; б) традиційна 

законодавча влада. Виконавчу владу можна поділити на три групи: 

а) представницька влада президента; б) виконавча влада уряду і в) влада 

самоуправління. В межах судової влади необхідно вирізняти: а) владу 

трибуналів і б) владу судів. Контрольна влада ділиться на дві групи: 

а) контрольна влада Найвищої контрольної палати і б) контрольна влада двох 

уповноважених – з громадянських прав і прав дитини, додаючи до цієї групи 

також Національну раду з питань радіо і телебачення [166, c. 125]. 

С. Олівняк розглядає поділ влади як один з базових принципів державного 

устрою демократичної держави, який передбачає функціональне та 

організаційне відокремлення різних видів влади з метою кращої їх реалізації і 

взаємного контролю. Такий поділ дає можливість більшою мірою забезпечити 

свободу особи. Кожна із сучасних моделей державного устрою застосовує 

принцип поділу влади, і він становить загальновизнану ідею демократичної 

держави. Спосіб реалізації принципу залежить від обраної моделі правління. 

Сучасний аналіз принципу поділу влади вимагає врахування нових факторів, 

які впливають на існуючі відносини між владами, особливо між законодавчою 

та виконавчою владами. До таких факторів належить: 1) зміна характеру 

виконавчої влади, яка не тільки виконує владу, а й править (адмініструє); 
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2) обмеження компетенції законодавчої влади, наприклад, шляхом звуження 

поля законодавчого регулювання або надання виконавчій владі права приймати 

нормативні акти законодавчого рівня; 3) роль політичних партій, 

функціонування яких щоразу тісніше пов’язане з функціонуванням державних 

органів; 4) влив засобів масової інформації на формування громадської думки, 

що призводить до того, що вони все частіше називаються «четвертою владою» 

[122, c. 649]. 

Є. Бучковський вважає, що 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. 

У доктрині вказується, що до ідейних аргументів даного принципу належить те, 

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, крім цього, 5) становить основну 

передумову для дієздатного, раціонального функціонування держави. Практика 

державного устрою доводить, що чітка, послідовна реалізація принципу поділу 

влади – важка справа. Простим у реалізації є тільки принцип функціонально-

організаційного виокремлення влади, а їх абсолютна відокремленість 

неможлива, оскільки кожна з трьох окремих видів влади впливає на 

функціонування інших. 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 більше має характер доктрини, ніж факту існування подібної 

закономірності у практиці державного устрою [9, c. 104]. 
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Узагальнюючи погляди на реалізацію принципу поділу влади в сучасних 

умовах, які представлені в польській юридичній науці, можна виділити спільні 

підходи, які характеризуються: а) визнанням поєднання функціонального та 

організаційного підходів до поділу влади; б) первинністю функціонального 

поділу та похідним від нього характером організаційного поділу; в) виділенням 

трьох сфер реалізації єдиної влади суверена, а саме: законодавчої, виконавчої та 

судової в межах функціонального поділу; г) визначенням органів, які 

реалізують три сфери влади в межах організаційного поділу; ґ) відсутністю 

абсолютного (безумовного) розділення повноважень окремих гілок влади; 

д) наявністю у кожної з гілок влади повноважень щодо обмеженого втручання в 

повноваження іншої влади, що разом становить механізм стримування і 

противаг; е) рівновагою гілок влади, яка є рівноправним доповненням 

принципу поділу влади; є) співпрацею влад як загальним принципом, в межах 

якого реалізується поділ та рівновага влад; ж) визнанням поділу влади як 

головної ознаки існування демократичної держави; з) визнанням залежності 

реалізації принципу поділу влади від співвідношення політичних сил (партій) в 

органах влади. 

Реалізація вищезгаданих тез досягається шляхом впровадження у 

конституцію та  законодавство положень, які окреслюють компетенцію та 

порядок формування окремих органів, що належать до відповідних сфер 

реалізації (гілок) влади. Роздільність гілок влади та їх органів, їх незалежність 

та забезпечення їх рівності тісно пов’язані між собою. Загалом, вони повинні 

розумітися таким чином, що гілки влади розділені між собою в організаційному 

плані та у плані функцій, які вони виконують, що означає заборону однієї влади 

втручатися у функції іншої. Кожна з гілок влади несе виняткову 

відповідальність за виконання своїх функцій. При цьому влади не можуть 

об’єднуватися, що, в свою чергу, означає необхідність застосування правил 

щодо несуміщення державних посад в органах окремих гілок влади. Очевидно, 

що жорсткий, послідовний поділ влади в практиці неможливо реалізувати. 
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Тому конституція містить певні рішення, які дозволяють на обмежене взаємне 

втручання в діяльність між органами, які є носіями окремих гілок влади. 

На нашу думку, поділ влади – такий, яким він сформувався на ґрунті 

поглядів Ш.-Л. Монтеск’є, – необхідно розглядати у двох принципових 

аспектах, або площинах, а саме як: 1) функціональний поділ влади; та 

2) організаційний поділ влади. При цьому функціональний поділ має 

первинний характер, а організаційний – похідний. 

Застосовуючи такий підхід до сучасного конституційного (нормативного) 

закріплення принципу поділу влади в Польщі, можна зробити висновок, що 

функціональний поділ влади полягає у виділенні трьох правових сфер 

діяльності влади: законодавчої, виконавчої та судової. Організаційний поділ 

полягає у конституційному закріпленні реалізації цих правових сфер діяльності 

за конкретними органами держави: законодавча діяльність – Сейм і Сенат; 

виконавча діяльність – Президент і Рада Міністрів; судова діяльність – суди і 

трибунали. Дуалістична структура кожної з влад полягає в тому, що 

реалізацією кожної з правових сфер діяльності влади займаються або два 

органи, або два види органів. Якщо у сфері законодавчої та виконавчої 

діяльності вказані по два конкретні органи, то у сфері судової влади вказані 

види органів –  суди і трибунали, тобто, вся система судів загальної юрисдикції 

на чолі з Верховним судом і Вищими спеціалізованими судами та трибунали, 

до яких зараховуються Конституційний трибунал та Державний трибунал. 

Реалізація принципу поділу влади конкретизується в інших 

конституційних нормах, які регулюють питання повноважень кожного з органів 

кожної з гілок влади. Аналіз повноважень кожного з органів в системі поділу 

влади показує, що у Республіці Польща була реалізована парламентсько-

кабінетна модель республіки з переважним впливом законодавчої гілки влади, а 

саме одного з її органів – Сейму, на виконавчу гілку влади, а саме на один з її 

органів – Раду Міністрів. В загальній системі поділу повноважень між 

законодавчою і виконавчою гілками влади саме ці два органи відіграють 



165 

 

вирішальну роль в дуалістичній моделі кожної з гілок влади. Сейм фактично 

формує виконавчий орган – Раду Міністрів. Причому, як правило, прем’єр-

міністром, тобто главою Ради Міністрів, виступає глава парламентської 

фракції, яка становить парламентську більшість або самостійно, або в коаліції з 

іншою (іншими) меншою парламентською фракцією (фракціями). В свою 

чергу, членами Ради Міністрів (міністрами) стають, як правило, депутати 

(посли) від парламентської більшості. Таким чином, вплив Сейму на Раду 

Міністрів є прямий і переважний. Якщо розглядати поділ повноважень між 

органами виконавчої влади – Президентом та Радою Міністрів, то 

повноваження останнього органу щодо реалізації саме функцій виконавчої 

влади є більш широкими і конкретними, на відміну від повноважень 

Президента, які зводяться, в основному, до представницьких функцій у 

міжнародних відносинах, до забезпечення безперервності державної влади в 

державі, до ролі арбітру у певних кризових ситуаціях тощо. Судова ж гілка 

влади є незалежною, що підтверджено відповідним записом у конституційній 

нормі. Крім того, впроваджено чіткий поділ повноважень судів і трибуналів в 

межах судової гілки влади, що виключає взаємну конкуренцію і антагонізм 

всередині самої цієї гілки влади. Повноваження кожного з органів влади 

сформульовані таким чином, щоб забезпечити функціонування механізмів 

стримувань і противаг між цими органами, що, у свою чергу, повинно сприяти 

їх рівновазі і співпраці. 

Функції кожної з гілок влади в Польщі визначаються функціями, які 

виконують органи, що реалізують функції кожної з гілок влади. 

Функції законодавчої влади в системі поділу влади виявляються через 

функції парламенту. В польській науковій літературі відсутній єдиний підхід 

щодо визначення функцій парламенту, зокрема, з точки зору поділу влади. В 

цьому контексті варто згадати декілька основних підходів. Так, Л. Гарліцький 

до основних функцій польського парламенту відносить законодавчу, 

контрольну та установчу [85, c. 229-231]. Таку саму позицію займає Б. Банашак 
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[67, с. 435-437]. В свою чергу, П. Сарнецький до основних функцій польського 

парламенту відносить державотворчу (або функції щодо формування 

державного устрою), законодавчу, установчу (організаційну або 

інституціональну) та контрольну функції [138, c. 261]. Таку саму позицію 

займають Є. Кучіньський та В. Волпюк [109, c. 309]. Як зазначає Г. Куца, 

сформувалися два основних види класифікації функцій законодавчої влади: 

традиційний (або класичний) та сучасний. Згідно з класичним підходом 

розрізняють законодавчу та контрольну функції парламенту, тим часом як 

сучасний підхід враховує, поряд з традиційними функціями, також інші функції 

законодавчої влади, які напряму виникають з положень конституції і перелік 

яких може бути різноманітним. Найчастіше перелік традиційних функцій 

доповнюється державотворчою, установчою та іншими функціями [107, с. 127]. 

Серед інших функцій парламенту найчастіше згадують, зокрема, бюджетну.  

Таким чином, до головних функцій законодавчої гілки влади, які 

найбільше впливають на реалізацію поділу влади та механізму стримування і 

противаг можна віднести: а) державотворчу (або функцію щодо формування 

державного устрою); б) законодавчу; в) установчу; та г) контрольну. 

В польській літературі досить поширеною є думка, що на основі положень 

чинної польської конституції ще важчим, ніж визначення сфер реалізації 

законодавчої влади, є визначення сфер реалізації (функцій) виконавчої влади. 

Висловлюється думка, що до виконавчої влади належить складний комплекс 

різної за своїм характером діяльності органів носіїв виконавчої влади, які 

тільки у своїй сукупності складаються у виконавчу владу. Очевидним є те, що 

функції виконавчої влади не можна обмежити тільки виконанням законодавчих 

актів (законів), які були ухвалені законодавчою владою, та прийняттям 

підзаконних нормативних актів, навіть якщо вони спрямовані на виконання 

законів. Звичайно, ця діяльність реалізується виконавчої владою, але не 

обмежується нею. Органи виконавчої влади завжди реалізовували і будуть 

реалізовувати завдання, які стоять перед державою, незалежно від того, чи 
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передбачені вони законодавчими актами, чи виникають з інших джерел та 

потреб [108, c. 38-39]. Така оцінка виникає, зокрема, з того, що інколи досить 

складно визначити лінію розмежування функцій виконавчої влади з іншими 

сферами діяльності держави. 

Узагальнюючи, функції, які згідно з Конституцією реалізуються в межах 

виконавчої влади, можна їх окреслити трьома визначеннями: 1) правління, під 

яким належить розуміти реалізацію державної політики, як внутрішньої, так і 

закордонної в конституційно окреслених межах; 2) управління, під яким 

належить розуміти спосіб реалізації завдань, які стоять перед державою та 

усіма органами виконавчої влади; 3) адміністрування, під яким належить 

розуміти видавання обов’язкових до виконання нормативних актів 

індивідуального або конкретного характеру в межах процесу застосування 

органами, що належать до виконавчої влади, законодавчих актів [109, c. 310-

311].  

Як вже згадувалося вище, судова гілка влади складається з судів та 

трибуналів. З цим пов’язана характеристика функцій судової влади, які вона 

виконує в межах поділу влади та механізму стримування і противаг. До 

функцій судової влади в цілому належить: а) здійснення правосуддя (тобто 

вирішення спорів між будь-якими суб’єктами, зокрема, за участю органів 

виконавчої влади); б) становлення права (ствердження згідності або незгідності 

з Конституцією законів та міжнародних договорів, наслідком чого може бути 

зміна права – втрата чинності нормами права, обов’язок парламенту вносити 

зміни до норм права або прийняття нових норм; визнання недійсними 

підзаконних нормативних актів); в) прийняття рішень щодо притягнення до 

конституційної відповідальності. Реалізація цих функцій належить до 

компетенції одного або кількох органів (групи органів) судової влади: 

а) здійснення правосуддя належить до загальних, адміністративних та 

військових судів, але певною мірою на реалізацію цієї функції може впливати 

також Конституційний трибунал у випадку, коли внаслідок прийнятих ним 
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рішень суди зобов’язані відновити провадження у справах, в яких рішення 

приймалися на підставі норм права, які були пізніше визнані 

неконституційними; б) функція становлення права належить до компетенції 

Конституційного трибуналу та певною мірою до адміністративних судів, які 

можуть приймати рішення про визнання недійсними підзаконних нормативних 

актів; в) функція прийняття рішення про притягнення до конституційної 

відповідальності належить до компетенції Державного трибуналу. Окремо слід 

згадати також повноваження Конституційного трибуналу приймати рішення з 

питання підтвердження наявності перешкод у виконанні функцій Президента. 

Діюча Конституція Польщі не тільки закріплює рівновагу влади в якості 

базового конституційного принципу, який є рівноправним доповненням 

принципу поділу влади, а й розподіляє повноваження гілок влади таким чином, 

щоб дотримання такої рівноваги було можливим. Передбачена Конституцією 

рівновага влад повинна: 1) забезпечити стабільність всього механізму 

виконання державної влади; 2) запобігти неконституційній перевазі однієї 

влади над іншою; 3) протидіяти неконституційному перейманню повноважень 

органами однієї влади по відношенню до органів іншої влади; 4) спонукати 

поділені, але урівноважені три влади до гармонійної співпраці. 

