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Згідно зі статтями 51 і 52 Конституції 
ОАЕ, голова Федерації обирається Вищою 
Радою семи правителів з числа своїх членів 
строком на п’ять років [3].

Ілюстрацією цього можуть слугувати 
події, що розпочалися 2 листопада 2007 
року, коли на 87-му році життя помер раїс 
ОАЕ шейх Зеїд Бен Султан Аль Нахайян 
[4]. Його обов’язки наслідував емір Дубай 
Мактум аль-Мактум [5]. А 3 листопада но-
вим раїсом ОАЕ було обрано шейха Халіфу 
Бен Зеїд Аль Нахайяна [6].

На думку доктора юридичних наук 
В. Шаповала, саме раїс є главою держави 
[7]. Проте, на нашу думку, не менш ціка-
вою є точка зору С. Камінського, який 
вказує, що в поняття глави держави ОАЕ 
повинні «включатися два органи – Вища 
Рада та голова Федерації, який нею обира-
ється» [8].

Сама ж Вища Рада Федерації, як абсо-
лютно правильно зазначав В. Шаповал, є ви-
щим органом влади, «до складу якої входять 
правителі (еміри або шейхи) усіх Еміратів» 
[9], тобто Абу-Дабі, Дубай, Шарджа, Ра с-
ель-Хайма, Аджман, Фуджейра та Ум мель-
Кайвайн.

Щодо Малайзії, то Верховний прави-
тель Федерації (Янг ді-Пертуан Агонг), 
відповідно до частини третьої статті 32 
Конституції обирається Радою правителів 
на п’ятирічний термін за допомогою проце-
дури, що буде описана нижче.

Передусім суб’єктами виборів Верхов-
ного правителя, відповідно до статті 7 
Додатку п’ятого до Конституції Малайзії, 
є виключно султани монархічних суб’єктів 
Федерації. Сама ж процедура виборів 
здійснюється згідно з Додатком третім до 
Конституції Малайзії. Так, спочатку Рада 
правителів складає виборчий список, у яко-
му перераховуються держави всіх правите-
лів у тому порядку, в якому султани визна-
ють старшинство між собою. У випадку ж 
необхідності список та черговість можуть 
змінюватися. Після цього Рада правителів 
пропонує посаду Янг ді-Пертуан Агонга 
султану, що має право на обрання, знахо-
дячись першим у виборчому списку. Якщо 
ж він відмовляється від посади, то вона 
пропонується султану, який знаходиться 
другим у виборчому списку, і т.п. Якщо ж 
правитель погоджується стати Верховним 
правителем Федерації, Рада правителів 
оголошує його обраним, і Хранитель дер-
жавної печатки письмово спо віщає про це 
обидві Палати парламенту [10].

Крім змішаної форми правління, гла-
ва держави фактично обирається в умовах 
теократичної монархії, яка сьогодні існує у 
Ватикані та на початку ХХ століття ще іс-
нувала в Тибеті.

Так, у Ватикані Папа обирається Свя-
щенною колегією, куди входять кардина-
ли римо-католицької церкви. Цей поря-
док було затверджено ще Латеранським 

Вибори глави держави 
в умовах монархії

Вибори глави держави не є специфічною ознакою 
лише республіканської форми правління. Так, в умо-
вах монархії державного правителя (царя Михайла 
Федоровича Романова) обирали в Московії у 1613 році 
на Земському Соборі. Королі Речі Посполитої також 
були обраними монархами . Нині ж обрані монархи іс-
нують у країнах з республіканською монархією – різ-
новидом так званої змішаної форми правління (ОАЕ, 
Малайська Федерація). Так, в Об’єднаних Арабських 
Еміратах функції глави держави одночасно здійсню-
ють Вища Рада Федерації та голова Федерації (раїс).

Володимир 

СУХОНОС,

професор кафедри 
державно-правових 

дисциплін ВНЗ 
«Українська академія 

банківської справи 
Національного банку 

України» (м. Суми), 
кандидат юридичних 

наук, доцент



94

Історичний ракурс

церковним собором 1059 року. Зокрема, 
стаття 3 Декрету про папські вибори пе-
редбачає: «Щоб по смерті первосвященика 
римської вселенської церкви кардинали-
єпископи передусім, зібравшись разом, ре-
тельно обміркували кандидатури і, негайно 
запросивши кардиналів-кліриків, прове-
ли вибори, а інше римське духовенство та 
миряни виявили б своє схвалення вибору 
нового Папи» [11]. Нинішніх же жителів 
Риму сповіщають про те, що Папу обрано, 
через димові сигнали: як тільки-но закінчу-
ється підрахунок голосів, виборчі бюлетені 
кидають у стару піч. Згоряючи, бюлетені 
дають білий дим, і це означає, що нового 
Папу обрано. Якщо ж кардинали не дійшли 
згоди, то, окрім бюлетенів, у полум’я кида-
ють кипу тирси, змішану з каніфоллю, і тоді 
дим стає чорним. Це означає, що вибори ще 
триватимуть [12].

Утім, незважаючи на виборний ха-
рактер влади Папи, він однозначно є мо-
нархом, хоча й таким, що має свою спе-
цифіку. Остання ж полягає в тому, що 
глава Ватикану є представником династії 
не кревної, а духовної: династії святого 
Престолу, заснованої апостолом Петром. 
І. