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Inštitút prezidentstva v politickom systéme Ukrajiny 

 

Ľubomír PLATKO 

 

Inštitucionalizácia prezidentúry, ako pomerne nového javu v politickom živote a 

štátnej výstavbe Ukrajiny, bola vyvolaná ako vonkajšími, tak i vnútornými príčinami a 

zohrala významnú rolu pri reformovaní štátnej moci, spätej s prehlásením štátnej nezávislosti 

Ukrajiny a zmenou jej ústavného poriadku. 

Za krátke obdobie nezávislosti, počas ktorého Ukrajina prekonala podstatné zmeny 

formy vlády, prešlo konštituovanie prezidentúry viacerými etapami a vymedzeniami ústavno-

právneho postavenia hlavy štátu. Avšak, od prijatia zákonov týkajúcich sa zavedenia inštitútu 

prezidentstva, neschádzajú z denného poriadku problémy efektívnosti jeho fungovania a 

vzájomného pôsobenia vo vzťahu k iným orgánom moci a zložkám politického systému. 

Politická reforma zavedená prijatím zákona „O vnesení zmien do Ústavy Ukrajiny“ z 

8. decembra 2004, ktorý nadobudol platnosť 1. januára 2006, podstatne ovplyvnila úlohu a 

miesto inštitútu prezidentstva v súčasnom politickom systéme Ukrajiny. Ide o kardinálnu 

korekciu ústavno-právneho postavenia tohto inštitútu štátnej moci, a tiež politického režimu a 

ciest zvýšenia efektívnosti politického systému Ukrajiny a jeho zložiek. V nových 

podmienkach, v kontexte prechodu od prezidentsko-parlamentnej do parlamentno-

prezidentskej formy vlády, sú vzájomné vzťahy medzi prezidentom, parlamentom a vládou 

založené na čosi odlišnejších ústavno-právnych zásadách v porovnaní s tými predošlými. 

Napriek skutočnosti, že ukrajinský prezident nie je súčasťou zákonodarnej, výkonnej či 

súdnej moci a jeho výsady boli v porovnaní s predošlou praxou zúžené, princípy legitimácie 

tohto mocenského inštitútu a spôsob jeho celonárodnej voľby sú znakom jeho akcieschopnosti 

so zásadným vplyvom na politický život štátu. Prezident aj za podmienok posilnenia 

parlamentarizmu disponuje rozsiahlymi právomocami a prerogatívami v rôznych sférach a 

ostáva pomerne významným a kompetentným pólom stanovenia politiky štátu, jej 

strategického rozvoja a javí sa svojráznym arbitrom ukrajinského národa.1 

Analýzu vplyvu inštitútu prezidentstva na politický život príslušnej krajiny možno 

vykonať na základe charakteristiky ústavných právomocí. Najskôr obráťme úvahu na tie, 

ktoré ukrajinský prezident po 1. januári 2006 stratil. Tu patrí jeho právomoc svojvoľne a bez 

                                                            
1  Kudrjačenko, Andrij I.: Instytut prezydentstva u sučasnij polityčnij systemi Ukrajiny. In: Vlasjuk, 
Oleksandr S.: Ukrajina: Stratehični priorytety. Analityčni ocinky – 2006. Kyjiv: Nacionaľnyj instytut 
stratehičnych doslidžeň 2006, s. 81-82. 
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účasti parlamentu formovať zloženie vlády. Ak v období pred reformou menoval prezident 

celú zostavu vlády, pričom konsenzus na menovanie zo strany parlamentu sa vyžadoval iba 

pri menovaní ministerského predsedu, v súčasnosti ústavné právomoci týkajúce sa kreovania 

vlády vo väčšej miere prešli na parlament, ktorý na návrh prezidenta menuje premiéra, 

ministra obrany a ministra zahraničných vecí a na návrh premiéra iných členov vlády. 