Хоча Конституція і окреслює рівновагу як рівноправний до поділу влади 

інститут, з точки зору загального принципу поділу влади, рівновагу влади 

можна, скоріше, окреслити як механізм стримування і противаг в системі 

поділу влади.  Так, на думку Є. Кучіньського, зміст Конституції дає можливість 

говорити про два принципові способи забезпечення рівноваги влад в польській 

системі троїстого поділу влади: 1) шляхом «співпраці влад», про яку прямо 

вказано у вступі до Конституції; 2) шляхом взаємного стримування влад [108, 

c. 67]. 

Конституція детально не окреслює принципи і способи співпраці влади, 

однак аналіз змісту конституційних норм дає змогу зробити висновки про те, 

що: а) вимога співпраці стосується усіх органів трьох гілок влади, хоча 
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співпраця деяких з них, зокрема, судів і трибуналів, з огляду на їх незалежність, 

з органами інших гілок влади повинна відзначатися певною специфікою; 

б) метою співпраці повинно бути забезпечення ефективності і добросовісності 

діяльності публічних інститутів; в) форми співпраці можуть мати: або характер 

послідовних дій органів різних гілок влади, або спільних дій двох або більшої 

кількості органів різних гілок влади. 

Взаємне стримування в системі поділу влади означає наділення органу 

(органів) однієї з гілок влади повноваженнями щодо впливу 

(«перешкоджання») на реалізацію повноважень органом (органами) іншої гілки 

влади. Тобто, орган однієї з влад має конституційні повноваження в певних 

ситуаціях: а) вирішувати долю органу (органів) іншої гілки влади в частині, 

наприклад, щодо його складу, порядку формування тощо; б) впливати на зміст 

діяльності органу (органів) іншої галки влади (наприклад, щодо порядку  

функціонування, обсягу повноважень тощо); в) приймати рішення щодо 

легальності правових підстав функціонування (активності) органу (органів) 

іншої гілки влади; г) ускладнювати набрання чинності рішень органу (органів) 

іншої гілки влади. 

Аналіз «каталогу» інструментів і механізмів взаємного стримування влад 

свідчить, що Конституція Республіки Польща «вийшла» в цьому питанні поза 

межі, окреслені Ш.-Л. Монтеск’є. Вона передбачає значно більше інститутів і 

механізмів, які служать стримуванню органом однієї влади органів інших влад 

відповідно до потреб сучасного етапу розвитку парламентської системи 

управління. Звернімо увагу, що тільки судова влада має у своєму 

розпорядженні інститути і механізми стримування органів обох інших влад, 

тим часом, як законодавча та виконавча влади можуть застосовувати 

інструменти стримування тільки по відношенню одна до одної [108, c. 76]. Така 

оцінка є справедливою, якщо розглядати тільки конституційні інститути та 

механізми стримування. Практика роботи Сейму та Сенату чинної каденції та 

дії Президента і Ради Міністрів показують, що існує багато інших 
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позаконституційних механізмів, які дають можливість законодавчій та 

виконавчій владі ефективно стримувати, наприклад, орган судової влади – 

Конституційний трибунал, що призводить до значної деформації реалізації 

принципу поділу влади в сучасних умовах політико-правової дійсності.  

З моменту ухвалення у 1997 р. сучасної Конституції до Сейму було 

внесено шістнадцять формальних законодавчих ініціатив, які містили 

пропозиції щодо змін до Конституції Республіки Польща. Хоча жодна з цих 

ініціатив не містила пропозицій щодо зміни або заміни нормативного 

регулювання принципу поділу влади, яке міститься в польській Конституції, 

однак, пропонувалися зміни щодо нормативного вираження цього принципу та 

порядку його реалізації з точки зору повноважень гілок влади, їх органів, 

елементів механізму стримувань і противаг. Хоча жоден з цих проектів не був 

втілений у життя, однак, вони стали відображенням певних поглядів 

представників політичних сил на функціонування поділу влади та механізму 

стримування і противаг на ґрунті сучасної Конституції. 

Пошук нових підходів до вивчення розвитку теорії поділу влади та спроби 

модернізації ідейно-теоретичних засад реалізації принципу поділу влади 

залишається об’єктом наукового пошуку в польській правовій доктрині. Так, 

А. Сильвестшак дотримується думки, що теорію поділу влади можна поділити 

на дві групи: а) поділ рівноправних влад, і б) поділ ієрархізованих влад. Перша 

група теорії «рівноправних» влад базується на каталозі влад, які в принципі 

залишаються на тому самому рівні. Ситуація зверхності однієї влади над 

іншими була б патологією, яка ліквідує закладену рівновагу. До прихильників 

цієї групи, на його думку,  належать погляди Арістотеля, Г. Маблі, 

Ш.-Л. Монтеск’є, Б. Константа. Друга група базується на поділі влади шляхом 

встановлення ієрархії влад. Її головними представниками є Дж. Локк і 

К. Бентам. В цьому випадку ієрархія є головним методом забезпечення 

рівноваги усієї системи шляхом встановлення залежності або зверхності кожної 

з влад по відношенню до іншої. Виходячи з такого підходу, спираючись на 
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теорію рівноправних влад та враховуючи інтерпретації, які пов’язані з 

Конституцією Республіки Польща 1997 р., він пропонує новий каталог влад, 

який відповідає парламентській формі правління. Виходячи з існування 

контрольної влади, він пропонує виділити з традиційної виконавчої влади дві 

самостійні влади: представницьку владу президента та владу територіального 

самоврядування. Це дає можливість представити поділ влади наступним чином: 

а) законодавча влада, б) представницька влада президента, в) виконавча влада 

уряду; г) влада територіального самоврядування, ґ) судова влада, д) контрольна 

влада [166, c. 130-131]. Такий підхід не є новим, оскільки і в польській і в 

українській науковій літературі неодноразово представлявся підхід щодо 

розширення каталогу влад, зокрема, додаючи до цього каталогу контрольну 

владу. Новелою можна вважати запропонований А. Сильвестшаком новий 

підхід до принципу поділу влад, базуючись на впливі суспільства на поділ 

влади. Спочатку він поділяє  владу на два «полюси»: а) «правляча влада», 

б) «опозиційна влада». До «правлячою влади» зараховуються інститути, які 

перебувають в розпорядженні партії, яка є правлячою. Мається на увазі партія 

(коаліція партій), яка має перевагу в парламенті, в уряді та в інших інституціях, 

які підпорядковуються уряду. При цьому, на його думку, при такому розумінні 

«правлячої влади» попередній традиційний поділ влади немає вже такого 

істотного значення, оскільки, наприклад, троїстий поділ влади, за 

Ш.-Л. Монтеск’є, вже не відіграє такої істотної ролі. Далі, у демократичній 

державі повинна функціонувати сильна опозиція, насамперед парламентська, 

яка повинна охоплювати своїм контролем весь державний апарат. Для 

утворення і діяльності опозиційної влади потрібні гарантії свободи слова, 

свободи політичних партій, насамперед партій, які в парламенті перебувають в 

опозиції. Таким чином, «опозиційна влада» стає гарантом свобод, оскільки 

будь-яке посягання на свободу партій означає посягання на право бути в 

опозиції. Внаслідок цього активний контроль проходить у площині боротьби 

між «правлячою владою» і «опозиційною владою» і такий контроль можна 

назвати «політичним контролем». В цьому значенні опозиційна влада творить 
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правові інститути, які дають можливість вести опозиційну діяльність, що 

включає громадянське право на критику. Сконструйований таким чином обсяг 

правового інструментарію, який використовується партією або громадянами 

при здійсненні опозиційної діяльності, стає фактором, який динамізує всю 

політичну систему. Однак, на думку А. Сильвестшака, закладення тільки 

двоїстого поділу (на «правлячу» та «опозиційну» владу) у правовій державі 

було б неповним, оскільки повинна існувати третя влада – «нейтральна», яка 

виконувала б арбітражну функцію. До «нейтральної влади» повинні належати 

загальні суди, конституційний та державний трибунал, уповноважений з 

громадянських прав, органи контролю. До нейтральної влади можуть також 

належати інші державні органи, які діють поза правлячою та опозиційною 

владами. Найкращим вирішенням було б, щоб президент залишався арбітром 

по відношенню до усіх влад, належачи, таким чином, до «нейтральної влади». В 

результаті гарантії свободи опозиції стають в цілому гарантіями свобод, а 

державотворча роль «нейтральної влади», особливо судів, полягає у 

забезпеченні дотримання цих принципів [166, c. 132-133]. На думку 

А. Сильвестшака, боротьба опозиції вже є реальним втіленням «опозиційної 

влади», тобто делегованих прав і, в кінцевому підсумку, суспільства, на 

критику «правлячої влади». Метою такого способу реалізації свободи є не 

тільки представлення суспільству слабих сторін уряду, а й прийняття 

оптимальних рішень, які найбільш наближені до філософської «рівноваги» 

функціонування держави. При закладенні такої тріади досягається в єдності 

динаміка конкуренції при шануванні стабільності і рівноваги  цілого, стаючи 

новим змістом «правової держави» [166, c. 135-136]. 

Запропонований А. Сильвестшаком підхід є своєрідною компіляцією 

ідейно-теоретичних засад змішаного устрою та устрою рівноваги, які, на думку 

Р. Малайного, передували та стали ідеологічною основою для створення теорії 

поділу влади. В конструкції А. Сильвестшака змішаний устрій творять не 

суспільні стани, а конкурентні політичні сили (правляча та опозиція), і 
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механізм їх співіснування досягається шляхом дотримання рівноваги 

нейтральною владою. Аналізуючи підхід А. Сильвестшака в цілому, особливо 

по відношенню до сучасної кризи поділу влади в Польщі, про яку йдеться в 

наступних підрозділах, необхідно звернути увагу на те, що висловлені у 2008 р. 

підходи сьогодні є дуже актуальними. Це стосується і виділення категорії 

опозиції як «влади», тобто надання опозиції реальних владних важелів, які б 

забезпечили можливість «критики» влади, так і надання особливого статусу 

«нейтральній» владі, а саме судам та трибуналам. Основною причиною 

сучасної кризи поділу влади в Польщі є відсутність у опозиції та суспільства 

реальних механізмів впливу, стримування «правлячої влади» та спроби 

«правлячої влади» контролювати «нейтральну владу», які поступово 

реалізуються шляхом зміни законодавства. 

Аналіз розвитку ідейно-теоретичних засад реалізації принципу поділу 

влади дає можливість зробити висновок про необхідність включення до їх 

характеристики інші ідейно-теоретичні постулати, які безпосередньо 

впливають на їх формулювання на різних етапах суспільно-політичного 

розвитку та які є базовими для формування державного устрою на цих етапах. 

До таких базових постулатів, в тому числі антагоністичних, належать: джерело 

влади (бог, король, держава, народ), єдиновладдя, демократичний централізм, 

верховенство права, правова держава, права опозиції, децентралізація влади. 

Визначальне значення для характеристики розвитку ідейно-теоретичних засад 

реалізації принципу поділу влади має також мета, для досягнення якої 

формулюються ідейно-теоретичні засади реалізації поділу влади: забезпечення 

прав і свобод громадян, забезпечення панування однієї політичної ідеології, 

ефективна праця державного апарату, недопущення узурпації чи 

авторитаризації влади. Важливим є також врахування суспільно-політичних 

умов існування держави: суверенність держави і влади, відсутність  

суверенності держави і влади, окупація держави. В сучасних умовах до цього 
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варто також додати погляди щодо розширення переліку гілок (функцій) 

поділеної влади. 

З врахуванням вищезгаданого сучасний етап характеризується наступними 

ознаками: а) поділ влади становить базовий принцип демократичної держави; 

б) принцип поділу влади є важливим елементом забезпечення базових 

принципів демократичної держави: правова держава, верховенство права; в) як 

базовий принцип правової держави його метою є забезпечення прав і свобод 

громадян; г) принцип поділу влади повинен не допустити узурпації чи 

авторитаризації влади; ґ) джерелом влади є її суверен – народ; д) пропозиції 

виділення в поділі влади нових гілок (функцій, органів) влади, таких, як, 

наприклад, контрольна влада, нейтральна влада; е) пропозиція здійснення 

поділу влади також за принципом «правляча влада» та «влада опозиції», з 

наданням останній відповідних гарантій впливу на «правлячу владу» та 

контролю за нею; є) доповнення ідейно-теоретичних засад поділу влади її 

вертикальним поділом, як невід’ємного елементу реалізації принципу поділу 

влади, в якому виділяється влада територіального самоврядування. 

