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Przedterminowe zakończenie kadencji prezydenta
w państwach postradzieckich:
normy konstytucyjne i rzeczywistość polityczna
W artykule omówiono przypadki przedterminowego zakończenia kadencji
prezydenta na obszarze postradzieckim. Analizie poddano zasady i normy
konstytucyjne oraz ich praktyczną realizację. Modelem wyjaśniającym
różne rezultaty przedterminowego zakończenia kadencji posłużyła dwuwymiarowa typologia reżimów postradzieckich, która powstała w oparciu
o indeks państwowości i indeks podstaw instytucjonalnych demokracji.
Słowa kluczowe: prezydent, obszar postradziecki, skrócenie kadencji,
konstytucja, impeachment.

Wprowadzenie
Republiki postradzieckie instytucję prezydenta wprowadziły na początku lat 90., co spowodowało konieczność zapożyczenia
norm konstytucyjnych w tym zakresie z konstytucji innych państw.
Dotyczy to również podstaw i procedury opróżnienia urzędu prezydenta. Kwestia ta wydaje się szczególnie ważna nie tylko w wymiarze prawnym, lecz również politycznym, albowiem procesy przekazywania władzy prezydenckiej i szczególnie ich zgodność z normami prawnymi są jednymi z wyznaczników reżimu politycznego
i tendencji w jego transformacji. Istotność instytucji przedterminowego zakończenia kadencji prezydenta znacznie rośnie, gdy prezydent posiada szerokie kompetencje formalne i nieformalne oraz jest
najważniejszym aktorem politycznym, co z resztą jest charakterystyczne dla większości państw obszaru postradzieckiego, które wybrały formę rządów z dominującą pozycją prezydenta [Зазнаев
2006].
Problem przedterminowego zakończenia kadencji prezydenta i usunięcia go z urzędu dotyka samej istoty prezydenckiej formy rządów, co też niejednokrotnie podkreślano zarówno w bada-
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niach klasycznych, jak i w przypadku analizy konkretnych przypadków społeczeństw transformujących się [Linz 1990; Mainwaring
1993; Presidentialism and democracy 1999; Bunce, Wolchik 2011;
Czachor 2015; Глиев 2014; Зазнаев 2014; Панов, Сулимов 2014;
Ханько 2012; Харитонова 2014]. Jak odnotowywał J. Linz, wśród
różnych niebezpieczeństw prezydenckiej formy rządów „potężne
mechanizmy przewidujące jego odsunięcie od władzy na rzecz
bardziej nadającego się i skłonnego do współpracy następcy mogą
zadziałać zbyt późno. (...) Jego przeciwnicy zażądają skrócenia
kadencji, jednak nie ma innych konstytucyjnie przewidzianych
mechanizmów, oprócz impeachmentu i wymuszonej rezygnacji
[Linz 1990: 65]. Tym samym opróżnienie urzędu prezydenta może
doprowadzić do całościowego kryzysu reżimu politycznego, gdyż
procedura ta może być zastosowana wobec prezydentów nie
łamiących porządku konstytucyjnego, lecz nie posiadających poparcia parlamentarnej większości [Харитонова 2014: 81]. Co więcej,
w sprezydencjalizowanych systemach główna walka polityczna
toczy się w toku nie parlamentarnych, lecz prezydenckich wyborów. Może to prowadzić do rozbicia społeczeństwa, prowokować
konflikty, a w konsekwencji przewroty mające na celu siłową zmianę na urzędzie prezydenta. W sytuacji, gdy wotum nieufności jest
niemożliwe, zaś procedura impeachmentu jest wyjątkowo utrudniona, usunięcie prezydenta możliwe jest tylko w trybie niekonstytucyjnym. Nawet w przypadku, gdy prezydent nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków, jak zauważa J. Linz, istnieje pokusa
ukrywania choroby głowy państwa do końca jego kadencji [Linz
1990: 65].
Celem poniższego artykułu jest przeanalizowanie wszystkich przypadków przedterminowego opróżnienia urzędu prezydenta
w państwach postradzieckich, wskazanie ich wspólnych i indywidualnych cech, a także stopień zgodności norm prawnych z praktykami politycznymi. W konsekwencji tego niezbędne jest też wyjaśnienie, na ile uzasadnione są obawy odnośnie do prezydenckiej formy rządów w kontekście skracania kadencji prezydenta oraz jakie
czynniki, oprócz samego ustroju państwowego, sprzyjają destabilizacji sytuacji politycznej.
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W ustawach zasadniczych republik postradzieckich (zarówno obowiązujących, jak i dawnych) najczęściej spotykane są cztery
podstawy skrócenia kadencji prezydenta:
1) rezygnacja prezydenta: Azerbejdżan, Armenia, Białoruś,
Estonia, Gruzja, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja,
Tadżykistan, Ukraina;
2) śmierć prezydenta: Litwa, Łotwa, Kazachstan, Kirgistan,
Mołdawia, Tadżykistan, Ukraina;
3) pozbawienie urzędu (impeachment): Azerbejdżan, Armenia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina;
4) niezdolność (trwała niezdolność spowodowana stanem
zdrowia) do sprawowania urzędu: Azerbejdżan, Białoruś,
Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Rosja, Uzbekistan, Ukraina.
Oprócz tego wyróżnić można pewne specyficzne podstawy
przedterminowego zakończenia kadencji: istnienie innych, niemożliwych do pokonania przeszkód w pełnieniu urzędu (Armenia), całkowita niezdolność do wykonywania swoich obowiązków (Mołdawia), uznanie prezydenta za niezdolnego do pełnienia mandatu
(Tadżykistan), wyrażenie prezydentowi braku zaufania w trybie referendum ogólnokrajowego (Turkmenistan), prawomocny wyrok
sądu (Estonia). Procedura odwołania prezydenta w trybie referendum ogólnokrajowego przewidziana jest tylko w konstytucji Turkmenistanu (w jej pierwszej redakcji z inicjatywy zgromadzenia ludowego – Chałk Masłachaty; w bieżącej – z inicjatywy parlamentu
Medżlisu).
Procedura opróżnienia urzędu prezydenta jest w określony
sposób unormowana we wszystkich ustawach zasadniczych, oprócz
uzbeckiej. Osobą pełniącą obowiązki prezydenta po opróżnieniu
urzędu jest, co do zasady, premier lub przewodniczący parlamentu.
Następnie odbywają się przedterminowe wybory w celu wybrania
nowej głowy państwa. Tylko w konstytucji Kazachstanu unormowano, że na pozostałą część kadencji odwołanego prezydenta jego
pełnomocnictwa przechodzą na przewodniczącego Senatu – drugiej
izby kazachskiego parlamentu.
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W całym okresie istnienia instytucji prezydenta na obszarze
postradzieckim miało miejsce 16 przypadków przedterminowego
opróżnienia urzędu prezydenta, przy czym większość (12 przypadków) formalnie miało charakter rezygnacji, dwa związane były ze
śmiercią głowy państwa i dwa z pozbawieniem urzędu. Uznany rosyjski prawoznawca Weniamin Czyrkin wyróżnia dobrowolną
i przymusową rezygnację prezydenta z zajmowanego stanowiska
[Чиркин 2011: 151]. Zasadnym jest, by procedury dotyczące rezygnacji podzielić na dwie kategorie, w zależności o celu przyświecającego ustępującemu prezydentowi: a) rezygnacja z inicjatywy
samego prezydenta w celu przeprowadzenia przedterminowych wyborów, przekazania władzy następcy i zachowania gwarancji nietykalności; b) rezygnacja w związku z groźbą niekonstytucyjnego
pozbawienia urzędu w okolicznościach kryzysu politycznego, konfliktu lub przewrotu.
Inna typologia przedterminowego opróżnienia urzędu prezydenta związana jest z rezultatem wyborów ogłoszonych w związku z takim faktem a także zachowanie norm konstytucyjnych odnośnie do przekazania urzędu prezydenta. Zgodnie z tym można
wyróżnić cztery podstawowe modele przekazania władzy prezydenckiej:
1) przekazanie władzy prezydentowi bez naruszenia lub istotnej zmiany zasad formalnych;
2) przekazanie władzy prezydentowi z naruszeniem lub z istotną zmianą zasad formalnych;
3) przekazanie władzy nie-prezydentowi bez naruszenia lub istotnej zmiany zasad formalnych;
4) przekazanie władzy nie-prezydentowi z naruszeniem lub istotną zmianą zasad formalnych [Борисов 2018a: 366].
Oprócz tego ważnym kryterium analizy porównawczej jest kwestia
politycznej roli usuwanego ze stanowiska prezydenta, jego status
i ogółem dalszy los. Spektrum możliwości jest tutaj szerokie: od zachowania kluczowej roli byłego prezydenta przy podejmowaniu decyzji i przyznania mu jakiegoś stanowiska publicznego do całkowitej utraty wpływów politycznych i ucieczki z kraju.
Poniżej przedstawiono przypadki przedterminowego opróżnienia urzędu prezydenta zgodnie z zaproponowanymi wyżej kryteriami (trzy kwestie, zgodność z normami konstytucyjnymi, poli28
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tyczna rola odchodzącego prezydenta, przekazanie władzy w przedterminowych wyborach) oraz dokonano analizy porównawczej.
Rozpatrzono tylko te przypadki, w których urząd prezydenta objęła
inna osoba, przypadki rezygnacji z urzędu w celu przedłużenia
mandatu przez tę samą osobę nie zostały uwzględnione.
Dymisja prezydenta
Złożenie dymisji przez prezydenta w celu zapewnienia
przekazania władzy następcy
