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ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ  В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 
 

Розглянуто еволюцію інституту парламентаризму в Чеській Республіці  в умовах становлення демократії. 

З’ясовано, що успішний перехід до демократії в даній країні був зумовлений як факторами політико-культурного 

характеру, так і вдалим вибором чеськими реформаторами інституційної моделі суспільства. Показано, що рівень 

політичної культури чеського суспільства є високим. Активістське забарвлення політичної культури 

підтверджується високими даними участі на національному та місцевому рівні, а загальний рівень задоволення 

системою публічного управління можна підтвердити зростанням довіри до відповідних органів влади та структур. 

Зроблено висновок, що в Чеській Республіці утвердилася парламентська демократія, а сам парламент знаходиться 

в центрі політичної системи і сприяє її ефективному функціонуванню. Він має величезний вплив на політичний 

клімат та на розвиток нових ідей в чеському суспільстві. 
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Постановка проблеми. Без реально функціону-

ючого парламенту неможлива побудова демокра-

тичної правової держави, створення ефективної 

системи законодавства і права та розвиток таких 

елементів громадянського суспільства як політичні 

партії. З моменту прийняття чинної Конституції 

України пройшло не так багато часу, і як і раніше 

можна стверджувати,  що український парламент 

все ще перебуває на етапі становлення. 

Удосконалення правового регулювання та прак-

тики функціонування парламенту вимагає відпо-

відних знань, які можна почерпнути з світового 

досвіду шляхом вивчення відповідних інститутів 

зарубіжних країн. Логічним  в даному  випадку є 

звернення до досвіду держав, які опинилися в 

подібній до України історичній ситуації, але 

просунулися далі на  шляху створення основ 

демократичного суспільства. Йдеться про ряд 

держав Центрально-Східної Європи, які так само, 

як і Україна, мали в своїй недавній історії період 

комуністичного правління. Серед них прийнято 

виділяти більш розвинені в конституційно-

правовому плані держави ( такі як Польща, Чехія, 

Угорщина), і країни, чия конституційна історія 

починалася пізніше ( це переважно країни СНД). 

У даному контексті особливу увагу привертає 

Чеська Республіка. Вона поступається за розмірами 

території і чисельністю населення більшості сусід-

ніх країн, однак вигідно відрізняється від багатьох 

з них високим рівнем суспільно-політичного та 

економічного розвитку. Необхідно уточнити, що 

Чехія як самостійна держава з'явилася на 

політичній мапі світу тільки в 1993 році, до цього 

майже чотири століття вона входила до складу 

Австро-Угорської імперії, а після її розпаду з 1918 

року  була  частиною Чехословаччини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особ-

ливий інтерес з боку науковців дана країна вик-

ликає з тієї причини, що має дуже давні традиції 

діяльністі парламентських установ, що беруть свої 

зачатки ще в станових сеймах XI ст. Після падіння 

комуністичного режиму одним з головних напрям-

ків конституційно-правової реформи стало надання 

реального характеру повноваженням парламенту, 

на противагу соціалістичній практиці, коли вищі 

представницькі органи виконували лише декора-

тивні функції, прикриваючи всевладдя апарату 

Комуністичної партії. Відповідно це привернуло 

увагу й вітчизняних науковців, серед яких варто 

виділити В.Лемака [3], Н.Марадик[4], Т.Федор-

чак[5], однак відсутнє комплексне дослідження 

даної проблематики. 

Метою статті є вивчення досвіду формування і 

діяльності сучасного чеського парламенту.  

Основні результати дослідження. На станов-

лення сучасного чеського парламенту вплинули, в 

першу чергу, національні політико-правові тради-

ції. Представницькі установи в чеських землях 

мають дуже давню історію. Велику роль зіграв 

період існування самостійної Чехословацької 

Республіки (1918 - 1938 рр.), який отримав назву 

Першої Республіки і послужив прикладом для 

постсоціалістичної Чехії. З власних чеських право-

вих традицій, які відродилися в новій якості після 

падіння соціалізму, можна виділити прихильність 

до парламентської форми правління і системи 

нерівного бікамералізму[1, c.23]. 

Іншим історичним фактором, що здійснив 

вплив на розвиток представницьких органів в 

Чехії, було тривале перебування чеських земель в 

складі Австро-Угорської імперії. Не можна не 

відзначити багаторічний (1848 - 1918 рр.) досвід 
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активної участі чеських депутатів в діяльності 

центрального парламенту Австрії. Австрійське 

державне право вплинуло головним чином на 

чеське досоціалістичне законодавство, і цей вплив 

відчувається і тепер, проявляючись в деяких 

правових конструкціях і термінології. Однак частка 

запозичень в чинній чеській Конституції менша, 

ніж, наприклад, в польській. Аналіз текстів 

попередніх конституцій показує, що Чехія в 

більшій мірі спиралася на власний досвід 

конституційно-правового регулювання, особливо 

часів Першої Республіки. 

Правове регулювання повноважень сучасного 

чеського парламенту характерно для держави з 

парламентською формою правління. При цьому, 

Конституція 1992 року в центр системи вищих ор-

ганів державної влади поставила Палату депутатів 

з формально підлеглим їй урядом, а ролі гарантів 

законності, стабільності та спадкоємності надала 

Президенту, Сенату і Конституційному суду[8;9;10]. 