Застосовуючи вищезазначений підхід, можна сформулювати наступну 

періодизацію розвитку ідейно-теоретичних засад реалізації принципу поділу 

влади в Польщі від їх зародження аж до сьогодні: а) джерело влади – шляхта, 

запобігання узурпації влади, забезпечення прав і свобод певної частини 

суспільства – шляхти, магнатів і короля, досягнення станового компромісу (від 

зародження у XV ст. до втрати Польщею незалежності у 1792 р.); б) залежність 

або відсутність суверенної влади в цілому, боротьба за незалежність держави та 

суверенність  влади (1792–1918 рр.) в) відновлення незалежності держави та 

суверенності влади, запобігання авторитаризації влади та диктатури, 

забезпечення прав і свобод особи і громадянина, джерело влади суверен – 

народ, досягнення компромісу політичних сил (1918–1935 рр.); 

г) авторитаризація влади, джерело влади – Держава, організаційний 

(інституціональний) поділ влади, підпорядкування органів влади голові 



175 

 

виконавчої влади – президенту (1935–1939 рр.); ґ) окупація держави, 

відсутність суверенної влади на території держави, формулювання принципів 

майбутньої організації влади, після відновлення суверенності (1939–1945 рр.); 

д) встановлення політичної диктатури комуністичної ідеології, демократичний 

централізм, єдність влади, формально суверен влади – народ, фактично 

єдиновладдя однієї партії, організаційний поділ влади як система управління 

державної влади (1945–1989); е) скасування єдиновладдя політичної диктатури 

комуністичної ідеології однієї партії,  запобігання авторитаризації влади, 

запобігання єдиновладдю, джерело влади суверен – народ, наявність органу 

конституційної юрисдикції, права опозиції, верховенство права, правова 

держава, поділ влади - базовий принцип демократичної держави досягнення 

компромісу політичних сил (1989–1997 р.); є) поділ влади - базовий принцип 

демократичної держави; забезпечення базових принципів демократичної 

держави: правова держава, верховенство права; забезпечення прав і свобод 

громадян; запобігання авторитаризації влади, джерелом влади є суверен – 

народ; пропозиції виділення в поділі влади нових гілок (функцій, органів) 

влади, таких, як, наприклад, контрольна влада, нейтральна влада; досягнення 

компромісу політичних сил; пропозиція здійснення поділу влади також за 

принципом «правляча влада» та «влада опозиції», з наданням останній 

відповідних гарантій впливу на «правлячу владу» та контролю за нею; 

доповнення ідейно-теоретичних засад поділу влади її вертикальним поділом, як 

невід’ємного елементу реалізації принципу поділу влади, в якому виділяється 

влада територіального самоврядування. 
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3.2 Деформація принципу поділу влади після президентських та 

парламентських виборів 2015 року як наслідок ризиків політико-правової 

трансформації 

 

Починаючи з листопада 2015 р., внаслідок тогорічних президентських та 

парламентських виборів, законодавча та виконавча гілки влади в повному 

обсязі опинилися під фактичним контролем однієї політичної сили. В 

результаті президентських виборів 2015 р. Президентом Республіки Польща 

було обрано Анджея Дуду, який починав свою політичну діяльність у партії 

«Право і Справедливість» і залишається її прихильником. Внаслідок 

парламентських виборів більшість у польському Сеймі та Сенаті також стала 

належати до коаліції, сформованої за переважної більшості партії «Право і 

Справедливість», яка згідно з польською конституцією сформувала Раду 

Міністрів. Таким чином, створилася абсолютно унікальна політична ситуація, в 

якій питання поділу влади, дієвості механізмів стримування і противаг, 

рівноваги гілок влади, які становлять в Польщі конституційну основу реалізації 

поділу влади, перестало бути тільки теоретичним постулатом в частині 

запобігання зосередження влади в одних руках та її авторитаризації. Наслідком 

цього стала деформація реалізації принципу поділу  влади, яку можна назвати 

також кризою поділу влади, яка проявляється, зокрема, у відносинах судової 

гілки влади з виконавчою та законодавчою. В ситуації, що склалася, ідейно-

теоретичні засади реалізації принципу поділу влади як головного інструменту 

запобігання авторитаризації влади, стало викликом для польської політичної та 

правової думки. 

Проявами кризи поділу влади стало: а) зосередження законодавчої і 

виконавчої влади в руках однієї політичної сили; б) фактична відсутність 

поділу влади між законодавчою і виконавчою гілками; в) знаходження центру 

прийняття рішень поза існуючою інституціональною схемою реалізації 

принципу поділу влади, оскільки центром прийняття рішень став голова 



177 

 

правлячої політичної сили, який при цьому не обіймає жодної посади або не 

очолює жоден з органів виконавчої або законодавчої влади; г) спроба 

законодавчої та виконавчої влади збільшити вплив або взяти під контроль 

орган конституційної юрисдикції – Конституційний трибунал; ґ) застосування 

позаконституційних механізмів, які дають змогу законодавчій та виконавчій 

владі ефективно стримувати, наприклад, орган судової влади – Конституційний 

трибунал. Такими механізмами, зокрема, стали: а) відмова Президента 

приймати присягу у обраних Сеймом попередньої каденції суддів 

Конституційного трибуналу; б) прийняття Сеймом ухвал про визнання такими, 

що не мають юридичної сили, ухвал Сейму попередньої каденції про обрання 

суддів Конституційного трибуналу, що не передбачено конституцією (причому 

спроба оскаржити ці ухвали у Конституційному трибуналі виявилася 

безрезультатною, оскільки Трибунал ствердив, що до його компетенції 

належить перевірка на відповідність Конституції тільки законів, до яких ухвали 

Сейму в індивідуальних справах не належить); в) відмова Ради Міністрів 

публікувати рішення Конституційного трибуналу у справах про визнання 

законів такими, що не відповідають конституції; г) порушення порядку обрання 

чинних суддів Конституційного трибуналу та оскарження порядку обрання 

чинного Першого голови Верховного суду тощо. 

Таким чином сучасна криза, або деформація, поділу влади, проявляється, 

насамперед, в її інституціонально-нормативному вимірі, тобто в діях або 

бездіяльності законодавчої, виконавчої та судової влади, які знайшли вираз, 

зокрема, в нормативних документах. 

Конституційна криза навколо Конституційного трибуналу бере свій 

початок з моменту прийняття Сеймом Закону від 25 червня 2015 р. «Про 

Конституційний трибунал» [212]. Ним було прийнято нову редакцію цього 

закону з відповідними змінами, які засадничо не змінювали повноваження та 

порядок діяльності Конституційного трибуналу. Однак нова редакція закону у 

перехідних положеннях (ст. 137) створювала правові підстави для того, щоб 
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вибір суддів Конституційного трибуналу, каденція яких закінчувалася у 2015 р., 

міг бути здійснений ще за каденції Сейму, який ухвалював цей закон. Що і було 

зроблено під час останнього засідання Сейму попереднього скликання, коли 

більшість ще належала до коаліції опозиційних нині партій «Громадянська 

платформа» та Польської селянської партії, тобто 8 жовтня 2015 р., коли вже 

були відомі результати парламентських виборів, які відбулися у жовті 2015 р. і 

які виграла партія «Право і Справедливість». Таким чином, 8 жовтня 2015 р. 

Сейм обрав 5 нових суддів Конституційного трибуналу на місце суддів, у яких 

каденція закінчувалася у 2015 р. Причому, що дуже важливо, у трьох суддів 

каденція закінчувалася 6 листопада 2015 р. (тобто ще за формальної каденції 

складу парламенту, який здійснював вибір суддів), а у двох суддів каденція 

закінчувалася відповідно 2 та 8 грудня 2015 р. (тобто у період, коли Сейм мав 

вже працювати у новому складі).  

Згідно зі ст. 21 закону «Про Конституційний трибунал», в редакції, яка 

діяла на момент обрання суддів до Конституційного трибуналу, особа, яка 

обрана на посаду судді Конституційного трибуналу, складає Президенту 

Республіки Польща присягу. За загальною традицією, яка склалася в Польщі, 

новообраний суддя Конституційного трибуналу приступає до виконання своїх 

повноважень не раніше, ніж він складе вищезгадану присягу. Хоча Конституція 

не ставить у залежність початок діяльності на посаді від прийняття 

Президентом присяги судді, Президент А. Дуда відмовився приймати присягу 

від новообраних суддів у повному складі, тобто від усіх п’яти суддів. Це стало 

першим у новітній польській історії випадком формального впливу виконавчої 

влади на діяльність судової гілки влади, зокрема, Конституційного трибуналу 

шляхом відмови вчиняти передбачені законом дії. 

17 листопада 2015 р. групою депутатів Сейму від партії «Громадянська 

платформа» було подано скаргу до Конституційного трибуналу про визнання 

неконституційними положень Закону від 25 червня 2015 р. «Про 

конституційний трибунал» (справа 34/15) [170]. 
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Одночасно Сейм нової каденції, яка розпочалася 12 листопада 2015 р., 

прийняв 19 листопада 2015 р. нові зміни до закону «Про конституційний 

трибунал» [213]. При чому, ці зміни, від моменту внесення проекту Сейму до 

моменту їх затвердження Сеймом, Сенатом, підписання Президентом Польщі 

та офіційного оприлюднення минув лише тиждень [134], що є нетиповим для 

польського парламенту, особливо в таких важливих справах, які стосуються 

організації діяльності та реалізації повноважень гілок влади. Новелізація закону 

«Про Конституційний трибунал» від 19 листопада 2015 р., зокрема, 

впроваджувала положення, згідно з яким: а) каденція суддів Конституційного 

трибуналу починається з моменту складення присяги Президенту Польщі; 

б) кандидатури на посаду судді Конституційного трибуналу, каденція яких 

закінчується у 2015 р., висуваються протягом 7 днів з моменту набрання 

законом чинності; в) каденція чинних Голови Конституційного трибуналу та 

його заступника закінчується через три місяці після набрання законом чинності. 

Таким чином, зміни до закону, формально шляхом поправок процедури 

призначення суддів Конституційного трибуналу, фактично, в існуючій ситуації, 

створювали умови для втручання в діяльність Конституційного трибуналу, 

шляхом зміни його складу в цілому та його керівництва, зокрема. 

Зміни від 23 листопада 2015 р. були оскаржені в Конституційному 

трибуналі групою депутатів Сейму від партії «Громадянська платформа» 

(справа № К 35/15) та Уповноваженим з громадянських прав (справа № К 

37/15). 24 та 30 листопада 2015 р. подібні скарги були подані також відповідно 

Національною Радою Правосуддя та Першим головою Верховного суду 

Республіки Польща (відповідно справа № К 38/15 та 40/15). У Конституційному 

трибуналі ці справи були об’єднані в одну справу № К 35/17 [119]. 

Після оприлюднення змін від 19 листопада 2015 р. до закону «Про 

Конституційний трибунал» Сейм 25 листопада 2015 р. прийняв п’ять ухвал, 

якими визнав такими, що не мають юридичної сили п’ять ухвал Сейму про 

обрання суддів Конституційного трибуналу від 8 жовтня 2015 р. та звернувся 
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до Президента Польщі з пропозицією утриматися від прийняття присяги від 

суддів, які були обрані 8 жовтня 2015 р. [187; 188; 189; 190; 191]. При цьому, ні 

положення Конституції Республіки Польща, ні норми закону від 25 червня 

2015 р. «Про Конституційний трибунал» не містять жодної правової підстави 

щодо права Сейму відміняти рішення про обрання суддів Конституційного 

суду, що є однією з гарантій забезпечення балансу механізму стримувань і 

противаг в системі поділу влади. Таким чином, фактично сталося втручання 

вже законодавчої гілки влади у діяльність судової гілки влади у 

інституціонально-персональному вимірі, що також відбулося вперше в сучасній 

історії функціонування поділу влади у Республіці Польща. 

Це створило правові підстави для обрання діючим складом Сейму п’яти 

нових суддів Конституційного трибуналу та недопущення раніше обраних 

суддів до виконання їх повноважень. 

Слід звернути увагу, що Конституційний трибунал, приймаючи до 

розгляду скаргу про визнання неконституційною новелізацію закону «Про 

Конституційний трибунал» від 19 листопада 2015 р/. (справа № К 34/15), 

прийняв 30 листопада 2015 р. постанову, якою, в порядку забезпечення 

розгляду скарги, зобов’язав Сейм утриматися від прийняття рішень щодо 

призначення нових суддів Конституційного Трибуналу до моменту винесення 

Конституційним трибуналом рішення по суті справи [137] . Незважаючи на цю 

постанову Сейм 2 грудня 2015 р. обрав п’ять нових суддів Конституційного 

трибуналу. Таким чином, орган законодавчої гілки влади – Сейм – не виконав 

законної постанови органу судової гілки влади – Конституційного трибуналу, а 

орган виконавчої гілки влади – Президент Польщі, – приймаючи присягу від 

новообраних п’яти суддів, в порушення вищезгаданої постанови, фактично, 

створив ситуацію, коли загальна кількість новобраних суддів Конституційного 

суду – обраних Сеймом попередньої каденції та Сеймом поточної каденції – 

складала десять суддів, що разом з діючими суддями Конституційного 

трибуналу становило вже двадцять суддів, хоча ч. 1 ст. 194 Конституції 
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Республіки Польща передбачає, що Конституційний трибунал складається із 

п’ятнадцяти суддів.  

3 грудня 2015 р. Конституційний трибунал прийняв рішення у справі 34/15 

[226], згідно з яким вибір трьох суддів Конституційного трибуналу 8 жовтня 

2015 р. було визнано згідним з Конституцією, а двох – таким, що не відповідає 

її положенням. Таким чином, з моменту прийняття цього рішення кількість 

суддів Конституційного трибуналу становила 18 суддів, що також порушувало 

положення Конституції Польщі щодо кількісного складу Конституційного 

трибуналу. 

За результатами розгляду справи 35/15 Конституційний трибунал своїм 

рішенням від 9 грудня 2015 р. [227] визнав неконституційними деякі положення 

закону від 19 листопада 2015 р. про внесення змін до закону від 25 червня 

2015 р. «Про Конституційний трибунал», зокрема, в частині вибору трьох 

суддів Сеймом діючої каденції на місце трьох суддів, що було обрано Сеймом 

попередньої каденції 8 жовтня 2015 р. Неконституційним було визнано 

положення щодо порядку складення присяги новообраними суддями та початку 

їх каденції, скорочення каденції чинних Голови Конституційного трибуналу та 

його заступника. Ці рішення створили  правові підстави для вирішення 

конституційної кризи навколо Конституційного трибуналу. На їх основі Голова 

Конституційного трибуналу допустив до участі в прийнятті рішень трьох 

суддів, що були обрані новим складом Сейму. Цього було достатньо, щоб 

Президент прийняв присягу від трьох суддів, обраних складом Сейму 

попередньої каденції.  

Продовженням кризи стало те, що Рада Міністрів Республіки Польща, яка 

згідно зі ст. 190 Конституції зобов’язана публікувати рішення Конституційного 

трибуналу в офіційному виданні «Відомості Законів», не тільки відмовилася це 

робити, а й поставила під сумнів правомочність прийняття Конституційним 

трибуналом цих рішень. Голова Ради Міністрів призупинила публікацію 

рішення Конституційного трибуналу від 3 грудня 2015 р., оскільки, на її думку, 
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це рішення могло бути видане з «правовими вадами». 10 грудня 2015 р. 

Керівник Канцелярії Ради Міністрів офіційно звернулася до Голови 

Конституційного трибуналу з листом, в якому висловила сумніви щодо порядку 

прийняття рішення та щодо можливості його офіційного оприлюднення. На 

підставі цього Керівник Канцелярії поінформувала, що оприлюднення рішення 

буде зупинене до моменту отримання пояснень від Конституційного трибуналу 

[106; 78]. Це стало першим таким випадком в історії Конституційного 

трибуналу від початку його діяльності у 1986 р. Таким чином, орган виконавчої 

влади, в цьому випадку вже не Президент, а Рада Міністрів, порушив баланс в 

поділі влади не тільки шляхом невиконання своїх конституційних обов’язків, а 

й шляхом офіційного висловлення сумніву щодо законності та остаточності 

прийнятих Конституційним трибуналом рішень, що є порушенням ст. 189 

Конституції Республіки Польща, згідно з якою рішення Конституційного 

трибуналу мають загальнообов’язкову силу та є остаточними. 