Dymisję w tym celu wykorzystali prezydent Rosji Borys
Jelcyn w 1999 roku oraz prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew w 2019 roku.
Pod koniec lat 90. w Rosji niejednokrotnie dyskutowano
kwestię, czy jej pierwszy prezydent B. Jelcyn przedłuży swoje rządy o jedną kadencję. Orzeczenie Sądu Konstytucyjnego z 1998 roku w sensie prawnym zamknęło te dyskusje.
W latach 1998-1999 B. Jelcyn, przeprowadzając zmiany na
stanowisku premiera, dokonywał wyboru tego działacza politycznego, który z jednej strony mógłby stać się kolejnym prezydentem,
zaś z drugiej strony udzieliłby mu politycznych gwarancji po złożeniu dymisji. Na urzędzie premiera zmieniali się kolejno: Siergiej
Kirijenko, Wiktor Czernomyrdin (pełniący obowiązki), Jewgienij
Primakow, Siergiej Stiepaszyn i Władimir Putin. B. Jelcyn wskazywał, że po powołaniu w sierpniu 1999 roku na szefa rządu W. Putina zaczął on „przyzwyczajać społeczeństwo do myśli, że Putin to
przyszły prezydent... Było dla mnie bardzo ważne, żeby ludzie zaczęli przyzwyczajać się do Putina. Zaczęli traktować go jako głowę
państwa” [Ельцин 2000: 387].
Sukces ruchu „Jedność” (ros. – Jedinstwo) i faktyczna porażka „Ojczyzny – Całej Rosji” w wyborach do Dumy Państwowej
w grudniu 1999 roku były prawdopodobnie dodatkową przesłanką
na rzecz złożenia dymisji przez B. Jelcyna. Tym krokiem prezydent
załatwiał sobie kwestię osobistej nietykalności, czynił W. Putina
głównym kandydatem w wyborach prezydenckich i skracał czas
kampanii wyborczej pozostałych kandydatów. Składając dymisję,
B. Jelcyn dał jednoznacznie do zrozumienia, że traktuje W. Putina
jako swojego następcę [Ельцин 2000: 387, 423]. 31 grudnia 1999
roku B. Jelcyn podpisał dekret o swojej dymisji i wyznaczeniu
29
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W. Putina na pełniącego obowiązki głowy państwa. Pierwszym dekretem W. Putina był dekret „O gwarancjach udzielonych prezydentowi Federacji Rosyjskiej, który złożył mandat i jego rodzinie”,
w którym najważniejsze było to, że odchodzący prezydent nie może
być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, zatrzymany, aresztowany, poddawany przeszukaniu, przesłuchaniu lub nadzorowi
[Указ Президента Российской Федерации]. 12 lutego 2001 roku
na podstawie tegoż dekretu była przyjęta ustawa federalna „O gwarancjach udzielonych prezydentowi Federacji Rosyjskiej, który złożył mandat i jego rodzinie” [Федеральный закон].
W wyborach prezydenckich W. Putin zwyciężył już
w pierwszej turze, uzyskując 52,94%. Jego główny konkurent, lider
Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, Giennadij Ziuganow
uzyskał 29,21% głosów [Протокол].
Po złożeniu dymisji B. Jelcyn nie odgrywał znaczącej roli
politycznej, ograniczając się sporadycznymi komentarzami odnośnie do bieżącej sytuacji i wywiadów, choć powołani przez niego
wysocy rangą urzędnicy państwowi na swych stanowiskach pozostawali jeszcze przez kilka lat.
Tym sposobem scenariusz następcy został zrealizowany
bez naruszenia norm konstytucyjnych. Tym niemniej wyborcy
w czasie wyborów tylko formalnie potwierdzili już wcześniej
podjętą przez poprzedniego prezydenta decyzję o tym, kto zostanie
kolejną głową państwa.
Podstawę prawną do przekazania władzy prezydenckiej
w Kazachstanie stanowi przyjęta w 2000 roku ustawa konstytucyjna „O pierwszym prezydencie Republiki Kazachstan”, która określiła szczególny status pierwszego prezydenta w okresie pełnienia
przez niego urzędu oraz po jego zakończeniu [Конституционный
Закон 2000]. Pierwszemu prezydentowi Kazachstanu, „w związku
z jego historyczną misją” dożywotnio nadano prawo: występowania
z orędziami do narodu, do organów władzy państwowej i urzędników z inicjatywami w kwestiach ważnych dla polityki wewnętrznej, zagranicznej i bezpieczeństwa państwa, które podlegają obligatoryjnemu rozpatrzeniu, występowania na forum parlamentu, na
posiedzeniach rządu, przewodniczenia posiedzeniom Zgromadzenia
Narodów Kazachstanu, zasiadania w Radzie Konstytucyjnej oraz
Radzie Bezpieczeństwa Kazachstanu.
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Normy prawne skonstruowano tak, aby nawet w przypadku
zakończenia pełnienia mandatu pierwszy prezydent Kazachstanu
zachowywał prawo uczestnictwa w procesie politycznym.
W związku z tym, że jego inicjatywy podlegają obowiązkowemu
rozpatrzeniu, on sam zasiada w Radzie Konstytucyjnej i Radzie
Bezpieczeństwa, udział ten nadaje mu status głównego podmiotu
podejmującego decyzje polityczne.
W 2010 roku wspomniana ustawa poddana była istotnej nowelizacji [Конституционный Закон 2010]. Pierwszy prezydent
Kazachstanu otrzymał tytuł „Lider Narodu” (kaz. – Jełbasy). Ustawa stanowi, że Lidera Narodu nie obowiązują normy ograniczające
liczbę możliwych kadencji na urzędzie głowy państwa. Ustawa stanowi również, że nie tylko dysponuje on prawem przedkładania inicjatyw, ale także wszystkie opracowywane przedsięwzięcia związane z podstawami polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa podlegają konsultacji z pierwszym prezydentem – Liderem Narodu.
Tym sposobem ostatecznie skonkretyzowano rolę pierwszego prezydenta jako faktycznej głowy państwa, nawet po jego formalnym
ustąpieniu z urzędu. Oprócz tego, jeszcze w 1998 roku, znowelizowano art. 48 ustawy zasadniczej, wprowadzając normę stanowiącą,
że w przypadku złożenia dymisji, impeachmentu bądź śmierci prezydenta, na pozostałą część kadencji pełnienie obowiązków przechodzi na przewodniczącego Senatu (wcześniej istniała formuła, że
w tych przypadkach pełnienie obowiązków prezydenta czasowo
przejmuje przewodniczący Senatu.
W listopadzie 2016 roku N. Nazarbajew ogłosił, że nie ma
zamiaru przekazywać władzy swoim dzieciom i podawać się do dymisji, stwierdzając: „nie myślę, że to coś dla nas. Nasz proces przekazywania władzy określony jest w konstytucji. Do 2020 roku mam
zamiar pracować. A w 2020 roku ponownie się spotkamy” [Запара
2016: 3]. Jednakże 19 marca 2019 roku N. Nazarbajew powiadomił
o złożeniu urzędu. W swoim orędziu podkreślił, że pozostaje przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa, „który ma poważne kompetencje”, szefem partii „Nur Otan” i członkiem Rady Konstytucyjnej
[Обращение Главы государства 2019]. Zgodnie z konstytucją 20
marca przysięgę prezydencką objął obejmujący urząd na pozostały
okres (do kwietnia 2020 roku) przewodniczący Senatu KassymŻomart Tokajew. Tego samego dnia córka N. Nazarbajewa Dariga,
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deputowana Senatu, już wcześniej zajmująca wyższe stanowiska
państwowe, została wybrana na stanowisko przewodniczącego Senatu. Stała się tym samym trzecią osobą w państwie i pierwszym
kandydatem na prezydenta w przypadku przedwczesnego opróżnienia urzędu przez K.Ż. Tokajewa. 9 kwietnia prezydent ogłosił przeprowadzenie przedterminowych wyborów „w celu likwidacji jakiejkolwiek niepewności”. Wyznaczono je na 9 lipca, zaś na zgłoszenie
kandydatów było 19 dni. Przedterminowe wybory w Kazachstanie
tradycyjnie już wcześniej wykorzystywano w celu dezorientacji politycznych oponentów i innych kandydatów, gdyż czas kampanii istotnie się skracał.
W przedterminowych wyborach zwyciężył K.Ż. Tokajew,
uzyskując 70,96% głosów [Сообщение об итогах внеочередных
выборов 2019]. N. Nazarbajew zachował wpływ na podejmowanie
najważniejszych decyzji politycznych i znaczny zakres formalnych
prerogatyw. Utrzymanie wpływu N. Nazarbajewa na procesy polityczne symbolicznie potwierdza fakt, iż oficjalna strona internetowa prezydenta Kazachstanu jest faktycznie stroną dwóch prezydentów – pierwszego i obecnego. Wydarzenia i dokumenty z nimi
związane są publikowane bez żadnego rozróżnienia.
Tak więc w Rosji i Kazachstanie z sukcesem zrealizowano
scenariusz następcy, w obu tych przypadkach w wyborach z dużą
przewagą zwyciężali namaszczeni politycy już pełniący obowiązki
prezydenta, zaś odchodzący prezydenci uzyskali państwowe gwarancje. Specyfika polegała na tym, że B. Jelcyn przestał być aktorem politycznym a szeroki zakres kompetencji N. Nazarbajewa został unormowany specjalnym ustawodawstwem. Umożliwia mu to
wywieranie formalnego i nieformalnego wpływu na podejmowanie
najważniejszych decyzji politycznych w państwie.
Dymisja prezydenta pod groźbą usunięcia z urzędu w sytuacji kryzysu politycznego, konfliktu lub przewrotu
Do tej kategorii przedterminowego opróżnienia urzędu prezydenta zaliczają się przypadki Tadżykistanu w 1991 i 1992 roku,
Gruzji w 1991 i 2003 roku, Azerbejdżanu w 1992 i 1993 roku, Ukrainy w 1994 roku oraz Kirgistanu w latach 2005 i 2010.
Po stłumieniu puczu Janajewa w sierpniu 1991 roku deputowani Rady Najwyższej Tadżykistanu pod wpływem manifestan32

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2020 nr 12
tów wystąpili z inicjatywą odsunięcia od władzy prezydenta Kachhora Machkamowa. Podjął on decyzję o dymisji, nie czekając na
podobny ruch parlamentarzystów. Pełniącym obowiązki prezydenta
został przewodniczący Rady Najwyższej Kaddridin Asłonow.
Głównymi konkurentami w pierwszych bezpośrednich wyborach
prezydenckich 24 listopada 1991 roku byli: dawny przewodniczący
Rady Najwyższej pochodzący z Leninabadu Rachmon Nabijew i lider ruchu narodowo-demokratycznego, deputowany ludowy ZSRR,
reżyser, szef Związku Filmowców ZSRR, pochodzący z Pamiru
Dawłatnazar Chudonazarow. Charakterystyczne, że rywalizacja narodowo-demokratycznego opozycjonisty i dawnego partyjnego
przywódcy przybrała cechy regionalnej rywalizacji dwóch klanów:
pamirskiego i leninabadzkiego.
Zwycięstwo w wyborach z wynikiem 58,52% odniósł
R. Nabijew. D. Chudonazarow otrzymał 30,05% głosów [Сообщение Республиканской избирательной комиссии 1991]. 2 grudnia
1991 roku R. Nabijew objął urząd prezydenta, aczkolwiek osiągnięta równowaga klanowych elit była bardzo niestabilna. Już jesienią
1992 roku, w czasie rozpoczętej wojny domowej, złożył dymisję,
po czym w związku z niemożliwością wybrania nowego prezydenta
instytucja ta została usunięta z konstytucji.
W Gruzji w drugiej połowie 1991 roku zaostrzyła się konfrontacja zwolenników i przeciwników pierwszego prezydenta
Zwiada Gamsachurdii. 22 grudnia 1991 roku w Tbilisi opozycyjne
jednostki pod dowództwem szefa Gwardii Narodowej Tengiza Kitowani, lidera ruchu „Mchedroini” Dżaby Joselani i Tengiza Sigua
rozpoczęły powstanie w celu obalenia prezydenta. 6 stycznia 1992
roku Z. Gamsachurdia i jego zwolennicy opuścili kraj, zaś do władzy doszła Rada Wojskowa na czele z organizatorami przewrotu.
Rada Wojskowa ogłosiła odsunięcie od władzy Z. Gamsachurdii,
procedura opróżnienia urzędu przewidziana w konstytucji nie została zrealizowana [Обращение Военного Совета Республики Грузия 1992]. Na wniosek współprzewodniczących Rady Wojskowej
do Gruzji zaproszono byłego pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego KPZR Eduarda Szewardnadze, który 10 maja 1992 roku
był wybrany na przewodniczącego Rady Państwowej (tymczasowego parlamentu) i został faktyczną głową państwa. Z. Gamsachurdia
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ogłosił się „prezydentem na wygnaniu”, jego zwolennicy prowadzili walki zbrojne z nową elitą do końca 1993 roku.
Po rozpadzie ZSRR sytuacja w Azerbejdżanie była skomplikowana z powodu działań wojennych w Górskim Karabachu
i walki pomiędzy pierwszym prezydentem kraju Ajazem Mutalibowem i Frontem Narodowym Azerbejdżanu. 6 marca 1992 roku opozycja i demonstrujący przez siedzibą parlamentu przedstawili prezydentowi ultimatum: jeśli nie złoży on dymisji, dojdzie do szturmu
budynku. A. Mutalibow w tej sytuacji podjął decyzję o dymisji.
Przewodniczącym parlamentu został wybrany Jakub Mamiedow
i zgodnie z konstytucją został on pełniącym obowiązki prezydenta.
Wybory zostały wyznaczone na 7 czerwca.
W tym czasie aktywiści Frontu Narodowego Azerbejdżanu
zaczęli przejmować władzę w terenie. Destabilizacja sytuacji doprowadziła do kolejnych porażek w Górskim Karabachu: 8 maja
1992 roku Azerbejdżan utracił kontrolę na Szuszą, ostatnim większym zamieszkałym przez Azerów miastem w Karabachu. W tej sytuacji większość deputowanych parlamentu zagłosowała za przywróceniem A. Mutalibowa na urząd prezydenta przy wsparciu
wojsk rosyjskich. 14 maja 1992 roku parlament zagłosował za odwołaniem wcześniejszej decyzji o przyjęciu dymisji A. Mutalibowa. Pojawiła się także propozycja uznania faktu przyjęcia jego dymisji za przewrót państwowy [Президент вернулся 1992]. Deputowani przegłosowali odwołanie wyborów prezydenckich i rozwiązanie Rady Narodowej („małego parlamentu”). Front Narodowy
Azerbejdżanu ocenił te wydarzenia jako przewrót państwowy w celu wprowadzenia na teren kraju sił zbrojnych Wspólnoty Niepodległych Państw i ponownie wystosował A. Mutalibowowi ultimatum z żądaniem dymisji. Przeciwko powrotowi A. Mutalibowa
wystąpił także lider regionu nachiczewańskiego Hejdar Alijew
[Президент вернулся 1992]. A. Mutalibow złożył dymisję i wyjechał do Moskwy, zaś obowiązki prezydenta ponownie przejął
J. Mamiedow.
16 maja komisja Rady Najwyższej uznała za sprzeczne
z konstytucją wszystkie akty prawne uchwalone po 14 maja [Заключение депутатской комиссии 1992]. Na przewodniczącego
Rady Najwyższej zaproponowano H. Alijewa, jednakże „nie udało
się do niego dodzwonić” [Избран новый глава парламента 1992].
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W tej sytuacji na przewodniczącego wybrano jednego z liderów
Frontu Narodowego Isę Gambarowa i to on został pełniącym obowiązki prezydenta. W ten sposób Front Narodowy de facto uzyskał
władzę jeszcze przed wyborami prezydenckimi. 7 czerwca 1992 roku w wyborach prezydenckich już w pierwszej turze z wynikiem
59,4% głosów zwyciężył Abulfaz Alijew (posługujący się nazwiskiem Elczybej).
Formalnie przekazanie władzy odbywało się poprzez urząd
przewodniczącego Rady Najwyższej i pełniącego obowiązki prezydenta, uchwały o przywróceniu na stanowisko A. Mutalibowa
i o rozwiązaniu Rady Narodowej w świetle prawa były dalece wątpliwe, gdyż naruszały normy konstytucyjne.
Porażki w Górskim Karabachu ponownie stały się głównym
źródłem niestabilności w Azerbejdżanie. W lutym 1993 roku opublikowano oświadczenie Medżlisu Frontu Narodowego, w którym
o zdradę interesów narodowych oskarżono ministra obrony Rahima
Gazijewa i prezydenckiego przedstawiciela ds. Karabachu Sureta
Gusiejnowa.
Prezydent A. Elczybej pozbawił S. Gusiejnowa wszystkich
stanowisk i przywrócił na wcześniej zajmowaną funkcję dyrektora
fabryki. S. Gusiejnow prowadził rozmowy z kierującym władzami
Nachiczewania H. Alijewem w sprawie przygotowania przewrotu
państwowego, po czym A. Elczybej szybko utracił kontrolę nad
wojskiem i policją [Ализаде].
17 czerwca 1993 roku A. Elczybej wyjechał z Baku do Nachiczewania i ogłosił, że pozbawić go urzędu prezydenta można
tylko poprzez referendum ogólnopaństwowe. Parlament przyjął
uchwałę o odwołaniu prezydenta A. Elczybeja i powołaniu H. Alijewa na pełniącego obowiązki prezydenta. W sierpniu odbyło się
wspomniane przez A. Elczybeja referendum, w którym 97,5% głosujących wyraziło nieufność wobec niego [Сообщение об итогах
всенародного голосования 1993], zaś w październiku – bezalternatywne wybory prezydenckie, w których H. Alijew uzyskał 98,8%
głosów [Сообщение Центральной избирательной комиссии по
выборам Президента Азербайджанской Республики 1993]. Tym
sposobem H. Alijew zdobył władzę w rezultacie przewrotu, lecz
uczestniczył w wyborach prezydenckich już jako rządzący, kontrolując ośrodki decyzyjne. H. Alijew wystąpił w roli arbitra pomiędzy
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Frontem Narodowym, de facto już niekontrolującym sytuacji w kraju, i S. Gusiejnowem z podległymi mu wojskami i terenami. Rezultatem targów okazała się utrata władzy przez A. Elczybeja i zwycięstwo H. Alijewa. Pozbawienie urzędu A. Elczybeja miało cechy
„ludowego odwołania”, jednak faktycznie był on odsunięty od władzy jeszcze przed referendum.
Specyficznym przypadkiem było przedterminowe złożenie
urzędu przez pierwszego prezydenta Ukrainy Leonida Krawczuka
w 1994 roku. Latem 1993 roku na Ukrainie miał miejsce szereg mityngów i strajków górników, w czasie których podnoszono żądanie