Домінування парламенту проявляється у всіх групах 

його повноважень (при прийнятті законів, при 

внесенні змін до Конституції, при формуванні інших 

державних органів, при здійсненні контролю). Із 

загальних тенденцій розвитку конституційного права 

помітний вплив на компетенцію парламенту Чехії 

здійснила інтернаціоналізація, яка проявилася в його 

повноваженнях зокрема в сфері зовнішньополітичного 

та військового співробітництва. Що стосується 

чинного державного режиму, то можна зробити 

висновок про те, що він близький до міністеріального, 

але у звязку з реальною багатопартійністю, коли 

жодна з найбільших партій не в змозі утворити в 

нижній палаті абсолютну більшість, він так і не 

утвердився [2, c.55]. 

Щодо порядку формування парламенту Чеської 

Республіки принциповим моментом є те, що його 

нижня палата (Палата депутатів) обирається за 

пропорційною системою. Це свідчить про 

політико-ідеологічний плюралізм  чеського 

суспільства, де ключова роль відводиться 

політичним партіям. Верхня палата обирається за 

мажоритарною системою, що трохи врівноважує 

палати за політичним складом і впливом на 

суспільні процеси [6,p.117]. 

Як і інші країни Центрально-Східної Європи, 

які пережили тривалий період фіктивної 

багатопартійності, Чехія зазнає труднощів у 

створенні демократичної і стабільної партійної 

системи, використовуючи як засіб впливу виборче 

законодавство. Проте, виходячи з аналізу підсумків 

парламентських виборів останніх років, можна 

констатувати, що країна близька до побудови ти-

пової для континентальної Європи багатопартійної 

поміркованого плюралізму. 

 Характерною рисою сучасного чеського Парла-

менту є його двопалатність, в поєднанні з систе-

мою «слабкої» верхньої палати. Запровадження 

діяльності другої палати в невеликій унітарній 

етнічно однорідній державі було головним чином 

даниною досоціалістичним традиціям чеського 

суспільства[7, p.49]. В даний час можна стверджу-

вати, що Сенат, навколо створення якого велося ба-

гато суперечок, виправдав свою появу, і зараз ви-

конує завдання не тільки додаткового соціально-

політичного представництва, а й своєрідного ба-

лансу як всередині парламенту, так і серед вищих 

органів державної влади. 

Особливістю регулювання загальних процедур 

в парламенті Чехії служить принцип постійного 

порядку роботи палат, який з'явився, в тому числі, 

як реакція на недавнє соціалістичне минуле і 

отримав послідовне закріплення в законодавстві. 

Можна також відзначити, що чеський парламент 

значною мірою у своїй діяльності спирається на 

самоорганізацію і звичаї, закріплюючи в регламен-

тах палат лише основи процедур. Існуючі спеціаль-

ні парламентські процедури демократичні і цілком 

забезпечують реалізацію парламентом Чехії своїх 

компетенцій. Однак конкретне здійснення 

повноважень в значній мірі залежить від розкладу 

партійно-політичних сил в палатах. 

Висновки. Структура та організація чеського 

парламенту в основних рисах відповідає прин-

ципам організації представницьких органів розви-

нених демократій.  Чеська політична еліта обрала 

двопалатну структуру парламенту. Це було обу-

мовлено, насамперед, історико-культурними тра-

диціями чеського соціуму. Попри складний ме-

ханізм функціонування, бікамералізм є важливим 

чинником створення конституційного балансу та 

стабілізації парламентаризму в  Чеській Республіці. 

У цій державі, на відміну від України, ніколи не 

виникало дискурсу з приводу перерозподілу пов-

новажень у трикутнику «парламент – президент – 

уряд». Державний механізм Чеської Республіки діє 

зрозуміло, збалансовано і, що найголовніше, ефек-

тивно. Усі органи державної влади за часів існуван-

ня незалежної Чехії чітко виконували лише свої 

функції, не зазіхаючи на повноваження, що не 

входять до їх компетенції. 
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Голечек Р. 

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Рассмотрена эволюция института парламентаризма в Чешской Республике в условиях становления 

демократии. Выяснено, что успешный переход к демократии в данной стране был обусловлен как факторами 

политико-культурного характера, так и удачным выбором чешскими реформаторами институциональной модели 

общества. Показано, что уровень политической культуры чешского общества является высоким. Активистская 

политической культуры подтверждается высокими данными участия на национальном и местном уровне, а общий 

уровень удовлетворения системой публичного управления можно подтвердить ростом доверия к 

соответствующим органам власти и структур. Сделан вывод, что в Чешской Республике утвердилась 

парламентская демократия, а сам парламент находится в центре политической системы и способствует ее 

эффективному функционированию. Он имеет огромное влияние на политический климат и на развитие новых идей 

в чешском обществе. 

Ключевые слова: переход к демократии, консолидация демократии, парламентаризм, Палата депутатов, 

Сенат, Чешская Республика. 

 

Holechek R. 

EVOLUTION OF THE INSTITUTION OF PARLIAMENTARISM IN THE CZECH REPUBLIC 

The genesis of the institution of parliamentarism in the Czech Republic in the context of the institutionalization of 

democracy is considered. The successful transition to the democracy in this country was caused not only by factors of political 

and cultural character, but also by the successful choice of the Czech reformers of the institutional model of society. It is 

shown that the political culture of the Czech society is high. The activist political culture evidenced by high participation to 

the national and local level, and the overall level of satisfaction with the system of public administration can be confirmed by 

increasing confidence to the relevant authorities and agencies. It is concluded that parliamentary democracy has been 

established in the Czech Republic, and the parliament is at the center of the political system and supports its effective 

functioning. Besides this institute has a big influence on the formation of the political climate and the development of the new 

ideas in the Czech society.   

Key words: transition to democracy, consolidation of democracy, parliamentarism, House of  Deputies, Senate, Czech Republic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