В кінцевому підсумку, обидва рішення Конституційного трибуналу від 3 та 

9 грудня були офіційно оприлюднені, але тільки після того, як Сейм прийняв 

22 грудня 2015 р. чергові зміни до Закону від 25 червня 2015 р. «Про 

Конституційний трибунал» [214].  Зазначені зміни впроваджували, зокрема, 

положення, згідно з яким рішення можуть прийматися Конституційним 

трибуналом тільки у складі 13 та 15 суддів (хоча індивідуальні скарги та 

приватні питання можуть розглядатися у складі 7 суддів) більшістю у 

2/3 голосів (згідно з ч. 5 ст. 190 Конституції Республіки Польща рішення 

Конституційного трибуналу приймаються простою більшістю голосів), та 

положення, згідно з яким Конституційний трибунал повинен розглядати заяви в 

порядку черговості їх надходження до Конституційного трибуналу. Було 

скасовано норму, яка передбачала можливість скорочення каденції судді 

Загальними зборами Конституційного трибуналу. Ця норма була замінена 

іншою, яка передбачала, що Загальні збори можуть тільки подати до Сейму 

клопотання про визнання «закінчення» каденції судді. Таким чином, відповідне 
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рішення було передане до компетенції законодавчої влади. Зміни надають 

можливість порушення дисциплінарного провадження щодо судді 

Конституційного трибуналу також Президентом Республіки Польща та 

Міністром юстиції. Згідно з поправками скасовувалася ст. 16, яка передбачала, 

що суддя під час здійснення своїх повноважень є незалежним та 

підпорядковується тільки Конституції. Відмінялася ст. 17, якою 

встановлювався кількісний склад Конституційного трибуналу та обмеження 

щодо можливості повторного вибору на посаду судді Конституційного 

трибуналу. Змінами було виключено норму ч. 2 ст. 28, яка передбачала, що 

суддя Конституційного трибуналу несе дисциплінарну  відповідальність також 

за свої дії, які він вчинив до призначення на посаду, якщо внаслідок таких дій, 

суддя порушив обов’язки щодо виконання функцій на державній посаді або 

вони суперечать посаді судді Конституційного трибуналу. 

 Таким чином, законодавча та виконавча гілки влади в межах своєї 

компетенції прийняли рішення, що безпосередньо впливають на діяльність 

органу судової гілки влади – Конституційного суду. Однак ці рішення 

суперечили не тільки чинним положенням Конституції Польщі (прийняття 

рішення 2/3 голосів), а й іншим базовим елементам реалізації механізму 

стримування і противаг в поділі влади, а саме – незалежності суддів.  

Вищезазначені зміни також були оскаржені в Конституційному трибуналі.  

Одразу після ухвалення 22 грудня 2015 р. Сеймом вищезгаданих змін 

Міністр закордонних справ звернувся до Венеціанської комісії з проханням 

надати висновок щодо проектів змін до Закону від 25 червня 2015 р. «Про 

Конституційний трибунал», що були прийняті 22 грудня 2015 р. Результатом 

розгляду Венеціанською комісією був прийнятий 11 березня 2016 р. «Висновок 

у справі новелізації закону від 25 червня 2015 р. про Конституційний трибунал 

Республіки Польща» у справі № 833/2015 [82]. У своєму висновку Венеціанська 

комісія неодноразово звернула увагу на те, що як прийняті зміни, так і порядок 

їх прийняття та дії польської влади (законодавчої та виконавчої) порушують 



184 

 

принцип поділу влади. «Наслідки новелізації – особливо в контексті їх 

загального значення – загрожують не тільки верховенству права, а й 

функціонуванню усього демократичного ладу, що випливає з можливості 

нейтралізувати істотний елемент належного функціонування згаданої системи 

поділу влади» [82, с. 16] «З точки зору незалежності Трибуналу і поділу влади 

особливе занепокоєння викликає факт, що нова ч.1 ст. 31а Закону передбачає, 

що «в особливих випадках Загальні збори звертаються до Сейму з клопотанням 

про відкликання з посади судді Трибуналу». Таке клопотання Загальні збори 

можуть подати за заявою Президента Республіки Польща або Міністра Юстиції 

(ч. 2 ст. 31а), хоча Конституційний трибунал і надалі мав би в цьому питанні 

вільний вибір. Крім того, остаточне рішення повинно прийматися Сеймом. Такі 

нові норми викликають поважні сумніви, оскільки мандат судді тепер може 

бути припинений Парламентом, який за самою своєю природою приймає 

рішення на підставі політичних мотивів» [82, c. 17]. «Рішення Конституційного 

трибуналу, які є обов’язковими згідно з національним конституційним 

законодавством, повинні виконуватися іншими політичними органами; це є 

міжнародним і європейським стандартом, який становить фундамент поділу 

влади, незалежності суддів і функціонування верховенства права. Особливо це 

є обґрунтованим у випадку рішення Конституційного трибуналу щодо 

номінації суддів між жовтнем та груднем 2015 р.» [82, с. 21-22]. «Як виникає з 

рішень Конституційного трибуналу, і попередня, і теперішня сеймова більшість 

вчиняли неконституційні дії, які, здається, спиралися на погляд, що (проста) 

парламентська більшість може змінити правову ситуацію на свою користь, 

доходячи до передбачених Конституцією меж – і перевищуючи їх. Така 

практика суперечить моделі демократичної системи, що базується на 

верховенстві права, яка керується принципом поділу влади» [82, c. 22]. 

Висновок Венеціанської комісії приймався вже після того, як 

Конституційний трибунал 9 березня 2016 р. прийняв рішення в справі 47/15 

щодо конституційності змін від 22 грудня 2015 р., але його зміст ще не був їй 
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відомий, зокрема, тому, що на момент затвердження висновку польський уряд 

оголосив, що він не збирається офіційно оприлюднювати рішення 

Конституційного трибуналу від 9 березня 2015 р., що, з точки зору 

Венеціанської комісії, тільки поглиблювало б конституційну кризу. «Відмова 

оприлюднити рішення 47/15 від 9 березня 2016 р. не тільки суперечила б 

принципу верховенства права, такий безпрецедентний крок ще більше б 

поглибив конституційну кризу, що була викликана обранням суддів восени 

2015 р. і новелізацією від 22 грудня 2015 р. Не тільки польська Конституція, але 

також європейські і міжнародні стандарти вимагають шанувати рішення 

Конституційних Судів. Публікація рішення і його дотримання владою є 

необхідною умовою в пошуку виходу з цієї конституційної кризи» [82, c. 25]. 

9 березня 2016 р. Конституційний трибунал прийняв рішення в справі 47/15 про 

конституційність змін від 22 грудня 2015 р. до Закону від 25 червня 2015 р. 

«Про Конституційний трибунал» [120], який так і не був офіційно 

оприлюднений Радою Міністрів і з яким можна було ознайомитися тільки на 

офіційному сайті Конституційного трибуналу. Таким чином, відмова 

оприлюднення цього рішення стала черговим порушенням з боку органу 

виконавчої влади механізму стримування і противаг в системі поділу влади, 

шляхом невиконання покладених на нього конституційних обов’язків. 

Своїм рішення від 9 березня 2015 р. Конституційний трибунал визнав 

неконституційними зміни від 22 грудня 2016 р. до Закону від 25 червня 2015 р. 

«Про Конституційний трибунал». Зокрема, в рішенні звертається увага на те, 

що «обмеження дисциплінарної відповідальності суддів Конституційного 

трибуналу, яке полягає у виключенні цієї відповідальності щодо дій, які були 

вчинені перед призначенням на посаду, є неприпустимими з точки зору 

принципу незалежності Трибуналу і поділу влади та принципу незалежності 

суддів Трибуналу» [120].  

Незважаючи на висновки Венеціанської комісії та рішення 

Конституційного трибуналу від 9 березня 2016 р., Сейм 22 липня 2016 р. 
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прийняв новий Закон «Про Конституційний трибунал» [215], який зберіг 

більшість положень, які були визнані рішенням Конституційного трибуналу 

такими, що суперечать Конституції та оцінені Венеціанською комісією як такі, 

що порушують принцип поділу влади. Закон передбачав, що він набирає 

чинності 16 серпня 2016 р. Цей закон також був оскаржений в 

Конституційному трибуналі і 11 серпня 2016 р. Конституційний трибунал 

прийняв рішення у справі 39/16 [228], в якому визнав такими, що суперечать 

Конституції деякі положення Закону від 22 липня 2016 р. «Про Конституційний 

трибунал». Йдеться, зокрема, про положення щодо обов’язку оприлюднення 

протягом 30 днів з моменту набуття чинності Закону рішень Трибуналу, які 

були прийняті 20 липня 2016 р. з порушенням положень Закону від 

25 червня 2016 р. «Про Конституційний трибунал», за винятком тих, предметом 

розгляду яких були нормативні акти, які втратили чинність.  На обов’язок 

оприлюднення слід звернути особливу увагу, оскільки законодавець на рівні 

закону закріплює норму, якою стверджується порушення Конституційним 

трибуналом закону. Така норма не тільки порушує механізм стримування і 

противаг в системі поділу влади, шляхом приписання законодавцем собі 

повноважень, щодо оцінки рішень органу судової гілки влади – 

Конституційного трибуналу, а й вперше в історії сучасної Польщі робить це на 

рівні на рівні законодавчого акту, а не політичних заяв. Враховуючи те, що 

закони набирають чинності після їх підписання Президентом, це означає також 

підтримку органом виконавчої влади, в особі Президента, таких повноважень 

законодавчого органу. Це рішення Конституційного Трибуналу також не було 

оприлюднено Радою Міністрів Польщі і частина норм, що суперечать 

Конституції Республіки Польща, формально є чинними. 

Ще на стадії консультацій щодо проекту Закону від 22 липня 2016 р. «Про 

Конституційний трибунал» свою оцінку висловили різні урядові установи та 

організації, зокрема, органи судової влади та наукові установи. В більшості з 

них звертається увага на те, що нова редакція Закону «Про конституційний 
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трибунал», запропонована в проекті, порушує як баланс механізму стримування 

і противаг в системі поділу влади, так і сам цей принцип. Так, в Увагах від 

27 червня 2016 р. до депутатського проекту закону про Конституційний 

трибунал Верховного суду Республіки Польща [221] Перший голова 

Верховного суду прямо вказує, що запропонований проект впроваджує 

залежність Конституційного трибуналу від виконавчої влади: Президента, 

Голови Ради Міністрів та Генерального прокурора, функції якого виконує 

Міністр юстиції [221]. Національна Рада Правосуддя у своїх Позиціях від 

9 червня 2016 р. також вказує, що окремі положення проекту порушують 

принцип поділу та рівноваги влади [155]. У висновку Вищої Ради адвокатів від 

3 червня 2016 р. щодо проекту змін до закону про Конституційний трибунал 

[127] вказується, що «основні недоліки цього проекту пов’язані з прагненням 

проектодавця створити можливість надмірного втручання виконавчої влади в 

діяльність Трибуналу. Це є недопустимим з огляду на принцип троїстого поділу 

влади (ст. 10 і 173 Конституції) і, крім цього, загрожує ефективності 

функціонування Трибуналу» [127]. У Висновку від 4 липня 2016 р. 

Уповноважений з громадянських прав також вказує, що окремі положення 

пропонованих змін «означали б глибоке втручання органів виконавчої влади у 

сферу функціонування Трибуналу, суперечить конституційним принципам, 

зокрема, принципу поділу влади, рівноваги влади, незалежності Трибуналу та 

принципу законності» [128]. Схожі висновки можна знайти, зокрема, в Увагах 

Ґельсінської Фундації Прав Людини від 15 червня 2016 р. та у її Висновку від 

4 липня 2016 р. [222], в Позиції суддівських товариств з питань нового закону 

про Конституційний трибунал від 18 липня 2016 р. [158], в Позиції групи 

юридичних експертів при Фундації ім. Стефана Баторего щодо проекту закону 

про Конституційний Трибунал від 6 липня 2016 р. [160], в Ухвалі 

Позачергового конгресу польських суддів від 3 квітня 2016 р. № 2 [172]. 

Ситуація, яка склалася внаслідок не оприлюднення рішення 

Конституційного трибуналу від 9 березня 2016 р. призвела до виникнення в 
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Польщі передумов для дуалізму в праві, тобто ситуації, коли законодавча та 

виконавчі гілки влади вважають чинними закон, який згідно з рішенням 

Конституційного трибуналу визнаний неконституційним, тим часом як судова 

гілка влади застосовує положення того ж закону в редакції, що виключає 

положення, що були визнані неконституційними. Прикладом цього може бути 

рішення Вищого Адміністративного суду від 8 серпня 2016 р. [225]. Така 

позиція судової влади базується на тому, що, незважаючи на відсутність 

офіційного оприлюднення рішення Конституційного трибуналу від 

9 березня 2016 р., рішення є чинним згідно з Конституцією Республіки Польща. 

Така позиція була офіційно оприлюднена, зокрема, Національною Радою 

Правосуддя 7 квітня 2016 р. [150], завданням якої, згідно з ч. 1 ст. 186 

Конституції Республіки Польща, є захист незалежності суддів та судів. 

Підтвердженням загрози виникнення дуалізму права є також ухвали органів 

територіального самоврядування, в яких вони зобов’язалися виконувати 

рішення Конституційного трибуналу [157; 154; 141; 185; 186; 156; 152 та інші]. 

Таким чином, можна на практиці побачити наслідки порушення принципу 

поділу влади внаслідок втручання органів законодавчої та виконавчої влади в 

компетенцію судової влади, що проявляється, зокрема, у загрозі виникнення 

дуалізму права. 