przeprowadzenia do 1 września 1993 roku referendum w sprawie
zaufania do prezydenta i rządu. Prezydent L. Krawczuk zaproponował Radzie Najwyższej wyznaczenie przedterminowych wyborów
parlamentarnych i jednoczesne przeprowadzenie referendum
w kwestii zaufania do prezydenta, o celowości utrzymania urzędu
prezydenta Ukrainy oraz o formie państwa ukraińskiego. Jednakże
pełniący obowiązki premiera Juchym Zwiahilski oświadczył, że
strajk górników zakończy się tylko wtedy, gdy podjęta zostanie decyzja o przedterminowych wyborach [Бондаренко 2007: 86]. Referendum w sprawie zaufania do prezydenta i parlamentu zostało
wyznaczone na 26 marca 1994 roku [Постанова Верховної Ради
України 1993], jednak parlament odwołał tę decyzję i ogłosił
przedterminowe wybory do Rady Najwyższej w dniu 27 marca
1994 roku i przedterminowe wybory prezydenckie dnia 26 czerwca
1994 roku [Закон України 1993].
W przedterminowych wyborach prezydenckich urzędującego prezydenta L. Krawczuka pokonał szef Ukraińskiego Związku
Przemysłowców i Przedsiębiorców Leonid Kuczma, zdobywając
52,15% głosów [Бондаренко 2007: 113, 117]. Tym sposobem kryzys zakończył się złożeniem urzędu przez rządzącego prezydenta
w wyniku wyborów przedterminowych. Po dymisji L. Krawczuk
kontynuował uczestnictwo w procesach politycznych Ukrainy:
w latach 1994-1996 był deputowanym parlamentu, był w kierownictwie Socjaldemokratycznej (Zjednoczonej) Partii Ukrainy,
w 2006 roku uczestniczył w okrągłym stole w kwestii podpisania
Uniwersału Jedności Narodowej Ukrainy, w latach 2012-2014 kierował Zgromadzeniem Konstytucyjnym Ukrainy, które przygotowywało nowelizację treści ustawy zasadniczej.
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W lutym 1998 roku, w rezultacie kryzysu politycznego
w Armenii dymisję złożył prezydent Lewon Ter-Petrosjan. Powodem jego odejścia był rozłam w elicie rządzącej krajem: premier
Robert Koczarian, minister obrony Wazgen Sarkisjan, minister
spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa narodowego Serż Sargsjan
nie poparli zaproponowanego przez L. Ter-Petrosjana planu uregulowania konfliktu karabaskiego. Zgodnie z konstytucją obowiązki
prezydenta powinien objąć przewodniczący parlamentu, lecz on
złożył dymisję wraz z prezydentem, zaś ostatecznie objął je premier
R. Koczrian. Z jednej strony trudno uznawać R. Koczriana za następcę L. Ter-Petrosjana, gdyż w momencie obejmowania władzy
w 1996 roku przedterminowe wybory nie były oczywiste. Z drugiej
strony L. Ter-Petrosjan, powołując prezydenta Republiki Górskiego
Karabachu na premiera Armenii, sprzyjał jego wejściu do najwyższych elit politycznych Armenii a w konsekwencji zjednoczeniu tak
zwanego klanu karabaskiego, który w 1998 roku wystąpił przeciwko pierwszemu prezydentowi.
Przedterminowe wybory w 1998 roku odbyły się w dwóch
turach. R. Koczarian w pierwszej turze uzyskał 38,5% głosów,
w drugiej turze zwyciężył z wynikiem 58,9% [Выборы президента
Армении]. Przypadek ten można interpretować jako zwycięstwo
aktualnie rządzącego polityka, niebędącego kontynuatorem poprzednika, w rzeczywistej rywalizacji wyborczej.
Po odejściu z urzędu, L. Ter-Petrosjan w 2007 roku wznowił polityczną aktywność, stanął na czele opozycyjnego Ormiańskiego Kongresu Narodowego, uczestniczył w akcjach protestacyjnych i wyborach.
W Gruzji, w listopadzie 2003 roku, formułowane przez
opozycję oskarżenia o fałszowanie wyników wyborów parlamentarnych doprowadziły do organizacji marszu na Tbilisi na czele z liderem opozycji (byłym ministrem sprawiedliwości) Mikheilem Saakaszwili, zajęcia budynku parlamentu i dymisji prezydenta Eduarda Szewardnadze. W czasie rządów E. Szewardnadze wewnątrz
rządzącego bloku „Związek Obywateli Gruzji” wykształciła się
grupa wewnętrznej kontrelity sprzeciwiającej się prezydentowi.
W jej skład weszli młodzi członkowie rządu (w tym M. Saakaszwili, przewodniczący parlamentu Zurab Żwanija, następnie Nino
Burdżanadze). W wyborach w 2003 roku udało im się zmobilizo37
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wać swoich zwolenników i zwrócić uwagę na falsyfikacje, które
miały miejsce również wczesniej, lecz teraz stały się źródłem powszechnej mobilizacji [Тархан-Моурави 2006: 251-252]. 22 listopada 2003 roku przerwano wystąpienie E. Szewardnadze w czasie
inauguracyjnego posiedzenia nowego parlamentu, zaś dzień później
ustąpił on dobrowolnie z urzędu. Na spotkaniu z M. Saakaszwili
i Z. Żwaniją powiedział: „nie martwcie się. Podjąłem decyzję o dymisji i nie będę jej zmieniać. Pomyślcie lepiej o dniu jutrzejszym”
[Шеварднадзе 2009: 36]. Pełniącym obowiązki prezydenta została
przewodnicząca parlamentu N. Burdżanadze, która razem z Z. Żwaniją zrezygnowała w udziału w wyborach prezydenckich, popierając kandydaturę M. Saakaszwili.
Wybory prezydenta Gruzji w styczniu 2004 roku były bezalternatywne i zakończyły się zwycięstwem M. Saakaszwili z wynikiem 96,27% [ЦИК Грузии официально объявил]. Tym sposobem zmiana prezydenta w Gruzji w 2003-2004 roku miała charakter pozaprawny i doprowadziła do wyborów bezalternatywnych.
Tym niemniej jednak E. Szewardnadze zrezygnował z użycia siły
w celu stłumienia protestów, dobrowolnie ustąpił ze stanowiska
i pozostał w Gruzji, nie będąc prześladowanym politycznie i nie
ściganym przez organy władzy, ale także nie uczestnicząc w życiu
publicznym.
Powstała w Kirgistanie w czasie rządów Askara Akajewa
monistyczna struktura władzy oraz narastająca przepaść między
formalnymi instytucjami demokratycznymi i nieformalnymi praktykami politycznymi, dyskryminującymi pochodzące z południa kraju
grupy elit, doprowadziły do zaostrzenia skrywanego konfliktu
wewnątrz elit oraz ich niezadowolenia. Wybory parlamentarne
w 2005 roku potwierdziły dążenie A. Akajewa do dalszej monopolizacji władzy i marginalizacji opozycji. Powyborcze protesty
w marcu 2005 roku doprowadziły do zajęcia budynku rządu
w Biszkeku. Prezydent A. Akajew opuścił kraj, kierując się najpierw do Kazachstanu, a następnie do Rosji. Niezgodnie z normami
konstytucji utworzono nowy gabinet na czele z premierem Kurmanbekiem Bakijewem, który został również pełniącym obowiązki prezydenta. 4 kwietnia 2005 roku w ambasadzie Kirgistanu w Rosji
A. Akajew podpisał akt własnej dymisji z dniem 5 kwietnia 2005
roku. W wyborach prezydenckich K. Bakijew zdobył 88,71%
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głosów, zaś jego główny rywal Tałgat Bakiruły 3,93% głosów
[Постановление Центральной комиссии].
9 kwietnia 200 roku parlament, Żogorku Kenesz, przyjął
ustawę, zgodnie z którą z ustawy „O gwarancjach działalności Prezydenta Republiki Kirgiskiej” całkowicie usunięto rozdział IV zatytułowany „Pierwszy Prezydent Republiki Kirgiskiej”, określający
szczególne prawa i przywileje pierwszego prezydenta po jego dymisji (w szczególności: nietykalność, prawo występowania z orędziem do narodu, prawo uczestnictwa w obradach i występowania
na forum Żogorku Kenesz i rządu, dożywotniego członkostwa
w Radzie Bezpieczeństwa i inne) [Закон Кыргызской Республики].
W okresie prezydentury K. Bakijewa, dzięki połączeniu
strategii siły i kompromisu oraz wykorzystania instytucji tak formalnych, jak i nieformalnych, podjęta była próba autorytarnej konsolidacji reżimu politycznego, podobna do poprzedniej próby
A. Akajewa. Dodatkowym czynnikiem wzmocnienia osobistej władzy K. Bakijewa i jednocześnie osłabienia jego reżimu był opracowywany scenariusz przekazania władzy, którym miał zostać syn –