Takýmto spôsobom sa personálne zloženie vlády s výnimkou dvoch ministrov, spája s 

politickým zložením parlamentnej väčšiny. Okrem uvedeného, prezident tiež stratil právo 

svojvoľne pozastaviť právomoci predsedu vlády a rozhodnúť o jeho rezignácii, ako bolo 

stanovené v ústave v predošlej redakcii. Takúto právomoc však nemá žiaden prezident v 

zmiešanej republike európskych štátov. Osobitnú pozornosť si zaslúžia právomoci hlavy 

štátu, ktoré sa zachovali aj po ústavnej reforme. Tie môžeme rozdeliť na právomoci, ktorými 

tradične disponujú prezidenti, a právomoci, ktoré náležia výlučne ukrajinskej hlave štátu. K 

právomociam, ktoré náležia ukrajinskému prezidentovi podobne ako aj ostatným prezidentom 

európskych štátov, patrí jeho postavenie ako hlavy ukrajinského štátu, ktorý vystupuje v jej 

mene, obracia sa so správami na národ a s každoročnými a mimoriadnymi správami o 

vnútornom a zahraničnom postavení Ukrajiny na parlament, rozhoduje o uznaní cudzích 

štátov, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií Ukrajiny v iných štátoch a pri 

medzinárodných organizáciách, prijíma poverovacie a odvolacie listiny diplomatických 

zástupcov cudzích štátov, je hlavným veliteľom ozbrojených síl Ukrajiny, udeľuje štátne 

vyznamenania a podobne. K ústavným právomociam, ktoré nemajú analógie v ústavnom 

postavení prezidenta v iných štátoch, a ktoré robia tento mocenský inštitút mimoriadne 

silným, náležia: 

 Prezident je garantom nielen štátnej suverenity a teritoriálnej celistvosti Ukrajiny, 

ale aj dodržania ústavy Ukrajiny. V európskych štátoch je však takýmto garantom výlučne 

súdna moc (spravidla Ústavný súd). 

 Prezident stojí v čele Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny, ktorá je 

koordinačným orgánom pre národnú bezpečnosť a obranu pri prezidentovi Ukrajiny. Podobný 

orgán však v iných európskych štátoch v čase mieru neexistuje. 

 Podľa ústavy Ukrajiny sa kabinet ministrov Ukrajiny zodpovedá prezidentovi 

Ukrajiny a Najvyššej rade Ukrajiny, kontrolovaný a zodpovedný Najvyššej rade Ukrajiny v 

medziach stanovených touto ústavou. V žiadnom európskom štáte so zmiešanou formou 

republiky vláda nie je zodpovedná prezidentovi. 



  981

 V súlade s ústavou sa vláda vo svojej činnosti riadi ústavou a zákonmi Ukrajiny, a 

tiež nariadeniami prezidenta a rezolúciami ukrajinského parlamentu, prijatými v súlade s 

ústavou a zákonmi Ukrajiny. Nariadenia hlavy štátu majú vyššiu právnu silu v porovnaní s 

právnou silou nariadení vlády, nakoľko sú záväzné aj pre legislatívnu činnosť kabinetu 

ministrov Ukrajiny. V európskych krajinách (nezávisle od formy vlády) však takýto model 

vzťahov prezidenta a vlády nebol zaznamenaný. 

 Prezident v súlade s ústavou zastavuje platnosť vládnych aktov z dôvodov ich 

nesúladu s ústavou a súčasne vyzýva Ústavný súd Ukrajiny k preskúmaniu ich ústavnosti. 

Takúto ústavnú právomoc taktiež nenájdeme u prezidentov európskych štátov. 

 Vláda v krajinách Európskej únie, ako hlavný zostavovateľ návrhov zákonov, užíva 

privilégium určovať mimoriadne návrhy zákonov k ich včasnému skúmaniu a prijatiu 

parlamentom. V Ukrajine v súlade s ústavou iba návrhy zákonov určené prezidentom ako 

neodkladné, sú prednostne skúmané parlamentom. 