Намагання збільшити вплив законодавчої та виконавчої влади на судову 

гілку влади не обмежується Конституційним трибуналом, воно стосується усієї 

судової системи Польщі. Реформа судової гілки влади в частині змін у системі 

судів загальної юрисдикції також була заявлена політиками правлячої партії 

«Право і Справедливість». Однією з найбільш цікавих є позиція Міністра 

юстиції Збігнева Зьобри (який одночасно є Генеральним прокурором Польщі), 

яку він висловив в телевізійній передачі 8 жовтня 2016 р. Він, зокрема, 

підкреслив, що проект реформи судової системи в принципі вже готовий і 

проводяться внутрішньопартійні консультації щодо його затвердження, однак 

на перешкоді його реалізації стоїть Конституційний трибунал і поки «проблема 
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Конституційного трибуналу» не буде вирішена, цей проект можна «відіслати до 

бібліотеки» [230]. Таким чином, представники виконавчої, а заодно і 

законодавчої влади (З. Зьобро є також депутатом Сейму) не приховували 

політичних мотивів своїх дій щодо Конституційного трибуналу, який може 

«перешкодити» реалізовувати прийняті законодавчою та виконавчою владою 

рішення. Враховуючи те, що Конституційний трибунал реалізує свої функції в 

механізмі стримувань і противаг в системі поділу влади, подібні дії та заяви 

представників законодавчої влади можна оцінювати як спробу порушення 

конституційного принципу поділу та рівноваги влади. 

Польська криза поділу влади стала також предметом розгляду та 

застосування правових механізмів захисту правової держави у Європейському 

Союзі. Наслідком цього стало порушення процедури захисту правової держави, 

передбаченої ст. 7 Договору про Європейський союз [169], яка застосовується в 

разі наявності ризика істотного порушення державою-членом спільних 

цінностей, зокрема, таких як демократія та правова держава. Згідно з ч. 3 ст. 7 

Договору про Європейський союз (ДЄС) результатом застосування цієї 

процедури може стати  рішення про призупинення деяких передбачених ДЄС 

прав держави-члена, включаючи право голосу уряду держави-члена в Раді 

Європи [169]. В історії Європейського Союзу ця процедура ще ніколи не 

застосовувалася і ситуація в Польщі може стати першим таким випадком [125]. 

Для застосування цієї процедури необхідно пройти три попередні етапи, 

передбачені Новою правовою структурою захисту правової держави [121], які 

складаються з: 1) оцінки Європейської Комісії: Європейська Комісія збирає, 

аналізує і оцінює інформацію щодо наявності підстав для підтвердження 

загрози для правової держави; 2) рекомендації Європейської Комісії: 

Європейська Комісія публікує «Рекомендації у справі правової держави» для 

держави-члена щодо вирішення виявлених проблем у визначений строк та 

інформування Європейської Комісії щодо дій, які були виконані країною-

членом на виконання цих рекомендацій; 3) заходів, які були реалізовані на 
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виконання рекомендацій Європейської Комісії: моніторинг заходів країни-

члена, спрямованих на виконання рекомендацій. В разі відсутності задовільних 

заходів протягом встановленого строку Європейська Комісія може 

скористатися механізмом передбаченим ст. 7 Договору про Європейський союз. 

20 грудня 2017 року Європейська комісія звернулася до Ради Європейського 

Союзу з заявою, в якій стверджується наявність істотного ризика порушення 

принципу верховенства права на підставі ст. 7  Договору про Європейський 

союз, що стало першим в історії ЄС застосування цієї статті.  Відповідно 

1 березня 2018 року Європейський парламент прийняв резолюцію, в які 

підтримав позицію Європейської Комісії щодо застосування до Польщі ст. 7 

Договору про Європейський союз. [106]. Вірогідність застосування до Польщі 

процедури захисту демократії та принципів правової держави,  яка передбачена 

ст. 7 Договору про Європейський союз, є дуже високою, оскільки ніщо не 

вказує на те, що законодавча та виконавча влади мають наміри вирішити кризу 

поділу влади шляхом виконання рекомендацій Венеціанської комісії чи 

Європейської комісії. 

Продовжуючи започатковану органами законодавчої і виконавчої влади у 

листопаді 2016 р. традицію блискавичної легалізації позаконституційних 

механізмів впливу на орган конституційної юрисдикції шляхом прийняття 

законів, проекти яких поступили за кілька днів до їх ухвалення, 30 листопада та 

13 грудня 2016 р. Сейм ухвалив низку нових законів, які по-новому регулюють 

діяльність Конституційного трибуналу [216; 217; 218]. Ці закони, які стали вже 

четвертим, п’ятим та шостим законом, що «поправляють» роботу 

Конституційного трибуналу, створили нові підстави для збільшення впливу на 

трибунал з боку виконавчої влади та здійснення контролю над ним з боку 

правлячої політичної сили, оскільки, зокрема, передбачали, що після закінчення 

каденції Голови трибуналу його обов’язки виконуватиме не його заступник, як 

це було зазвичай, а особа, яку призначив Президент.  
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В кінцевому підсумку 19 грудня 2016 р. після закінчення каденції Голови 

Конституційного трибуналу Анджея Жеплінського, який відстоював принцип 

невтручання законодавчої і виконавчої влади в діяльність судової гілки влади, 

Головою Конституційного трибуналу з порушенням конституційного порядку 

призначення голови, який передбачає призначення Президентом на посаду 

голови трибуналу особи, яка була обрана більшістю загальних зборів суддів 

Конституційного трибуналу, новим головою була призначена Юлія 

Пшилембска. Вона була обрана суддею вже новим складом Сейму. Для цього 

Сейм навіть прийняв спеціальний закон від 30 листопада 2016 р., який надав 

йому таку можливість [216]. Норми цього закону були сформульовані таким 

чином, щоб забезпечити проведення виборів та обрання Головою 

Конституційного трибуналу суддів, які були обрані існуючим складом Сейму. 

Після обрання нового Голови Конституційний трибунал фактично перестав 

виконувати свої функції частини судової гілки влади в системі поділу влади, 

фактично перебуваючи під контролем представників однієї політичної сили, 

яка контролює також законодавчу та виконавчу гілки влади. На сьогодні 

Конституційний трибунал не діє активно, зокрема, в зв’язку з тим, що, 

незважаючи на те, що діяльністю Конституційного трибуналу керує його 

голова, однак рішення приймаються суддями, які в своїй більшості залишилися 

незалежними від сучасної правлячої політичної сили. Що ще залишається 

певною перешкодою до повного контролю над Конституційним трибуналом. 

Звичайно, все це може змінитися, якщо ще кардинальніше змінити сучасний 

склад трибуналу. Перші кроки в цьому напрямку були вже зроблені 

виконавчою владою. Не маючи юридичних інструментів щодо скорочення 

каденції суддів Конституційного трибуналу або їх відкликання, Генеральний 

прокурор, який на сьогодні одночасно є також Міністром юстиції, подав до 

Конституційного трибуналу заяву про перевірку згідності з Конституцією 

процедури обрання трьох суддів у 2010 р. Характерним є те, що Голова 

Конституційного трибуналу для розгляду цієї заяви призначив трьохособовий 
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склад судів, які усі були обрані вже новим складом Сейму в листопаді–грудні 

2015 р. 

Наступним після Конституційного трибуналу органом судової влади, на 

який законодавча та виконавча гілки влади зробили спробу збільшити свій 

вплив став Верховний Суд. 8 грудня 2017 року було прийнято новий закон про 

Верховний суд Республіки Польща [219], який набув чинності 3 квітня 

2018 року. Цей закон передбачав, зокрема, що усі судді Верховного суду, в 

тому числі діючі, переходять у відставку по досягненню ними 65 років. Слід 

зазначити, наприклад, що ч. 3 ст. 183 Конституції Республіки Польща 

передбачає, що строк каденції Першого голови Верховного суду становить 

шість років і таким чином його не можна відправити у відставку навіть після 

досягнення ним 65 років. 

2 жовтня 2018 року Європейська комісія подала скаргу до Трибуналу 

справедливості Європейського Союзу по порушення Польщею своїх 

зобов’язань, як держави-члена ЄС. Комісія вважає, що застосування нового віку 

виходу суддів у відставку до суддів, які були обрані до Верховного Суду до 

3 квітня 2018 року є порушенням права Європейського Союзу.  Відповідно 

19 жовтня 2018 року Віце-голова Трибуналу справедливості Європейського 

Союзу прийняв постанову, якою застосував запобіжні заходи до моменту 

розгляду скарги по суті, зокрема, у вигляді 1) зупинення застосування 

національних норм в частині виходу у відставку суддів Верховного суду; 

2) зобов’язання Польщі щодо забезпечення можливості виконання своїх 

обов’язків у попередньому статусі суддів Верховного Суду, які були 

відправлені у відставку за новим законом [171]. 

В зв’язку із застосуванням згаданих запобіжних заходів Польща була 

змушена 21 жовтня 2018 року ухвалити зміни до Закону від 8 грудня 2017 року 

про Верховний суд, згідно з якими, зокрема, було відновлено повноваження 

суддів Верховного суду, які були відправлені у відставку на підставі 

попередньої редакції цього закону [220].  
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3.3 Виклики, загрози і перспективи реалізації поділу влади в сучасних 

умовах Республіки Польща: нові підходи та досвід для України  

 

Сучасна криза поділу влади у Республіці Польща почалася в жовтні 2015 р. 

з того, що вперше в сучасній польській історії законодавча і виконавча гілки 

опинилися, внаслідок демократичного вибору, в руках однієї політичної сили 

(партії «Право і Справедливість») і проявилася, насамперед у кризі 

Конституційного трибуналу, як наслідок спроби законодавчої і виконавчої 

гілок влади збільшити свій вплив на судову гілку влади, в даному випадку – на 

частину судової гілки влади, яка виконує функції органу конституційного 

правосуддя. Можна також спостерігати збільшення впливу виконавчої влади на 

частину судової гілки влади, яка займається питаннями загального правосуддя, 

тобто яка повинна, насамперед, забезпечувати правосуддя, захист прав і свобод 

громадян, які в сукупності становлять Народ, який виступає сувереном і 

джерелом влади, що делегована законодавчій, виконавчій і судовій гілкам 

влади. 

Криза поділу влади викликала громадянські протести, які регулярно 

відбувалися у Варшаві та інших польських містах у формі демонстрацій і які 

збирали до 80 тисяч учасників [106]. Крім того, питання кризи поділу влади 

стали предметом численних заяв та оцінок як польських фахових наукових кіл 

та організацій, так і міжнародних інституцій. 

Аналіз цих оцінок дає змогу краще зрозуміти не тільки сутність сучасної 

кризи поділу влади в Польщі, а й оцінити виклики, загрози і перспективи її 

розвитку та подолання. Ці оцінки заслуговують на особливу увагу, зокрема, 

тому що вони представлені саме фаховими, не політичними організаціями, які 

на фаховому рівні розуміють ґенезу, історію та сучасний стан ідейно-

теоретичних засад реалізації принципу поділу влади, здатні побачити, що цей 
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принцип деформується і яким чином це здійснюється, передбачити наслідки 

порушення цього принципу для основ демократії. 

В ухвалі Ради юридичного факультету і адміністрації Університету 

ім. Адама Міцкевича у Познані від 15 грудня 2015 р. підкреслюється роль, яку 

поділ влади відіграє в якості фундаментальної демократичної засади нарівні з 

принципом правової держави та захисту прав і гідності людини. Принцип 

поділу влади тлумачиться як фундаментальний, починаючи з часів 

Відродження. Папа Римський Ян Павло ІІ, який є незаперечним позачасовим 

моральним авторитетом для польського суспільства, писав, що «організація 

суспільства, яка базується на трьох владах – законодавчій, виконавчій і судовій, 

– відображає реалістичне бачення суспільної природи людини, яка потребує 

відповідного законодавства для захисту свобод для усіх. Тому необхідно, щоб 

кожна влада була врівноважена іншою владою та іншими обсягами 

повноважень, які б утримували її у відповідних межах. У цьому, власне, 

полягає принцип «правової держави», в якій найвищу владу має право, а не 

анархія людей. Історія вчить, що демократія без цінностей легко 

перетворюється на явний або закамуфльований тоталітаризм». Ні виконавча 

влада, ні законодавча влада не мають повноважень щодо прийняття рішень про 

конституційність правових актів. Вони не мають права втручатися в діяльність 

судової влади. Відповідальність усіх, а особливо тих, хто править, полягає у 

захисті основних конституційних цінностей, включаючи демократичний устрій, 

який базується на законі і принципі поділу влади та захисті прав людини» [180]. 

Рада юридичного факультету і адміністрації Варшавського університету у 

своїй ухвалі від 14 грудня 2015 р. зазначає, що рішення та кроки, які 

приймаються і робляться Парламентом і Президентом, порушують 

конституційний принцип поділу влади і легалізму, порушують незалежність 

Конституційного трибуналу і незалежність суддів, що порушує демократичні 

основи правової держави. Конституційне правосуддя є постійним і необхідним 

елементом устрою держав сучасної, демократичної Європи. Будь-які дії, які 
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послаблюють Конституційний трибунал і ставлять під сумнів його авторитет, є 

порушенням не тільки конституційного устрою Республіки Польща, а й 

європейських демократичних цінностей [174]. Так само Сенат Варшавського 

Університету в своїй ухвалі від 16 грудня 2015 р. підкреслює, що фундаментом 

демократичного устрою Республіки Польща є поділ і рівновага влади та 

принцип верховенства права, як способів реалізації державної влади. Сенат 

закликає до шанування конституційного устрою та дотримання основних 

канонів демократичної держави [184].  

В ухвалі Ради юридичного факультету, адміністрації і економіки 

Вроцлавського університету від 14 грудня 2015 р. висловлюється глибоке 

занепокоєння відсутністю поваги з боку законодавчої та виконавчої влади до 

основ демократичної правової держави, які лежать в основі польського 

конституційного порядку. Рада висловлює протест проти будь-яких форм 

порушення конституційних норм, які окреслюють позицію судової влади, 

особливо статус Конституційного трибуналу як органу, який гарантує 

дотримання Конституції та захист прав і свобод громадянина [182]. 

В своїй ухвалі Комітет юридичних наук Польської академії наук від 

26 листопада 2015 р. підтверджує посилення явищ, які порушують принцип 

поділу влади, незалежності судів та суддів.  Комітет звертає увагу на небезпеку 

для фундаментального принципу поділу влади, наслідком чого може бути зміна 

державного устрою Республіки Польща. Конституційний поділ влади як 

принцип і практика устрою держави є механізмом, що блокує авторитарні 

тенденції. Особливо неприпустимим є входження законодавчої та виконавчої 

влади в компетенцію судової влади [177]. 