Maksim Bakijew. Zmiana władzy w kwietniu 2010 roku ponownie
nastąpiła z naruszeniem konstytucji. W toku masowych protestów
zdobyto rezydencję głowy państwa, K. Bakijew schronił się w Dżalalabadzie, zaś następnie zbiegł do Kazachstanu. W Biszkeku powstał rząd tymczasowy na czele z Rozą Otunbajewą. Pierwszy dekret
tegoż gabinetu dotyczył rozwiązania Żogorku Kenesz (bez przywołania jakiejkolwiek podstawy prawnej). 16 kwietnia 2010 roku
w Kazachstanie K. Bakijew podpisał deklarację zrzeczenia się urzędu, zaś od 19 kwietnia przebywał na Białorusi.
19 maja rząd tymczasowy przyjął uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie nowej konstytucji i wprowadzeniu urzędu prezydenta okresu przejściowego. Postanowiono, że do czasu
objęcia urzędu przez nowego prezydenta, zgodnie z nową ustawą
zasadniczą, głową państwa będzie prezydent okresu przejściowego
(do 31 grudnia 2011 roku). Prezydentowi okresu przejściowego zabroniono udziału w wyborach prezydenckich w 2011 roku, członkostwa w partiach politycznych i udzielania im wsparcia. Stanowisko prezydenta okresu przejściowego objęła przewodnicząca rządu
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tymczasowego R. Otunbajewa [Декрет Временного Правительства 2010a].
Z jednej strony przyjęte przez rząd tymczasowy decyzje
były niekonstytucyjne i z perspektywy prawa status prezydenta okresu przejściowego był wątpliwy, z drugiej jednak stworzono warunki dla wykluczenia rządzącego z wyborów prezydenckich i z góry przesądzonego nierównego dostępu do zasobów politycznych.
Zwycięzcą wyborów prezydenckich już w pierwszej turze
został Ałmazbek Atambajew (62,52%), kolejne miejsca zajęli Adachan Madumarow (14,78%) i Kamczybek Taszyjew (14,32%)
[Постановление Центральной комиссии].
Co się tyczy politycznego statusu K. Bakijewa, to 26 kwietnia rząd tymczasowy wydał dekret nr 30, którym pozbawiono go
statusu byłego prezydenta i nietykalności w następującej formule:
„stwierdzić, że poprzez popełnienie szczególnie ciężkiego przestępstwa, polegającego na dopuszczeniu do użycia broni palnej przeciwko ludności cywilnej i spowodowaniu licznych ofiar, K. Bakijew wyszedł poza ramy praworządności i pozbawił się statusu byłego prezydenta Republiki Kirgiskiej oraz gwarancji nietykalności”
[Декрет Временного Правительства 2010b]. Obowiązująca wówczas konstytucja przewidywała, że wszyscy byli prezydenci, oprócz
pozbawionych tego urzędu w określonym trybie, noszą tytuł byłego
prezydenta Republiki Kirgiskiej [Конституция Кыргызской Республики]. Tym samym kolejny raz naruszono normy konstytucyjne, przy czym użyto oryginalnej formuły „pozbawił się (...) statusu
(...) oraz gwarancji nietykalności”, która była raczej figurą retoryczną niż konstrukcją prawną.
Śmierć prezydenta
Dwa przypadki przedterminowego opróżnienia urzędu
związane były ze śmiercią rządzących prezydentów (Turkmenistan
i Uzbekistan), przy czym w konstytucjach obu państw nie było
norm przewidujących taką okoliczność.
W grudniu 2006 roku nieoczekiwanie zmarł Sapurmurad
Nijazow, prezydent Turkmenistanu. Nie pozostawił on jasno wyrażonej woli odnośnie do swojego następcy. Zgodnie z konstytucją,
obowiązki prezydenta powinien pełnić przewodniczący Medżlisu
(parlamentu) Owezgeldy Atajew, lecz wszczęto przeciwko niemu
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postępowanie karne, został on aresztowany i skazany. Kluczową rolę w kwestii następcy odegrała Rada Bezpieczeństwa Państwowego
Turkmenistanu, która wbrew normom konstytucji zdecydowała
o wyznaczeniu na pełniącego obowiązki prezydenta ówczesnego
wicepremiera i ministra zdrowia Gurbanguły Berdymuchammedowa [Нейтральный Туркменистан 2006]. Chałk Masłachaty (Rada
Ludowa), który zebrał sie 26 grudnia, przyjął poprawki do konstytucji, zgodnie z którymi w przypadku, gdy prezydent nie może pełnić urzędu, na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa Państwowego Turkmenistanu, do czasu wyboru nowej głowy państwa jego
obowiązki wykonuje zastępca przewodniczącego Rady Ministrów.
Decyzja ta legalizowała podjętą wcześniej przez Radę decyzję. Jednocześnie z ustawy zasadniczej usunięto normę uniemożliwiającą
pełniącemu obowiązki prezydenta startu w wyborach prezydenckich [Конституционный Закон Туркменистана]. Poprawki
te zostały przyjęte już po objęciu władzy przez G. Berdymuchammedowa i prawnie potwierdziły niekonstytucyjną zmianę władzy.
Wybory prezydenckie zostały wyznaczone na 11 lutego
2007 roku i wzięło w nich udział sześciu kandydatów. Żaden nie
stanowił rzeczywistej konkurencji dla pełniącego obowiązki głowy
państwa. G. Berdymuchammedow zwyciężył z wynikiem 89,23%,
drugie miejsce zajął Amanjaz Atadżykow z wynikiem 3,23% [Сообщение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов]. W związku z brakiem następcy wskazanego przez
S. Nijazowa, G. Berdymuchammedow stał się kontynuatorem wąskiej grupy rządzącej elity wchodzącej w skład Rady Bezpieczeństwa Państwowego Turkmenistanu.
Formalne ograniczenia uniemożliwiali zgłoszenie dowolnych kandydatów, którzy nie byliby kontrolowani przez rządzącą
elitę, toteż wybory były formą legitymizowania decyzji podjętej
wkrótce po śmierci S. Nijazowa.
Po śmierci prezydenta Uzbekistanu Islama Karimowa
2 września 2016 roku pełniącym obowiązki głowy państwa, zgodnie z konstytucją, winien zostać przewodniczący drugiej izby parlamentu – Senatu Olij Mażlisu – Nigmatiłła Jułdoszew, aczkolwiek
zrezygnował on z tego. 8 września 2016 roku odbyło się wspólne
posiedzenie Izby Prawodawczej i Senatu Olij Mażlisu z udziałem
deputowanych, członków rady ministrów, przedstawicieli innych
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organizacji i środków masowego przekazu. W czasie tego posiedzenia N. Jułdoszew złożył propozycję „o zasadności czasowego pełnienia obowiązków i pełnomocnictw prezydenta Republiki Uzbekistan przez premiera Szawkata Mirzijojewa z uwzględnieniem jego wieloletniego doświadczenia pracy na stanowiskach kierowniczych w organach państwowych i szacunku w społeczeństwie”
[Информационное сообщение]. Następnie przyjęto wspólną uchwałę obu izb parlamentu o czasowym powierzeniu pełnienia obowiązków prezydenta premierowi S. Mirzijojewowi.
Przy tym art. 96 konstytucji głoszący, że w sytuacji niemożności pełnienia urzędu przez prezydenta jego obowiązki czasowo przejmuje przewodniczący Senatu nie została zmieniona. Przekazanie władzy S. Mirzijojewowi, który od 2003 roku postrzegany
był jako prawdopodobny następca I. Karimowa nastąpiło z naruszeniem norm konstytucyjnych i ich konsekwentnym ignorowaniu.
W grudniu 2016 roku odbyły się wybory prezydenta, w których uczestniczyło czterech kandydatów zgłoszonych przez cztery
zarejestrowane w kraju partie polityczne. Na prezydenta z wynikiem 88,61% głosów wybrano S. Mirzijojewa, jego główny konkurent uzyskał 3,73% głosów [Оглашены итоги президентских выборов]. S. Mirzijojewa można traktować jako następcę wskazanego
przez I. Karimowa, względem którego panował konsensus rządzącej elity jeszcze za życia prezydenta. Przekazanie władzy nie spowodowało jawnych tarć w elicie władzy i niepokojów społecznych.
Tym sposobem w obu przypadkach skutkiem opróżnienia
urzędu prezydenta było objęcie władzy w postaci funkcji pełniących obowiązki prezydenta z naruszeniem norm konstytucyjnych.
Pozbawienie prezydenta urzędu
Procedura skutecznego impeachmentu była na obszarze
postradzieckim podejmowana dwukrotnie.
Na Litwie w 2004 roku pozbawiono urzędu prezydenta Rolandasa Paksasa. Konstytucja Litwy (art. 88) stanowi o możliwości