 Prezident disponuje ústavnou právomocou zriaďovať súdy spôsobom ustanoveným 

zákonom. Prezident môže nielen zriaďovať, ale môže aj likvidovať súdy všeobecnej 

jurisdikcie. Prezident tiež uskutočňuje prvé menovanie sudcov do funkcie v lehote na päť 

rokov, preradzuje sudcov z jedného súdu na iný, stanovuje počet sudcov v súdoch, menuje 

predsedov súdov (okrem predsedu Najvyššieho súdu) a ich zástupcov, uvoľňuje ich z 

administratívnych funkcií, udeľuje vojenské hodnosti sudcom vojenských súdov a pod. Práve 

v dôsledku ústavnej reformy ukrajinský prezident nadobudol právomoc menovať do funkcie a 

uvoľňovať z funkcie tretinu sudcov Ústavného súdu. 

 Prezident disponuje právomocou vyhlásiť z národnej iniciatívy celoštátne 

referendum. V Ukrajine prezident vyhlasuje referendum samostatne, bez účasti parlamentu, 

čo samo o sebe môže byť efektívnym nástrojom protiváhy parlamentnej väčšiny a ňou 

sformovanej vlády. 

 Prezident má právo rozpustiť parlament v troch prípadoch vymedzených ústavou 

Ukrajiny. Ide síce o klasický znak parlamentarizmu, avšak netypickým je diskrecionárny 

charakter uvedenej právomoci. Prezident má totiž právo na základe voľnej úvahy a vlastnej 

iniciatívy samostatne určovať príznaky parlamentnej krízy, ako dôvod predčasného 

pozastavenia právomocí zákonodarného orgánu.2 

Ústava z roku 1996 v starej redakcii stanovila netypickú formu vlády z koncentráciou 

moci v rukách prezidenta, stupeň akej bol nezlučiteľný s európskym konštitucionalizmom. 
                                                            
2  Lemak, Vasyľ V.: Prezydent i Urjad u netypovij modeli zmišanoji respubliky v Ukrajini: teoretyčni i 
porivnjaľno-pravovi aspekty. Visnyk Centraľnoji vyborčoji komiciji, 8, 2007, č. 2, s. 33 – 37. 
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Nový systém vyšších orgánov štátnej moci založený na princípoch práva, demokratizmu a 

deľby moci charakteristický prítomnosťou ústavno-právnych mechanizmov bŕzd a protiváh 

medzi prezidentom a zložkami zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci, sa v ústave Ukrajiny v 

redakcii, aká je platná od roku 2006, ukázal nedokonalým vzhľadom na absenciu efektívnych 

právnych mechanizmov vzájomného pôsobenia medzi týmito subjektmi ústavného práva. 

Ústavná reforma stanovila formu vlády, v akej je prezident i naďalej obdarený rozsiahlymi 

ústavnými právomocami, a vláda opierajúca sa o parlamentnú väčšinu, nedisponuje 

dostatočnými ústavnými právomocami príznačnými vládam európskych štátov so zmiešanou 

formou republiky. Súčasná forma vlády v Ukrajine sa i naďalej podstatne odlišuje od 

zmiešaných foriem republík v Európe a má špecificky netypický charakter. Z uvedeného 

dôvodu si pragmatický prístup k formovaniu nových princípov inštitútu prezidentstva v 

Ukrajine v kontexte rozvoja politického systému spoločnosti a národných záujmov, 

týkajúcich sa upevnenia ukrajinskej štátnosti, imperatívne vyžadujú realizáciu nasledujúcich 

prístupov určujúcich smer pôsobnosti tohto inštitútu moci: 

 dominancia konštruktívnej spolupráce s inými inštitútmi politickej moci, 

predovšetkým parlamentom a vládou; 

 zavedenie civilizovaných metód hľadania kompromisov a tolerantného riešenia 

tých či iných politických problémov spoločenského rozvoja; 

 pôsobenie prezidentúry v úlohe integračného spoločensko-mocenského inštitútu v 

súvislosti so zabezpečením podmienok pre sociálno-politický súlad; 

 zabezpečenie zákonodarného upevnenia základných zásad a právneho znormovania 

rozdelenia právomocí medzi politickými centrami, pólmi realizácie štátnej moci.3 
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