Подібну оцінку порушенню принципу поділу влади з боку законодавчої та 

виконавчої влади дало також Польське соціологічне товариство, яке воно 

висловило у своїй позиції 19 грудня 2015 р.  В цій позиції підкреслюється 

занепокоєння діями, що порушують конституційний лад і державний устрій 

Польщі. Троїстий поділ влади, зокрема, функціонування незалежної судової 
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влади, є необхідною передумовою верховенства права і демократії. Обов’язком 

виконавчої та законодавчої влади є дотримання права та шанування 

конституційних прав і свобод. Як більшість, так і меншість становлять в 

демократії тільки категорії процедурні, і жодна з них не може вважатися 

винятковим представником усього народу. Не можна толерувати радикалізацію 

політичного дискурсу, оскільки це призводить до важких до усунення поділів. 

Деструкція і порушення довіри до державних інституцій є легкою справою. 

Однак набагато складніше відбудувати порушений інституціональний устрій. В 

позиції висловлюється занепокоєння щодо майбутнього суспільного ладу в 

Польщі, заклик до діалогу різні осередки влади і інституції соціального впливу. 

Ескалація конфлікту може знищити шанси на порозуміння та призвести до 

неконтрольованих суспільних подій [159].  

Вищезгадані оцінки щодо порушення законодавчою та виконавчою владою 

принципу поділу влади з’явилися на початку кризи поділу влади, тобто в 

листопаді–грудні 2015 р., коли рішення, які приймалися, та кроки, які робилися 

законодавчою та виконавчою владою щодо частини судової влади – 

Конституційного трибуналу – вказували на небезпеку таких рішень і кроків 

щодо дотримання демократичних принципів устрою держави, захисту прав і 

свобод, гідності громадянина. Подальші рішення та кроки законодавчої та 

виконавчої влади, які детально були описані в їх динаміці в цьому дослідженні 

у підрозділі 3.2., довели обґрунтованість оцінок, занепокоєнь та можливих 

наслідків порушення законодавчою та виконавчою владами фундаментального 

принципу демократичного суспільства – принципу поділу влади.  

Фахові наукові кола також не залишилися осторонь щодо оцінки процесу 

порушення принципу поділу влади та закликів до законодавчої та виконавчої 

влади відносно шляхів вирішення кризи поділу влади, що продовжує наростати. 

Велике занепокоєння та відповідну оцінку викликала відмова виконавчої 

влади оприлюднювати рішення Конституційного трибуналу. Так, Рада 

юридичного факультету і адміністрації Шльонського університету своєю 
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ухвалою від 22 березня 2016 р. стверджує, що відмова публікувати рішення 

Конституційного трибуналу є грубим порушенням Конституції, що може 

призвести до хаосу у функціонуванні держави, особливо в діяльності органів 

правосуддя. Рада закликає органи правосуддя керуватися рішеннями 

Конституційного трибуналу та дотримуватися їх навіть у ситуації, коли Голова 

Ради Міністрів Республіки Польща відмовляється їх публікувати. На думку 

Ради, відмова публікування рішення Конституційного трибуналу становить 

конституційний делікт, за який передбачена конституційна відповідальність 

[181]. До оцінок, даних у вищезгаданій ухвалі, приєдналася також Рада 

юридичного факультету і адміністрації Лодзинського університету у своїй 

ухвалі 8 квітня 2016 р. [179]. Рада Юридичного факультету і адміністрації 

Варшавського університету у своїй ухвалі від 18 квітня 2016 р. дотримується 

подібної позиції, підкреслюючи, що відмова публікувати рішення 

Конституційного трибуналу означає порушення конституційних меж 

компетенції Голови Ради Міністрів, яке може бути кваліфіковане як 

конституційний делікт [173]. 

Зважаючи на розвиток кризи та деформацію принципу поділу влади, 

висловлюючи занепокоєння та спротив проти кроків, які вчиняють чинна 

парламентська більшість, Президент Республіки Польща та Уряд, які 

порушують конституційні принципи демократичної правової держави, поділ 

влади, незалежність судів та суддів, політичні права громадян, Рада 

Юридичного факультету і адміністрації Варшавського університету у своїй 

ухвалі від 12 грудня 2016 р. стверджує, що такі дії порушують засадничі 

стандарти устрою демократичної правової держави, громадянські свободи, 

створюють загрозу утворення позаконституційного, авторитарного державного 

устрою [175]. Подібні оцінки та заклики до солідарності правничих середовищ 

містяться також в ухвалах Ради Юридичного факультету і адміністрації 

Шльонського університету від 10 січня 2017 р. [178], Ради Юридичного 

факультету, адміністрації і економіки Вроцлавського університету від 
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19 грудня 2016 р. [183], Сенату Ягеллонського університету від 10 січня 2017 р. 

[176], в позиції Колегії ректорів вищих навчальних закладів Кракова від 

11 січня 2017 р. [153] та інших. 

Загалом інституційно-нормативний аналіз конституційної кризи поділу 

влади в Польщі та оцінки, які дані у висновках та позиціях як польських та 

міжнародних інституцій, так і представників фахових наукових кіл, дають 

змогу стверджувати, що у Республіці Польща відбувається деформація 

принципу поділу влади, що призвела до конституційної кризи у 

взаємовідносинах законодавчої та виконавчої влади, з одного боку, та судової 

влади, – з іншого. Одним з проявів цієї кризи є також громадянське 

протистояння діям законодавчої та виконавчої гілок влади з боку суспільства, 

яке виявляється як у громадянських протестах, так і у формалізації критичних 

оцінок та сигналізації небезпеки і ризиків, що виникають для демократичного 

устрою правової держави та свобод, прав та гідності громадян. Причиною 

таких загроз виступає саме деформація принципу поділу влади на 

інституціонально-нормативному рівні, тобто на рівні дій або бездіяльності 

органів законодавчої та виконавчої влади, що знайшли свій вияв, зокрема, у 

прийнятті нормативних актів, що спричиняють таку деформацію. Причиною, 

першоджерелом сучасної кризи, деформації принципу поділу влади в Польщі 

стала ситуація, за якої законодавча та виконавча гілки влади опинилися, 

внаслідок демократичного вибору громадян, під контролем однієї політичної 

сили, та виявилися у намаганні цієї сили значно збільшити вплив законодавчої 

та виконавчої гілок влади на судову гілку владу, починаючи з єдиного органу 

конституційного правосуддя – Конституційного трибуналу та закінчуючи 

системою судів загальної та адміністративної юрисдикції на чолі з Верховним 

судом. Оцінки щодо деформації принципу поділу влади базуються на тому, що 

він становить основу демократичної правової держави, є гарантом дотримання 

та захисту громадянських прав і свобод, гідності громадян. Така деформація 

може призвести до авторитаризації державного устрою. Крім того, результатом 
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такої деформації стає дуалізм у праві, коли різні гілки влади керуються у своїй 

діяльності та застосовують законодавчі акти з різним змістом, оскільки 

вважають чинними їх різні редакції. Так, органи законодавчої та виконавчої 

влади керуються редакціями законів, які затверджує законодавчий орган, 

незалежно від того, що частина з них була визнана неконституційними органом 

конституційної юрисдикції, тим часом як судова влада та частина органів 

місцевого самоврядування керуються редакціями законів з врахуванням рішень 

органу конституційної юрисдикції щодо їх неконституційності. 

Інституційно-нормативний аналіз показав, що деформація принципу 

поділу влади і, як наслідок, його криза може відбуватися із використанням 

конституційних (тобто таких, реалізація яких прямо передбачена 

Конституцією) та позаконституційних механізмів (тобто таких, реалізація яких 

прямо не передбачена Конституцією, але можлива в межах повноважень, 

наданих законодавчими актами) стримування і противаг. До конституційних 

механізмів можна віднести: а) прийняття законодавчих актів, якими змінюється 

закон, на підставі якого діє Конституційний трибунал, таким чином, що це 

призводить або до порушення норм Конституції, або до обмеження здатності та 

ефективності виконання Конституційним трибуналом покладених на нього 

згідно з Конституцією функцій; б) неприйняття Президентом присяги обраних 

Сеймом суддів, що унеможливлює виконання ними своїх конституційних 

обов’язків. До позаконституційних механізмів можна віднести: а) відмову 

органу виконавчої влади – Ради Міністрів – оприлюднювати рішення 

Конституційного трибуналу, що означає не набрання ними законної сили; 

б) прийняття Сеймом ухвал про визнання такими, що не мають сили, 

попередніх рішень Сейму щодо обрання суддів Конституційного трибуналу, що 

не передбачено Конституцією і призводить, поряд з обранням нових суддів 

Конституційного трибуналу, до ситуації, коли чисельний склад обраних суддів 

Конституційного трибуналу перевищує встановлений Конституцією.  
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Аналіз деформації поділу влади, яка відбувається на сучасному етапі у 

Республіці Польща, вимагає зробити висновки, які повинні бути враховані в 

Україні, яка перебуває на етапі суспільно-політичних та конституційних змін, 

зокрема, в частині реалізації принципу поділу влади та його конституційного 

закріплення. 

На нашу думку, сучасна деформація, або криза поділу влади, має 

політичний, теоретичний, нормативний (конституційний і 

позаконституційний), інституціональний, суспільний, персональний і 

наднаціональний виміри. Політичний вимір полягає в тому, що законодавча та 

виконавча гілки влади перебувають в руках однієї партії, а у опозиційних 

партій відсутні правові можливості впливати на рішення, які приймаються 

правлячою партією через законодавчу та виконавчу гілки влади. Теоретичний 

вимір виявляється в оцінках науковців щодо сучасного стану реалізації 

принципу поділу влади, місця цього принципу для демократичного суспільства 

та наслідків його деформації. Нормативний вимір проявляється у впровадженні 

змін до законодавчих актів, які фактично змінюють конституційні засади 

поділу влади, та у невиконанні передбаченого нормативними актами порядку, 

що призводить до порушень в реалізації принципу поділу влади. 

Інституціональний вимір означає спробу перерозподілу компетенцій між 

гілками влади на користь виконавчої влади для збільшення впливу та 

зменшення незалежності судової гілки влади. Суспільний вимір виявляється у 

загрозах, які несе в собі деформація принципу поділу влади для прав і свобод 

громадян та у громадянських протестах проти порушення поділу влади, як 

способу впливу на владу з метою захисту прав і свобод. Персональний вимір 

проявляється у спробах усунення з посад, обмеження можливостей конкретних 

осіб, які відіграють ключову роль в інституціональному поділі влади та 

протидіють порушенню принципу поділу влади, у спробах зміни персонального 

складу, з метою призначення на ці посади лояльних для влади осіб. 

Наднаціональний вимір проявляється в участі Європейської комісії та 
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Венеціанської комісії в оцінці сучасної деформації поділу влади та застосуванні 

наднаціональних правових механізмів спонукання до відновлення верховенства 

права в окремій країні. 

Таким чином, на нашу думку, сучасна деформація, або криза поділу влади, 

вимагає опрацювання нових ідейно-теоретичних підходів до принципу поділу 

влади, які повинні, зокрема, враховувати усі вищезгадані виміри прояву його 

сучасної деформації. 

Втім, також варто звернути увагу на певні паралелі, які простежуються в 

деформації принципу поділу влади в Польщі та Україні, зокрема, порівняти 

суспільно-політичні зміни, що відбувалися в Україні у 2010 р., та в Польщі, 

починаючи з осені 2015 р. Нагадаємо, що президентські вибори 2010 р. виграв 

В. Янукович, який одночасно був лідером «Партії Регіонів». У 2010 р. 

парламентська більшість також фактично належала до «Партії регіонів», хоча і 

в коаліції з іншими політичними силами. До складу коаліції «Стабільність і 

реформи» увійшли фракції Партії регіонів, Комуністичної партії та Блоку 

Литвина. Угоду про створення коаліції підписали 235 депутатів. Причому, 

коаліція була створена на підставі Регламенту Верховної Ради, що не 

узгоджувалося з Конституцією України, тобто підконституційним порядком 

[49, с. 58-59]. Характерною рисою діяльності Парламенту України у 2010 р. та 

діючої коаліції стало прийняття рішень із брутальним порушенням 

законодавчої процедури, зокрема, порушувалися строки підготовки та розгляду 

законопроектів, і деякі з них ставали законами вже через кілька днів після їх 

внесення [49, с. 65]. Політично вигідні для Партії регіонів законопроекти 

швидко проходили законодавчу процедуру та ставали законами. При цьому 

Президент не використовував право вето у випадках порушення законодавчої 

процедури прийняття законів Парламентом [49, с. 91].  

Подібна ситуація спостерігалася в Польщі у листопаді 2015–2016 роках в 

активній фазі кризи поділу влади. Таким чином, ситуація в Україні була дещо 

подібною до ситуації в Польщі внаслідок виборів 2015 р. В цей період часу в 
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Україні у липні 2010 р. було проведено судову реформу, внаслідок якої було 

значно обмежено можливості та авторитет Верховного суду та було проведено 

реорганізацію системи органів суддівського самоврядування, внаслідок чого 

вони підпали під керування ззовні. Зазначимо, що Закон «Про судоустрій і 

статус суддів» також дістав негативні зауваження від Венеціанської комісії. 

Відповідний висновок було ухвалено 15–16 жовтня 2010 р. [54]. Основними 

проблемами Комісія назвала нівелювання ролі Верховного Суду та підвищення 

ролі Вищої ради юстиції у формуванні суддівського корпусу без приведення її 

складу у відповідність із європейськими стандартами [49, с. 588]. Нагадаємо, 

що в Польщі також реалізується спроба реформи судової системи, зокрема, в 

напрямку реформування суддівського самоврядування, збільшення залежності 

судової адміністрації та процесу призначення суддів і їх просування по службі 

від органу виконавчої влади – Міністра юстиції. Якщо поглянути на 

Конституційний суд України 2010 р., то вражає кількість суддів, які у 2010 р. 

достроково припинили свої повноваження. Таких суддів загалом у 2010 р. було 

шість, тобто третина конституційного складу Конституційного суду України. 