zdymisjonowania prezydenta przez Sejm w trybie impeachmentu
[Конституция Литовской Республики]. Procedurę tę reguluje Statut Sejmu Republiki Litewskiej [Lietuvos Republikas Seimas Statutas 1997]. Zgodnie z nim, wniosek do Sejmu o rozpoczęcie procedury ma prawo złożyć grupa deputowanych stanowiąca nie mniej
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niż ¼ składu izby. Wszczęcie procedury możliwe jest przy zaistnieniu jednej z przesłanek: prezydent poważnie naruszył normy konstytucji, prezydent złamał złożoną przez siebie przysięgę lub podejrzany jest o popełnienie przestępstwa.
Po złożeniu wniosku o wszczęcie procedury impeachmentu
powoływana jest specjalna komisja śledcza, która stwierdza istnienie lub brak istnienia przesłanek do wszczęcia tejże procedury
w Sejmie. Sejm podejmuje uchwałę o jej wszczęciu i zwraca się do
Sądu Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, czy określone
działania prezydenta sprzeczne są z normami konstytucji. Po orzeczeniu Sądu Konstytucyjnego procedura impeachmentu jest kontynuowana w Sejmie, który odbywa w tym celu specjalne posiedzenie. Uchwałę o pozbawieniu prezydenta urzędu uznaje się za wiążącą, gdy zagłosuje za nią nie mniej niż 3/5 członków izby. Przed rozpoczęciem głosowania prezydent może złożyć dymisję, która winna
być niezwłocznie przyjęta przez Sejm.
8 marca 2004 roku procedura impeachmentu była wszczęta
w Sejmie. Przeciwko prezydentowi sformułowano następujące zarzuty: bezprawne nadanie litewskiego obywatelstwa „w drodze wyjątku” obywatelowi Rosji J. Borisowowi w zamian za udzieloną pomoc finansową w czasie kampanii wyborczej, naruszenie tajemnicy
państwowej, konstytucji i przysięgi prezydenckiej (R. Paksas uprzedził J. Borisowa o podjętych przeciwko niemu działaniach śledczych), naruszenie kompetencji (R. Paksas ingerował w decyzje podejmowane przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, działając
na korzyść „bliskich sobie osób”). 31 marca Sąd Konstytucyjny
stwierdził, że prezydent dopuścił się poważnego naruszenia konstytucji odnośnie do wszystkich stawianych zarzutów. 6 kwietnia odbyło się głosowanie w Sejmie nad każdym z powyższych zarzutów
(dla skuteczności procedury niezbędne było uzyskanie nie mniej niż
85 głosów „za” przynajmniej w jednym głosowaniu). W kwestii
pierwszej i drugiej „za” głosowało 86 deputowanych, w trzeciej –
89 deputowanych Sejmu. W mowie końcowej R. Paksas uznał
swoje błędy, lecz odrzucił wszystkie zarzuty. Sejm przyjął uchwałę
o powierzeniu obowiązków prezydenta przewodniczącemu Sejmu
Arturasowi Paulauskasowi, zaś przewodniczącego Sejmu – Czeslovasowi Jurszenasowi.
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4 maja 2004 roku Sejm wniósł poprawki do ustawy o wyborach prezydenta, zgodnie z którymi osoba pozbawiona urzędu
prezydenta lub mandatu parlamentarnego w trybie impeachmentu
nie może być wybrana na prezydenta, jeśli do faktu tego nie minęło
minimum 5 lat [Law on the Republic of Lithuania 1992]. Uniemożliwiło to start w wyborach R. Paksasowi. 15 czerwca 2004 roku,
mniej niż dwa miesiące przed planowanymi wyborami, Sejm skorygował swoją decyzję, bezterminowo zakazując osobie pozbawionej
urzędu prezydenta lub mandatu parlamentarnego udziału w wyborach [Law on the Republic of Lithuania 2004]. W drugiej turze
przedterminowych wyborów 27 czerwca 2004 roku z wynikiem
52,65% wygrał Valdas Adamkus, który już był prezydentem Litwy
w latach 1998-2003 [Pakartotinio].
Po pozbawieniu R. Paksasa urzędu przedstawiono mu zarzut ujawnienia tajemnicy państwowej, od którego został w pełni
uwolniony w październiku 2004 roku przez wileński sąd okręgowy.
W grudniu 2005 roku rozszerzony skład kolegium Sądu Najwyższego Litwy uznał go za całkowicie niewinnego [Верховный суд
Литвы].
Po dymisji R. Paksas kierował partią „Porządek i sprawiedliwość” i w 2009 roku został wybrany z jej listy do Parlamentu Europejskiego. Na jego wniosek Europejski Trybunał Praw Człowieka
uznał za bezprawny zakaz uczestnictwa w wyborach do Sejmu, lecz
skargę na pozbawienie urzędu prezydenta uznał za niedopuszczalną
[Case of Paksas].
Na Ukrainie w 2014 roku przyczyną masowej mobilizacji
społecznej w geście poparcia opozycji była odmowa przez prezydenta Wiktora Janukowycza podpisania umowy stowarzyszeniowej
pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską w listopadzie 2013 roku. Fakt
ten był wykorzystany w celu wywierania presji na prezydenta, by
ten dokonał zmiany formatu rządów.
21 lutego 2014 roku W. Janukowycz podpisał z liderami
opozycji porozumienie o uregulowaniu konfliktu na Ukrainie, które
przewidywało między innymi przeprowadzenie przedterminowych
wyborów do końca grudnia 2014 roku [Соглашение об урегулировании]. Następnie prezydent wyjechał z Kijowa do Charkowa
i faktycznie przestał wypełniać pełnomocnictwa, choć formalnie nie
ogłaszał swojej dymisji. Po dyskusji na posiedzeniu Rady Najwyż44
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szej 22 lutego przyjęto uchwałę „O uchylaniu się prezydenta Ukrainy od wykonywania konstytucyjnych kompetencji i wyznaczeniu
przedterminowych wyborów prezydenta Ukrainy” [Постанова
Верховної Ради України]. Akt ten stwierdzał, że prezydent nie
wykonuje swoich konstytucyjnych zadań, co zagraża skuteczności
kierowania krajem, integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy, prowadzi do masowego łamania praw i wolności obywateli. Na
jego podstawie wyznaczono wybory na 25 maja 2014 roku, zaś pełnienie obowiązków prezydenta złożono na Oleksandra Turczynowa.
Jednakże konstytucja Ukrainy, zarówno w redakcji z 1996
jak i 2004 roku, nie przewidywała jako przesłanki opróżnienia
urzędu prezydenta „uchylania się go od wykonywania konstytucyjnych pełnomocnictw”. Zgodnie z ustawą zasadniczą (art. 111)
kwestia dymisji prezydenta w procedurze impeachmentu mogła być
wszczęta większością ogólnej liczby deputowanych Rady Najwyższej, po czym powoływana była specjalna komisja śledcza. Na
podstawie postanowienia komisji, Rada Najwyższa większością
kwalifikowaną 2/3 głosów podejmowała uchwałę o sformułowaniu
oskarżenia względem prezydenta. Ostateczna decyzja podejmowana była większością ¾ ogólnej liczby parlamentarzystów po otrzymaniu orzeczenia Sądu Konstytucyjnego o prawidłowości przeprowadzanej procedury impeachmentu i orzeczenia o wypełnieniu
przez działania prezydenta znamion zdrady państwowej lub innego
przestępstwa. Tym samym uchwała Rady Najwyższej o dymisji
prezydenta podjęta była niezgodnie z normami konstytucji, gdyż
ani Sąd Najwyższy, ani Sąd Konstytucyjny nie był zaangażowany
w procedurę.
Wybory prezydenckie w 2014 roku zakończyły się zwycięstwem Petra Poroszenki (54,7% głosów), zaś jego główna konkurentka Julia Tymoszenko uzyskała 12,81% głosów [Протокол
Центральної виборчої комісії].
Były prezydent został wywieziony na Krym, następnie do
Rostowa nad Donem, zaś na Ukrainie wszczęto przeciwko niemu
postępowanie karne. Jednakże zgodnie z konstytucją (art. 105) tytuł
prezydenta Ukrainy jest chroniony prawem i zachowywany, jeśli
tylko prezydent nie był usunięty w trybie impeachmentu. W związku z tym, że względem W. Janukowycza procedura ta nie była za45
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stosowana, zachował on tytuł prezydenta. 4 lutego 2015 roku Rada
Najwyższa przyjęła ustawę „O pozbawieniu W. Janukowycza tytułu prezydenta Ukrainy” [Закон України 2015], którą przedstawił
