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Az ukrajnai pártok mûködésének
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Ukrajna a politikai reformok idõszakát éli. Az arányos válasz-
tási  rendszer bevezetése és a Legfelsõ Tanács hatáskörének 

kiszélesítése objektív módon segítette elõ a pártok szerepének megnö-
vekedését a politika alakításában. Ukrajnában a pártok mûködését az 
ország Alkotmánya,1 az egyesületi törvény2 és az ukrajnai politikai pár-
tokról szóló törvény3 szabályozza. Az utóbbit 2001. április 5-én fogadta el 
a Legfelsõ Tanács, azaz a parlament. A törvényalkotóknak az volt a szán-
déka, hogy ötvözzék az országban a függetlenedés óta kialakult politikai 
gyakorlat elõremutató jellemzõit és a nyugati mintákat. Több helyi poli-
tikai elemzõ is rámutatott, hogy bár ezzel nagyon fontos lépést sikerült 
tenni a korszerû mûködés érdekében, elengedhetetlenek a további törvé-
nyi modernizálások.4
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A politikai párt státuszát az Alkotmány 36. cikkelye a következõkép-
pen határozza meg: „Az ukrajnai politikai pártok elõsegítik az állampol-
gárok politikai akaratának alakítását és kinyilatkoztatását, részt vesznek 
a választásokon.” A politikai pártokról szóló törvény 2. cikkelye szerint: 

„A politikai párt – a törvényeknek megfelelõen bejegyzett önkéntes egye-
sülete azon állampolgároknak, akik a társadalmi fejlõdés egy bizonyos 
össznépi programját támogatják; célja, hogy elõsegítse az állampolgárok 
politikai akaratának alakítását és kinyilatkoztatását; részt vesz a választá-
sokon és más politikai eseményeken.” A „párt” fogalma tehát meglehe-
tõsen széles, többféle politikai formáció besorolható e kategóriába, így 
nem véletlen, hogy Ukrajnában több mint száz különbözõ párt létezik. 
Ugyanakkor a túl tág értelmezés veszélyeket is rejt magában, mert meg-
könnyíti a beavatkozást a hatalmi struktúrák, ítélkezõ szervek részérõl, 
ami különösen a kis pártokra veszélyes.

A választott testületekbe történõ választásokon való részvétel, azaz 
a politikai élet aktív befolyásolásának szándéka különbözteti meg a pár-
tokat a többi politikai tömörüléstõl. Ezért a politikai párt fogalmát a leg-
teljesebben az 1992. évi egyesületi törvény írja körül, amikor a 2. cik-
kelyben kimondja, hogy a pártok alapvetõ feladata az államhatalmi és 
a helyi önkormányzati szervek alakításában való részvétel, valamint azok 
tevékenységének befolyásolása.

A politikai pártokról szóló törvény nem határolja körül a pártok 
tevékenységének mibenlétét, hiszen nyilvánvaló, hogy egy demokrati-
kus társadalomban többrõl van szó, mint az állampolgárok politikai aka-
ratának alakítása és kinyilatkoztatása, a választásokon való részvétel.

A párton belüli renddel a 6–10. cikkelyek foglalkoznak, melyek 
néhány általánosságot fogalmaznak meg, illetve szervezeti kérdéseket 
(az alapszabály tartalma, a tagság feltételei, a párt megnevezése és szim-
bolikája) tartalmaznak. A törvény nem foglalkozik a pártba való belépés 
rendjével, a párt struktúrájával és testületeivel, a választások rendjével. 
Mindezeket a feladatokat a 6. cikkely a párt alapszabályára hárítja. Ezzel 
kizárja az államhatalmi szerveket a belügyekbõl, ami egyes értékelések 
szerint csak részben helyénvaló, mert így az antidemokratikus mûködést 
sem lehet befolyásolni.5

A törvény foglalkozik a párttagság megszerzésének, felfüggesz-
tésének vagy elveszítésének kérdésével, szabályozza a tagok joga-
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it és  kötelességeit, elismeri az egyéni, a pártoló és az önkéntes tagságot, 
a párttagok egyenjogúságát (6. cikkely).

Az ukrajnai törvények értelmében az állampolgárok bizonyos kate-
góriái el vannak zárva a párttagság lehetõségétõl. Nem lehetnek semmi-
lyen pártnak a tag jai a bíróságok, az ügyészségek munkatársai, a belü-
gyi dolgozók (ld. milicisták), az Ukrajnai Biztonsági Szolgálat munka-
társai, a katonák. Ennek a korlátozásnak a jogosságát az indokolja, hogy 
miközben a pártok egyre nagyobb befolyást gyakorolhatnak a hatalmi 
szervek tevékenységére, ugyanezt ne tehessék meg a jogvédelmi szervek 
munkáját illetõen. Ugyanakkor felvetõdik, hogy ez a törvényi rendelke-
zés ellentétben áll az Alkotmány szellemével, melynek 37. cikkelye töb-
bek között kimondja, hogy mindenki szabadon dönthet valamely poli-
tikai egyesületbe tartozásáról. Vajon mennyiben szolgálja ez a korláto-
zás a nemzetbiztonság, a közrend, a jogok és szabadságjogok védelmét, 
melyek ugyancsak az Alkotmányba vannak foglalva? Tekintetbe kell 
venni, hogy külföldön általában nem jellemzõ a párttagság szigorú kor-
látozása, kivéve a katonákat és a rendõröket.