Чотири судді Конституційного суду України, яких було обрано з’їздом суддів 

України, немотивовано та без видимих причин подали заяву про складення 

своїх повноважень за власним бажанням. Звільнені судді при прийнятті рішень 

Конституційного Суду України з політичним забарвленням не підтримували 

позицію діючої влади [49, с. 10]. Цей факт заслуговує на увагу тому, що після 

швидкого додаткового обрання нових суддів Конституційним судом України 

30 вересня 2010 р. було прийнято Рішення № 20-рп/2010 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) [48], яким була 

відмінена конституційна реформа 2004–2006 років, що кардинальним чином 

змінювала устрій державного правління в Україні, зокрема, в частині поділу 

влади, змінюючи президентсько-парламентську форму правління на 
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парламентсько-президентську. Взагалі, паралелі та схожість, навіть у 

дрібницях, кроків і рішень щодо збільшення впливу законодавчої та виконавчої 

гілок влади на судову владу в Україні у 2010–2012 рр. та у Польщі, починаючи 

з листопада 2015 р., вражає і може та повинно стати предметом окремого 

дослідження. Таким чином, в той час в Україні відбулася концентрація усіх 

гілок влади в руках однієї політичної сили, наслідком чого стала відміна 

конституційної реформи, підпорядкування виконавчій владі судової системи, 

збільшення корупції, збільшення випадків порушення прав і свобод громадян, 

що вилилося у суспільні протести, вершиною чого стала Революція Гідності та 

повернення до форми парламентсько-президентської форми правління, 

передбаченої конституційною реформою 2004–2006 рр. 

Порівняльний аналіз подій в Україні та Польщі дає право зробити 

припущення, що поглиблення деформації та криза поділу влади в Польщі, 

відсутність діалогу між правлячою політичною силою та опозицією, що зараз 

спостерігається в Польщі, спроби правлячої політичної сили змінити 

конституційну рівновагу у поділі влади на користь законодавчої та виконавчої 

влади може призвести до авторитаризації влади, тобто до концентрації усіх 

гілок влади в руках однієї політичної сили. Така ситуація, враховуючи досвід 

України останніх років, історію початку демократичної трансформації у 

Республіці Польща, яка стала можливою завдяки суспільному опору існуючому 

режиму, збільшення кількості суспільного протесту у вигляді демонстрацій на 

захист конституційного ладу, які відбуваються протягом останнього часу в 

Польщі, може призвести до соціального вибуху та силового протистояння 

громадянського суспільства і влади. Такі загрози вже обговорюються 

представниками польських політичних, наукових кіл та громадськістю. 

З іншого боку, враховуючи процес пошуку державно-правових, 

конституційних рішень щодо напрямків розвитку демократичного суспільства в 

Україні, свідками і учасниками якого ми зараз є, аналіз польської деформації 

принципу поділу влади дає унікальну можливість ідентифікувати потенційні 
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загрози, виклики та ризики, які стоять перед українським суспільством та на цій 

основі сформулювати не тільки потенційні або дійсні проблеми, а й розробити 

пропозиції щодо їх вирішення.  

Ризиками та загрозами залишається можливість авторитаризації влади 

шляхом деформації реалізації поділу влади. Якщо в Польщі, яка протягом 

останніх десятиліть служила прикладом демократичної трансформації та 

успішного переходу від посткомуністичного режиму до демократичного 

устрою держави, суспільно-політична система якої вважалася стабільною та 

стійкою щодо спроб її авторитаризації, правова система якої, здавалося б, 

містила не тільки конституційне закріплення принципу поділу влади, а й 

механізми стримування і противаг, що забезпечує стабільність реалізації цього 

принципу та рівновагу влади, стала можливою деформація цього принципу, то 

в Україні, яка черговий раз проходить процес суспільно-політичних 

трансформацій, ризики деформації принципу поділу влади та загроза 

авторитаризації влади є ще більш актуальними і вимагають нагального пошуку 

теоретичного опрацювання та законодавчого закріплення механізмів, які б не 

дали можливості реалізувати ці ризики та загрози.  

Сучасна польська криза поділу влади наочно показала, що початок 

авторитаризації влади починається з того, що законодавча та виконавча гілки 

влади опиняються під впливом однієї політичної сили. Звичайно, це 

відбувається внаслідок демократичного вибору, що, однак, не дає право 

політичній більшості виступати від імені усього суспільства та фактично 

змінювати державний устрій, шляхом деформації принципу поділу влади та 

спроб централізації впливу на усі гілки влади. Такий висновок ставить, зокрема, 

питання про гарантії прав опозиційних парламентських партій (фракцій) 

протистояти авторитарним тенденціям в законодавчій та виконавчій гілках 

влади. Стає актуальним питання впровадження в ідейно-теоретичні засади 

принципу поділу влади засаду поділу влади в державі також на «правлячу 

владу», в особі правлячої політичної сили, та «опозиційну владу», в особі, 
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щонайменше, парламентських опозиційних партій. Це вимагає опрацювання та 

законодавчого, а, може, і конституційного, закріплення механізмів впливу 

«опозиційної влади» на «правлячу владу» шляхом встановлення контрольних 

повноважень «опозиційної влади» за діяльністю «правлячої влади», в частині 

повноважень останньої, які можуть призводити до авторитаризації влади та 

деформації реалізації принципу поділу влади. Механізмом реалізації цього 

може служити прийняття закону про опозицію.  

Актуальним стає також питання теоретичного осмислення та 

впровадження до законодавства поділу на «установчу владу», якою є її суверен 

– народ України, та «установлену» або «делеговану владу», шляхом 

розширення механізмів безпосереднього впливу суверена на владу в разі 

виникнення загрози авторитаризації влади. Постає також питання теоретичного 

осмислення можливості формулювання і законодавчого закріплення права 

суверена – народу «на опір владі», насамперед, мирним шляхом. 

Польський досвід показує, яке значення має незалежна та аполітична 

судова влада для гарантії реалізації принципу поділу влади, яке значення має 

високий професіоналізм представників судової влади та її авторитет у 

суспільстві. Тому таким важливим є забезпечення в Україні не тільки 

незалежності та аполітичності судової гілки влади, а й підвищення її 

професіоналізму і авторитету у суспільстві, що вимагає злагоджених дій усіх 

гілок української влади. 

Актуальним для України залишається також питання теоретичного 

осмислення і практичної реалізації питання розширення каталогу «влад» в 

системі поділу влади, оскільки вони можуть і повинні становити додатковий 

елемент в механізмі стримування і противаг, який забезпечує реалізацію 

принципу поділу влади  в частині запобігання авторитаризації влади. На 

актуальність питання розширення каталогу «влад» звертає увагу, зокрема, 

І. Котюк, який звертає увагу на те, що оскільки на сьогодні в Україні фактично 

«влад» є набагато більше, то пора було б провести їх інвентаризацію та 
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уточнити їхні повноваження. В першу чергу це стосується місця та 

повноважень Президента [31]. На нашу думку до нових категорій «влад» в 

системі поділу влади варто впровадити «контрольну владу» та «нейтральну 

владу». До «контрольної влади» можуть належати органи, які виконують, в 

межах своєї компетенції, контрольні функції щодо інших влад. Йдеться, 

насамперед, про Рахункову палату, яка згідно з Конституцією України від імені 

Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до 

Державного бюджету України та їх використанням (ст. 98 Конституції 

України). Як відомо, кожна гілка влади і органи державної влади в цілому 

функціонують за рахунок коштів державного бюджету, тому бюджет в цілому 

та порядок його розподілу і використання становить вагомий 

позаконституційний механізм взаємного впливу гілок влади. Контроль за 

законним порядком реалізації державного бюджету може становити вагомий 

елемент механізму стримування і противаг в системі поділу влади. Якщо 

виділяти «контрольну владу» як окремий елемент цього механізму, необхідно 

збільшувати його незалежність від інших гілок влади, щоб зміни у «правлячій 

владі» не призводили до можливості використання «контрольної влади» як 

елемент збільшення впливу законодавчої влади на виконавчу і судову владу, 

виконавчої влади на законодавчу та судову влади. Щодо «нейтральної влади», 

то її завданням повинно бути гарантування дотримання реалізації принципу 

поділу влади в разі виникнення загрози його деформації. Такою «нейтральною 

владою» може стати Президент України, місце якого в системі поділу влади в 

Україні на сьогодні не має чіткого визначення. Однак, якщо виділяти 

Президента в окрему «нейтральну владу», необхідно істотним чином змінити 

його повноваження. Насамперед, необхідно зменшити його повноваження щодо 

можливості участі або втручання в поточну реалізацію виконавчої влади. 

Президентська влада схильна до зловживання, тобто до використання влади з 

метою знищення політичної опозиції, усунення інституційних перешкод для дій 

виконавчої влади та для поступової консолідації влади в офісі президента [25, 

с. 23]. Тому повноваження Президента повинні обмежуватися 
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представницькими функціями держави на міжнародній арені, церемоніальними, 

номінаційними функціями всередині держави та функціями, що дають змогу 

блокувати дії законодавчої та виконавчої влади у разі виникнення з їх боку 

загроз для конституційного устрою, насамперед, загрози деформації поділу 

влади та можливості її авторитаризації. Звичайно, Президент повинен 

залишатися головнокомандуючим збройних сил. 

Враховуючи значення та вплив засобів масової інформації на політичні 

процеси та формування суспільної свідомості щодо подій, які відбуваються у 

житті країни, можна відзначити їх значний вплив на реалізацію принципу 

поділу влади. В зв’язку з цим необхідно опрацювати механізми, які б 

забезпечували незалежність та плюралістичність засобів масової інформації, 

невтручання влади у їх діяльність. 

Особливу увагу необхідно приділити теоретичному осмисленню механізму 

стримування і противаг та його окремим елементам в сучасних умовах. 

Польський досвід показує, що цей механізм може складатися с багатьох 

елементів, зокрема, і не традиційних, таких, як публікація або відмова 

публікації рішень органу конституційної юрисдикції. Нагальним є також 

питання часу обрання депутатів до законодавчого органу та Президента 

України так, щоб строк та початок і кінець їх каденції не тільки не збігалися у 

часі, але щоб вибори здійснювалися в періоди, які дали б можливість виборцям 

здійснити вибір з врахуванням власної оцінки діяльності цих органів, як 

мінімум протягом двох років.  

Як вже згадувалося вище, сучасна деформація, або криза, поділу влади в 

Польщі має політичний, теоретичний, нормативний (конституційний і 

позаконституційний), інституціональний, суспільний, персональний і 

наднаціональний виміри. Тому сучасне розуміння ідейно-теоретичної основи 

реалізації принципу поділу влади також повинні враховувати ці виміри.  

Отже, політичний вимір принципу поділу влади повинен розглядатися: 

а) як поділ влади на «правлячу владу» та «владу опозиції»; б) наявність у 
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«влади опозиції» права на здійснення контролю за діяльністю «правлячої 

влади» та на блокування «правлячої влади» в разі, якщо остання здійснює 

спробу авторитаризації влади, зосередження більшості влади в руках однієї 

політичної сили, яка уособлює «правлячу владу».  

Теоретичний вимір полягає в тому, що принцип поділу влади є 

теоретичним постулатом, який дає можливість не стільки будувати державний 

механізм та організовувати його функціонування з огляду на необхідність 

державно-владної діяльності органів держави відповідно до їх компетенції, 

скільки забезпечувати недопущення узурпації (авторитаризації, диктатури) 

влади в державі, гарантувати права та свободи її суверена – народу. Принцип 

поділу влади виступає своєрідним запобіжником, що дає змогу ефективно 

протидіяти проявам авторитаризму, диктатури та зловживання владою. Поділ 

влади, поряд з принципами правової держави та верховенства права, є 

фундаментом та однією з основних ознак демократичної держави. Сутність 

даного принципу полягає у тому, що з влади, яка належить єдиному суверену – 

народу, виділяються самостійні сфери  (гілки) її реалізації відповідно до 

функцій, які виконує державна влада. До них, насамперед, належать 

законодавча, виконавча і судова гілки влади, а для їх реалізації створюються 

державні органи. Кожна гілка влади має таку саму правову і політичну основу 

для її виконання, незалежно від способу її створення. Жодна влада не є 

джерелом діяльності іншої, жодна влада не може заміняти іншу в реалізації її 

функцій. Між владами немає відносин підлеглості. При цьому механізм 

здійснення влади вимагає побудови цілісної системи стримувань і противаг між 

гілками влади для запобігання її зловживання, а також для співпраці між 

гілками владами для максимальної ефективності реалізації інтересів їх суверена 

– народу. 

Нормативний вимір поділу влади полягає у нормативному закріпленні на 

рівні конституції держави принципу поділу влади, механізму стримування і 
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противаг, механізмів впливу на реалізацію принципу поділу влади суверена 

влади – народу та парламентської опозиції.  

Інституціональний вимір полягає у виділенні в системі поділу влади її 

центральних органів, які представляють відповідні гілки влади, у наділенні цих 

органів необхідними і достатніми повноваженнями для реалізації їх функцій та 

недопущення порушення поділу влади. Крім того, інституціональний вимір 

повинен включати децентралізацію влади, тобто розмежування повноважень 

центральних органів влади та місцевого самоврядування таким чином, щоб 

забезпечити достатній рівень їх автономності, що дасть можливість ефективно 

протидіяти спробам центральної влади втручатися у діяльність місцевого 

самоврядування та запобігати абсолютній централізації влади на усіх рівнях 

державного управління. 

Суспільний вимір виражається у загрозах, які несе в собі деформація 

принципу поділу влади для прав і свобод громадян та у громадянських 

протестах проти порушення поділу влади, як способу впливу на владу з метою 

захисту прав і свобод.  

Персональний вимір проявляється у спробах усунення з посад, в 

обмеженні можливостей конкретних осіб, які відіграють ключову роль в 

інституціональному поділі влади та протидіють порушенню принципу поділу 

влади, у спробах зміни персонального складу з метою призначення на ці посади 

лояльних для «правлячої» влади осіб.  

Наднаціональний вимір проявляється в участі Європейської комісії і 

Венеціанської комісії в оцінці деформації поділу влади та застосуванні 

наднаціональних механізмів спонукання до відновлення верховенства права. 

 

Висновки до розділу 3  

1. Діюча в Польщі конституційна норма про поділ влади є поєднанням 

функціонального поділу влади з організаційним поділом, в якому 

організаційний поділ є похідним від функціонального, та дуалістичною 
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структурою кожної з трьох влад. При цьому, формула державного устрою 

влади полягає не тільки в її «поділі», але також в її «рівновазі», що становить 

новелу порівняно зі змістом попередніх конституційних норм, які регулювали 

це ж питання.  