deputowany Oleh Liaszko. Argumentacja na rzecz przyjęcia tej ustawy sprowadzała się do stwierdzenia, że były prezydent jest
„przestępcą” i „zdrajcą”. Prezydent W. Poroszenko ustawę tę podpisał dopiero 17 czerwca 2015 roku, po czym została opublikowana
i weszła w życie. Jednak już 19 czerwca 2015 roku P. Poroszenko
wystąpił do Sądu Konstytucyjnego o uznanie tejże ustawy za
sprzeczną z konstytucją. Sprawa jest rozpatrywana przez Sąd od 19
października 2016 roku, lecz nie zakończyła się wydaniem orzeczenia.
Zakończenie
W związku z powyższym, najczęstszym sposobem przedterminowego opróżnienia urzędu prezydenta (10 przypadków z 16)
była dymisja pod groźbą niekonstytucyjnego obalenia w sytuacji
kryzysu politycznego, konfliktu lub przewrotu. W dwóch przypadkach (Rosja w latach 1999-2000 i Kazachstan w 2019 roku) po dymisji złożonej przez prezydenta skutecznie zrealizowano scenariusz
przekazania władzy następcy, jeszcze w dwóch (Turkmenistan
w latach 2006-2007 i Uzbekistan w 2016 roku) po śmierci prezydenta do władzy doszli następcy wskazani przez polityczną elitę
i możliwe że też pod wpływem woli byłego prezydenta. W dwóch
przypadkach miało miejsce pozbawienie urzędu, w jednym
nastąpiło ono zgodnie z konstytucją (Litwa w 2004 roku), w drugim
– niezgodnie z nią (Ukraina w 2014 roku). Przesłanka „niemożność
pełnienia urzędu w związku ze złym stanem zdrowia” nie zaistniała
ani razu. Co więcej, w większości państw postradzieckich przesłanka taka nie jest przewidziana przepisami prawa. Ogólne dane zawiera tabela 1.
Na skutek opróżnienia urzędu prezydenta władzę obejmowali rządzący tymczasowo zgodnie z procedurą (W. Putin w Rosji,
K.Ż. Tokajew w Kazachstanie), z naruszeniem przepisów prawa
(H. Alijew w Azerbejdżanie, R. Koczarian w Armenii, K. Bakijew
w Kirgistanie, G. Berdymuchammedow w Turkmenistanie, S. Mirzijojew w Uzbekistanie). W innych przypadkach obejmowały ją
osoby niesprawujące tymczasowej władzy, zgodnie z normami
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prawa (R. Nabijew w Tadżykistanie, L. Kuczma na Ukrainie,
W. Adamkus na Litwie), lub z ich naruszeniem (A. Elczybej
w Azerbejdżanie, M. Saakaszwili w Gruzji, R. Otunbajewa w Kirgistanie, P. Poroszenko na Ukrainie, w Tadżykistanie i Gruzji urząd
prezydenta po pozbawieniu władzy R. Nabijewa i Z. Gamsachurdii
był czasowo zlikwidowany). Tym sposobem tymczasowo rządzący
wygrywali w wyborach w siedmiu przypadkach, nierządzący – też
w siedmiu przypadkach, w dwóch urząd był zlikwidowany (tabela
2). Naruszenie norm ustrojowych towarzyszyło przekazywaniu
władzy w 11 przypadkach z 16, co potwierdza skrajnie małe znaczenie konstytucji w państwach postradzieckich.
W przedterminowych wyborach ogłoszonych w związku
z opróżnieniem urzędu prezydenta w pięciu przypadkach (Azerbejdżan w 1992 roku, Gruzja w 2003 roku, Kirgistan w 2005 i 2010
roku, Ukraina w 2014 roku) zwyciężali przedstawiciele opozycji,
w dziewięciu – przedstawiciele rządzącej elity (w trzech przypadkach – w drugiej turze wyborów).
Istotną rolę po złożeniu urzędu wciąż odgrywa pierwszy
prezydenta Kazachstanu N. Nazarbajew, stosunkowo wysoką odgrywał L. Krawczuk na Ukrainie, L. Ter-Petrosjan w Armenii
i R. Paksas na Litwie. Małą (symboliczną) rolę po dymisji odgrywali K. Makchamow w Tadżykistanie i A. Elczybej w Azerbejdżanie. W przypadku większości pozbawionych urzędu prezydentów
nie zachowywali oni jakiegokolwiek wpływu na procesy polityczne. Związane to było ze skutkami przewrotów, w wyniku których
opuszczali oni kraj (Z. Gamsachurdia w Gruzji, A. Mutalibow
w Azerbejdżanie, A. Akajew i K. Bakijew w Kirgistanie, W. Janukowycz na Ukrainie), jak również decyzji samych zainteresowanych (B. Jelcyn w Rosji, R. Nabijew w Tadżykistanie, E. Szewardnadze w Gruzji). Statusu prezydenta po dymisji pozbawiono
A. Akajewa, K. Bakijewa i W. Janukowycza, lecz w każdym z tych
przypadków naruszono normy konstytucyjne. Unikalnym przypadkiem był „prezydent na wyganiu” Z. Gamsachurdia, nie mający
wpływu na decyzje polityczne, lecz wydający akty prawne i uznawany przez swych stronników za legalnego prezydenta.
Wydaje się, że modelem heurystycznym różnych skutków
przedterminowego opróżnienia urzędu prezydenta może być dwuwymiarowa typologia reżimów postradzieckich, która oparta jest na
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kryterium indeksu państwowości i indeksu instytucjonalnych podstaw demokracji [Политический атлас современности 2007]:
1) reżimy polityczne z wysokim indeksem państwowości, lecz
względnie niskim indeksem instytucjonalnych podstaw demokracji (Turkmenistan, Uzbekistan, Białoruś, Kazachstan);
2) reżimy polityczne z niskim indeksem państwowości i niskim indeksem instytucjonalnych podstaw demokracji (Tadżykistan, Gruzja, Kirgistan, Azerbejdżan);
3) reżimy polityczne z niskim indeksem państwowości, lecz
względnie wysokim indeksem instytucjonalnych podstaw
demokracji (Ukraina, Mołdawia, Armenia, Litwa, Łotwa,
Estonia) [Борисов 2011: 96].
Wszystkie przypadki przedterminowego pozbawienia urzędu prezydenta w skutek kryzysu lub przewrotu odnoszą się do grupy państw z niskim indeksem państwowości i większość do klastra
drugiego (w połączeniu z niskim indeksem instytucjonalnych podstaw demokracji). Przypadki udanego transferowania władzy w ręce następcy należą do grupy państw z wysokim indeksem państwowości i niskim indeksem instytucjonalnych podstaw demokracji
(Rosja, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan). Wydaje się, że
właśnie poziom indeksu państwowości (definiowany jako zdolność
państwa do zachowania swojego bytu, zapewnienia samodzielnego
rozwoju, rozwiązywania zagadnień polityki wewnętrznej i zagranicznej) [Политический атлас современности 2007: 71] może
być satysfakcjonującym wyjaśnieniem tego, dlaczego w niektórych
przypadkach dymisja prezydenta wiąże się z politycznym kryzysem, przewrotem lub pełnym zanikiem norm prawnych, zaś w innych prowadzi do zapewnienia ciągłości władzy. Potwierdzenie
znajduje teza mówiąca o tym, że opróżnienie urzędu prezydenta
w warunkach niskiej instytucjonalizacji [Зазнаев 2005] i poziomu
państwowości w większości przypadków wiąże się z destabilizacją
i kryzysem reżimu politycznego.
Powyższe pozwala także na prognozowanie odnośnie do
przyszłych przypadków przedterminowego opróżnienia urzędu na
obszarze postradzieckim: w Rosji, Kazachstanie, Turkmenistanie
i Uzbekistanie model przekazywania władzy może być kontynuowany i również może znaleźć zastosowanie na Białorusi (pierwszy
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klaster). W państwach należących do drugiego klastra zgodne z prawem i stabilne przekazanie władzy może nastąpić tylko w przypadku podwyższenia indeksu państwowości lub indeksu instytucjonalnych podstaw demokracji. W państwach należących do klastra trzeciego – w przypadku podwyższenia indeksu państwowości. Oczywiście należy uwzględniać możliwość transformacji formy rządów,
która też miała miejsce w szeregu państw postradzieckich, w kierunku parlamentaryzmu (Gruzja, Armenia, Kirgistan) [Борисов
2018b], wskutek czego prezydent przestaje być głównym aktorem
politycznym a jego ewentualna dymisja nie ma tak istotnego znaczenia dla procesów politycznych. W tym przypadku rozwiązaniem
politycznych kryzysów może być dymisja rządu lub rozwiązanie
parlamentu, czego dokonać można zdecydowanie prościej niż
usunąć prezydenta z zajmowanego urzędu.
Tabela 1. Przedterminowe opróżnienie urzędu prezydenta
w państwach postradzieckich w latach 1991-2019
typ