Ukrajnában a bürokratikus útvesztõk miatt igen nehéz pártot alakí-
tani és bejegyeztetni. A párt megalakítása és tevékenységének legalizálása 
komoly elõkészítést (aláírásgyûjtés az állampolgárok körében, mûködési 
szabályzat kidolgozása stb.), jelentõs anyagi áldozatokat (az aláírásgyûj-
tõk munkájának megfi zetése, szállítási költségek stb.) követel. A politikai 
pártokról szóló törvény 11. cikkelye foglalkozik a bejegyeztetés rendjé-
vel, mely többek között kimondja, hogy a bejegyzést meg lehet tagadni, 
amennyiben a benyújtott iratok nem felelnek meg az ország alkotmányá-
nak és törvényeinek. A gyakorlatban ez a megfogalmazás a bejegyzést 
végzõ szervek számára lehetõvé teszi, hogy meglehetõsen tágan értel-
mezzék a jogi normákat és így akár különösebb ok nélkül is visszautasít-
sák valamely párt bejegyzés iránti kérelmét. Sokkal ésszerûbb lenne tör-
vényileg konkretizálni az elutasítás alapjául szolgáló követelményeket.

A párt betiltását az Alkotmány és az ország törvényeinek be nem tar-
tása eredményezheti (a pártokról szóló törvény 19. cikkelye). A politikai 
párt megszûnését az Ukrajnai Igazságügyi Minisztérium vagy Ukrajna 
fõügyésze beadványa alapján a bíróság mondhatja ki, amennyiben fennáll 
az alkotmányos, törvényes rend megsértésének körülménye (21. cikkely). 
Ennél konkrétabban fogalmaz az 5. cikkely, amely kimondja, hogy betiltják 
azt a pártot, amely tevékenységével veszélyezteti  Ukrajna  függetlenségét, 
törvénytelen módon akarja megdönteni az államhatalmat, háborút, 
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 erõszakot propagál stb. Vannak hívei annak az elképzelésnek, hogy egy 
párt betiltásáról ne bármelyik bíróság, hanem csakis az Alkotmánybíróság 
dönthessen. Egy párt betiltása a végsõ lépés a demokratikus rend megõr-
zése érdekében, azonban nem alkalmas sem megõrizni, sem megerõsíteni 
az államberendezkedés törvényességét. Szakértõi vélemények szerint vala-
mely párt betiltása nem hatékony befolyásolási mód, hiszen egyértelmûen 
véget vet az adott párt tevékenységének.  Hiányoznak a köztes megoldások, 
mint a fi gyelmeztetés, bizonyos tevékenységektõl való eltiltás, a párt tevé-
kenységének ideiglenes felfüggesztése.6

Ukrajnában a pártoknak számos felügyeleti szerve van: az Igazság-
ügyi Minisztérium, a Központi Választási Bizottság és a helyi választá-
si bizottságok, az Ukrajnai Biztonsági Szolgálat, az Állami Adófelügye-
lõség. A törvényekbõl hiányzik e szervek jogainak és kötelezettségeinek 
pontos körülírása, amivel megelõzhetõ lenne a pártok jogainak sérelme 
és a túlzott állami beavatkozás.

A törvénykezés egyik legfontosabb kitétele a politikai pártok pénz-
ügyeinek szabályozására vonatkozik. A szabályozás fõ tételei: azok a for-
rások, amelyekbõl a párt költségvetése képzõdik, a pártpolitizálás pénz-
ügyi vonatkozásai, a fi nanszírozás mechanizmusának állami ellenõrzése 
(ld. a pártokról szóló törvény 14–17. cikkelyeit).

Az ukrajnai törvények lehetõvé teszik a privát pénzfelajánláso-
kat a pártok javára, azaz az állampolgároknak lehetõségük van anyagi-
lag támogatni a számukra szimpatikus elveket képviselõ politikai erõket. 
Hasonlóképpen meg van határozva azoknak a szubjektumoknak a köre, 
amelyektõl tilos felajánlásokat elfogadni. Ugyanakkor több tekintetben 
hiányos a törvénykezés, mert például nincs rendezve a fi zikai és jogi sze-
mélyek felajánlásainak nyilvántartása, a pártok jövedelmeinek adózása.

Az állam hozzáállásával a pártok fi nanszírozása tekintetében a pár-
tokról szóló törvény 15. cikkelye foglalkozik. A pártokat nem támogat-
hatják anyagilag az államhatalmi és a helyi önkormányzati szervek, az 
állami és kommunális vállalatok, intézmények és szervezetek. Meg-
fontolandó azonban, hogy az állam anyagilag támogassa a parlamentbe 
jutott pártokat, mint például Magyarországon vagy Németországban. 
Csak állami támogatással biztosíthatók az arányosan egyenlõ feltételek 
a pártok tevékenységéhez, elõzhetõ meg a „magánbefektetõk”  túlzott 
 nyomásgyakorlása, csökkenthetõk az ezzel kapcsolatos visszaélések és 

6 Çàìí³óñ Â., Êîâðèæåíêî Ä. i. m. Ñ. 22.
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tehetõ átláthatóbbá a tömegek politikai akaratának alakítása. Ahhoz, 
hogy Ukrajnában a párttevékenység államilag finanszírozott legyen, 
mindenekelõtt alkotmányosan el kell ismerni a pártok vezetõ szerepét 
a politikai rendszer funkcionálásának biztosításában.

A politikai pártokról szóló törvény tehát a pártmûködés széles spekt-
rumát öleli fel a szervezeti kialakítástól a betiltásig, ugyanakkor a mé-
lyebb elemzés arra enged következtetni, hogy csak vázlatát adja a pártok 
mûködésének, nem foglalkozik számos demokratikus elemmel. Remél-
hetõleg van továbblépés a megkezdett úton.