2. Узагальнюючи концептуалізацію ідейно-теоретичних засад реалізації 

принципу поділу влади, яка представлена в польській юридичній науці, можна 

виділити спільні підходи, які характеризуються: а) визнанням поєднання 

функціонального та організаційного підходів до поділу влади; б) первинністю 

функціонального поділу та похідним від нього характером організаційного 

поділу; в) виділенням трьох сфер реалізації єдиної влади суверена – народу, а 

саме законодавчої, виконавчої та судової в межах функціонального поділу; 

г) визначенням органів, які реалізують три сфери влади в межах 

організаційного поділу; ґ) відсутністю абсолютного (безумовного) розділення 

повноважень окремих гілок влади; д) наявністю у кожної з гілок влади 

повноважень щодо обмеженого втручання в повноваження іншої влади, що 

разом становить механізм стримування і противаг; е) рівновагою гілок влади, 

яка є рівноправним доповненням принципу поділу влади; ж) співпрацею влад, 

як загальним принципом, в межах якого реалізується поділ та рівновага влад. 

3. Починаючи з листопада 2015 р., вперше в новітній історії Польщі 

виникла ситуація, коли уся повнота законодавчої та виконавчої влади 

зосередилася в одній політичній силі, що призвело до деформації, або кризи, 

поділу влади, а саме – ситуації, коли законодавча і виконавча гілки влади в 

порушення конституційного принципу поділу і рівноваги влади, втручаються у 

діяльність судової влади в особі Конституційного трибуналу. 

4. Втручання законодавчої і виконавчої влади в діяльність 

Конституційного трибуналу відбувається з використанням конституційних 

механізмів (тобто таких, реалізація яких прямо передбачена Конституцією) та 

позаконституційних механізмів (тобто таких, реалізація яких прямо не 

передбачена Конституцією, але в межах повноважень, наданих законодавчими 
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актами) стримування і противаг. До конституційних механізмів можна 

віднести: а) прийняття законодавчих актів, завдяки яким змінюється закон, на 

основі якого діє Конституційний трибунал таким чином, що це призводить або 

до порушення норм Конституції, або до обмеження здатності та ефективності 

виконання Конституційним трибуналом покладених на нього, згідно з 

Конституцією, функцій; б) неприйняття Президентом присяги обраних Сеймом 

суддів, що унеможливлює виконання ними своїх конституційних обов’язків. До 

позаконституційних механізмів можна віднести: а) відмову органу виконавчої 

влади – Ради Міністрів – оприлюднювати рішення Конституційного трибуналу, 

що означає не набрання ними законної сили; б) прийняття Сеймом ухвал про 

визнання таким, що не мають сили, попередні рішення Сейму щодо обрання 

суддів Конституційного трибуналу, що не передбачено Конституцією і 

призводить, поряд з обранням нових суддів Конституційного трибуналу, до 

ситуації, коли кількісний склад обраних суддів Конституційного трибуналу 

перевищує кількість суддів встановлену Конституцією. 

5. Допущені порушення механізму стримування і противаг в системі 

поділу влади внаслідок деформації поділу влади призводять до зародження 

дуалізму в правовій системі Республіки Польща. 

6. Сучасна польська деформація, або криза, поділу влади показала 

необхідність опрацювання нових підходів до ідейно-теоретичних засад 

реалізації поділу влади, розглядаючи їх у політичному, теоретичному, 

нормативному (конституційному та позаконституційному), 

інституціональному, суспільному, персональному і наднаціональному вимірі.  

7. Аналіз причин та механізмів деформації, або кризи, реалізації ідеї поділу 

влади в Республіці Польща в сучасних умовах показали значення та місце 

судової гілки влади в інституціональному вимірі поділу влади та важливість 

забезпечення її незалежності не тільки від законодавчої та виконавчої гілок 

влади. За своїм функціональним призначенням в системі поділу влади судова 

гілка влади, яка не творячи та не виконуючи право, має право не тільки 
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оцінювати зміст права, яке твориться законодавчою гілкою та реалізацію 

постановленого права виконавчою гілкою влади, але і обмежити або відмінити 

постановлене право та, відповідно, заборонити його реалізацію. Тобто в умовах 

зосередження більшості або усієї законодавчої та виконавчої влади в руках 

однієї політичної сили саме судова гілка влади виступає головним 

запобіжником її авторитаризації. Саме тому судова гілка влади повинна 

формуватися та виконувати свої функції на засадах повної незалежності від 

інших гілок влади.  

8. Оскільки у процесі формування судової гілки влади тією чи іншою 

мірою завжди беруть участь законодавча та виконавча гілки влади, важко 

створити механізм, який би повністю гарантував неможливість втручання в її 

діяльність законодавчої та виконавчої гілок влади. Саме тому існує 

необхідність застосування додаткових інституціональних та функціональних 

механізмів протидії авторитаризації влади. Такими механізмами є зміцнення 

місцевого самоврядування шляхом поділу та передачі частини владних функцій 

держави на локальний рівень та створення розвинених інститутів місцевого 

самоврядування. Цим забезпечується максимальна незалежність їх формування 

та діяльності від інститутів законодавчої та виконавчої влади, які формуються 

на загальнодержавному рівні. 

9. На особливу увагу заслуговує можливість застосування наднаціональних 

інституцій, які можна використовувати як елемент протидії авторитаризації 

влади на національному рівні. Правовою підставою використання та дієвості 

наднаціональних механізмів є інкорпорованість держави в міждержавні 

організації, наднаціональні утворення, система багатосторонніх міжнародних 

договорів та, в свою чергу, інкорпорованість положень міжнародного права в 

національну правову систему. Враховуючи більший рівень незалежності 

наднаціональних інститутів від суспільно-політичних процесів, які 

відбуваються на національному рівні і які напряму впливають на реалізацію 

принципу поділу влади, можливість використання досвіду представників інших 
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держав, які представлені в таких інститутах, оцінки та пропозиції 

наднаціональних інститутів можуть служити ефективним механізмом не тільки 

об’єктивізації оцінки існуючих загроз авторитаризації влади, а й опрацюванню 

та реалізації рішень, які дають змогу їй запобігти. 

10. Аналіз показав, що вимагає опрацювання та законодавчого, а, може, і 

конституційного, закріплення в Україні механізмів впливу «опозиційної влади» 

на «правлячу владу» шляхом встановлення контрольних повноважень 

«опозиційної влади» за діяльністю «правлячої влади», в частині повноважень 

останньої, які можуть призводити до авторитаризації влади та деформації 

реалізації принципу поділу влади. Механізмом реалізації цього може служити 

прийняття закону про опозицію. 

11. Враховуючи значення та вплив засобів масової інформації на політичні 

процеси та формування суспільної свідомості щодо подій, які відбуваються у 

житті країни, можна стверджувати їх значний вплив на реалізацію принципу 

поділу влади. В зв’язку з цим необхідно опрацювати механізми, які б 

забезпечували незалежність та плюралістичність засобів масової інформації, 

невтручання влади у їх діяльність. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертації містяться теоретичні узагальнення і нове вираження 

наукового завдання, що полягає у розкритті ідейно-теоретичних засад реалізації 

принципу поділу влади на прикладі Республіки Польща, еволюції цих засад з 

моменту зародження до сучасного періоду, формулюванні власних пропозицій 

щодо використання польського досвіду в Україні. 

Основними науковими і практичними результатами роботи є такі 

висновки: 

1. Принцип поділу влади є теоретичним постулатом, який дає можливість 

не стільки будувати державний механізм та організовувати його 

функціонування з огляду на необхідність державно-владної діяльності органів 

держави відповідно до їх компетенції, скільки забезпечувати недопущення 

узурпації (авторитаризації, диктатури) влади в державі, гарантувати права та 

свободи її суверена – народу. Сутність даного принципу полягає у тому, що з 

влади, яка належить єдиному суверену – народу, виділяються три самостійні 

сфери (гілки) її реалізації відповідно до функцій, які виконує державна влада, – 

законодавча, виконавча і судова, а для їх реалізації визначаються державні 

органи. 

2. Ідейно-теоретичні засади реалізації поділу влади у Республіці Польща 

загалом пройшли ті самі етапи зародження і розвитку, що і загальносвітова 

політико-правова думка, а саме три основні етапи: 1) етап теорії змішаного 

устрою; 2) етап теорії устрою рівноваги; 3) етап теорії поділу влади. Втім, 

погляди представників польської політико-правової думки на поділ влади 

характеризуються оригінальністю та глибиною осмислення, що було зумовлено 

зв’язком з історичними та суспільно-політичними умовами, в яких вони 

формувалися. 

3. Періодизацію розвитку ідейно-теоретичних засад реалізації принципу 

поділу влади у Польщі від їх зародження і до сьогоднішнього часу можна 
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сформулювати, беручи за основу постулати, на яких формувалися ідейно-

теоретичні засади реалізації влади та принципу поділу влади, а саме: а) від 

зародження у XV ст. до втрати Польщею незалежності у 1791 р.; б) 1792–

1917 рр.; в) 1918–1934 рр.; г) 1935–1939 рр.; ґ) 1940–1945 рр.; д) 1946–1988 рр.; 

е) 1989–1996 рр.; є) 1997 р. – до сьогодні. 

4. Концептуалізація сучасних ідейно-теоретичних засад реалізації поділу 

влади у Польщі характеризуються: а) визнанням поєднання функціонального та 

організаційного підходу до поділу влади; б) первинністю функціонального 

поділу та похідним від нього характером організаційного поділу; в) виділенням 

трьох сфер реалізації єдиної влади суверена, а саме – законодавчої, виконавчої 

та судової гілок у межах функціонального поділу; г) визначенням органів, які 

реалізують три сфери влади у межах організаційного поділу; ґ) відсутністю 

абсолютного (безумовного) розділення повноважень окремих гілок влади; 

д) наявністю у кожної з гілок влади повноважень щодо обмеженого втручання у 

компетенцію іншої гілки влади, що разом становить механізм стримувань і 

противаг; е) рівновагою гілок влади, яка є доповненням принципу поділу влади; 

є) співпрацею гілок влади як загальним принципом, в межах якого реалізується 

поділ та рівновага влади. 

5. Причинами сучасної деформації (кризи) реалізації принципу поділу 

влади в Польщі є: а) переважний вплив на формування та діяльність гілок влади 

однієї політичної сили; б) порушення законодавчими та виконавчими гілками 

влади конституційних принципів поділу і рівноваги влади шляхом втручання у 

діяльність судової гілки влади. Порушення конституційних принципів поділу і 

рівноваги влади відбувається з використанням конституційних та 

позаконституційних механізмів стримувань і противаг. До конституційних 

механізмів можна віднести: а) прийняття законодавчих актів, які змінюють 

закон, на основі якого діє Конституційний трибунал; б) неприйняття 

Президентом присяги обраних Сеймом суддів. До позаконституційних 

механізмів можна віднести: а) відмову органу виконавчої влади – Ради 

Міністрів – оприлюднювати рішення Конституційного трибуналу; б) прийняття 
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Сеймом ухвал про визнання такими, що не мають сили попередніх рішень 

Сейму щодо обрання суддів Конституційного трибуналу. 

6. Сучасна польська деформація (криза) поділу влади показала 

необхідність вироблення нових підходів до ідейно-теоретичних засад реалізації 

поділу влади у політичному, теоретичному, нормативному (конституційному 

та позаконституційному), інституціональному, суспільному, персональному і 

наднаціональному вимірах. 

7. Досвід формування та розвитку ідейно-теоретичних засад реалізації 

принципу поділу влади в Республіці Польща заслуговує на увагу з погляду 

теорії та практики як один з напрямків у вітчизняних історико-правових 

дослідженнях проблем теоретичного осмислення принципу поділу влади та 

його реалізації в період суспільно-політичних трансформацій у Центрально-

Східній Європі, зокрема, в Республіці Польща. Взаємовплив рівня теоретичного 

осмислення ідеї поділу влади на спосіб нормативного закріплення принципу 

поділу влади, практику його реалізації показує необхідність подальшого 

поглиблення теоретичного осмислення ідейно-теоретичних засад реалізації 

принципу поділу влади в Україні, зокрема, на основі використання історичного 

та сучасного досвіду Республіки Польща. Аналіз сучасної деформації (кризи) 

поділу влади в Республіці Польща доводить не тільки актуальність загрози 

авторитаризму влади в Україні, особливо в період суспільно-політичних 

трансформацій, а й показує важливість формування та розвитку саме сучасного 

ідейно-теоретичного осмислення принципу поділу влади відповідно до 

сучасних викликів, які стоять перед Україною. 

8. Актуальним для України залишається питання теоретичного осмислення 

і практичної реалізації питання розширення каталогу «влад» в системі поділу 

влади, оскільки вони можуть і повинні становити додатковий елемент в 

механізмі стримування і противаг, який забезпечує реалізацію принципу поділу 

влади в частині запобігання авторитаризації влади. До нових категорій «влад» в 

системі поділу влади варто, на нашу думку, впровадити «контрольну владу» та 
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«нейтральну владу». Йдеться, насамперед, про Рахункову палату, яка, згідно з 

Конституцією України, від імені Верховної Ради України здійснює контроль за 

надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням 

(ст. 98 Конституції України). Якщо виділяти «контрольну владу» як окремий 

елемент цього механізму, необхідно збільшувати його незалежність від інших 

гілок влади, щоб зміни у «правлячій владі» не призводили до використання 

«контрольної влади» як елементу збільшення впливу законодавчої влади на 

виконавчу і судову владу, виконавчої влади на законодавчу та судову влади. 

Щодо «нейтральної влади», то її завданням повинно бути гарантування 

дотримання реалізації принципу поділу влади в разі виникнення загрози його 

деформації. Такою «нейтральною владою» може стати Президент України, 

місце якого в системі поділу влади в Україні на сьогодні не має чіткого 

визначення. Однак, якщо виділяти Президента в окрему «нейтральну владу», 

необхідно істотним чином змінити його повноваження. Повноваження 

Президента повинні обмежуватися представницькими функціями держави на 

міжнародній арені, церемоніальними, номінаційними функціями всередині 

держави та функціями, що дають змогу блокувати дії законодавчої та 

виконавчої влади у разі виникнення з їх боку загроз для конституційного 

устрою. 
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