zgodność
z normami
konstytucji

1

Rosja 1999,
B. Jelcyn

dymisja
11

2

Kazachstan
2019, N. Nazarbajew

dymisja 1

tak

polityczna
rola byłego
prezydenta

procedury zmiany
na urzędzie

państwo

przekazanie
władzy
w wyborach przedterminowych

zakończenia
kadencji

lp.

odsetek
głosów
uzyskanych
przez
zwycięzcę

tak

tak

brak

52,94

tak

duża
(przew.
Rady

p.o.
prezydenta,
premier,
W. Putin
prezydent,
K.Ż. Tokajew

1

70,96

dymisja 1 – dymisja z inicjatywy samego prezydenta w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych, przekazania władzy wskazanemu
następcy i otrzymaniu gwarancji bezpieczeństwa; dymisja 2 – dymisja pod
groźbą niekonstytucyjnego pozbawienia urzędu w sytuacji politycznego
kryzysu, konfliktu lub przewrotu.
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Bezpieczeń
stwa, lider
partii)
niska
(dożywotni
członek
parlamentu,
przedstawic
iel państwa
w
JewrAzES)
brak
(„prezydent
na
wygnaniu”)

3

Tadżykistan
1991,
K.
Makachmow

dymisja 2

tak

tak

4

Gruzja 1991,
Z. Gamsachurdia

dymisja 2

nie

nie

5

Azerbejdżan
1993,
A.
Mutalibow
Tadżykistan
1992, R. Nabijew
Azerbejdżan
1993, A. Elczybej

dymisja 2

nie

tak

brak

dymisja 2

nie

tak

brak

dymisja 2

nie

tak

8

Ukraina
1994, L. Krawczuk

dymisja 2

tak

tak

9

Armenia
1998, L. TerPetrosjan

dymisja 2

tak

nie

10

Gruzja 2003
E. Szeward-

dymisja 2

nie

tak

mała
(przewodni
czący
Demokraty
cznego
Kongresu
Azerbejdża
nu)
względnie
duża
(deputowan
y ludowy,
lider partii)
względnie
duża (jeden
z liderów
opozycji)
brak

6

7

50

były
przewodnic
zący
parlamentu
R. Nabijew

58,52

urząd
zlikwidowa
ny, E. Szewardnadze
jako
przewodnic
zący
parlamentu
–
głowa
państwa
lider
opozycji, A.
Elczybej
urząd
zlikwidowa
ny
p.o.
prezydenta,
przewodnic
zący
parlamentu,
H. Alijew

98,00
(przew
odniczą
cy
parlam
entu –
głowa
państw
a

były
premier, L.
Kuczma

52,15
(II tura)

p.o.
prezydenta,
premier, R.
Koczarian
lider
opozycji,

58,9 (II
tura)

59,4

--

98,8

96,27
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nadze
11

Kirgistan
2005, A. Akajew

dymisja 2

nie

nie

brak, poza
krajem,
pozbawiony statusu
pierwszego
prezydenta
brak, poza
krajem,
pozbawion
y statusu
prezydenta

12

Kirgistan
2010,
K.
Bakijew

dymisja 2

nie

nie

13

Turkmenistan
2006, S. Nijazow

śmierć

nie

nie

brak

14

Uzbekistan
2016, I. Karimow

śmierć

nie

nie

brak

15

Litwa 2004,
R. Paksas

pozbawie
nie
urzędu

tak

tak

16

Ukraina
2014, W. Janukowycz

pozbawie
nie
urzędu

nie

nie

względnie
duża (lider
partii
politycznej)
brak, poza
krajem,
pozbawiony statusu prezydenta

M. Saakaszwili
p.o.
prezydenta,
K. Bakijew

88,71

liderzy
opozycji
tymczasow
a prezydent
R. Otunbajewa, prezydent A. Atambajew
p.o.
prezydenta,
wicepremie
r, G. Berdymuchamme
dow
p.o.
prezydenta,
premier, S.
Mirzijojew
były prezydent,
V.
Adamkus

62,52

lider
opozycji
P. Poroszenko

54,7

89,23

88,61

52,65
(II
runda)

Tabela 2. Przedterminowa zmiana na urzędzie prezydenta
w państwach postradzieckich w latach 1991-2019
rządzący tymczasowo,
konstytucją (2)
Rosja 1999
Kazachstan 2019

zgodnie

z

nierządzący tymczasowo, zgodnie z
konstytucją (3)
Tadżykistan 1991
Ukraina 1994
Litwa 2004
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rządzący tymczasowo, niezgodnie z
konstytucją (5)
Azerbejdżan 1993
Armenia 1998
Kirgistan 2005
Turkmenistan 2006
Uzbekistan 2016

nierządzący tymczasowo, niezgodnie z
konstytucją (6)
Azerbejdżan 1992
Gruzja 2003
Kirgistan 2010
Ukraina 2014
Tadżykistan 1992 (urząd zlikwidowany,
przywrócony w 1994 r.)
Gruzja 1992 (urząd zlikwidowany,
przywrócony w 1995 r.)
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Early termination of the president powers in the Post-soviet space:
constitutional rules and political reality
The article deals with the cases of early termination of the president powers in the post-Soviet space. The constitutional norms of early termination of the head of state powers and their implementation in political practice are analyzed. The two-dimensional typology of regimes in the postSoviet space based on the criteria of the statehood index and institutional
foundations of democracy index can serve as an explanatory model of different outcomes of the early termination of the president’s powers.
Key words: president, post-Soviet space, early termination of the power,
constitution, impeachment
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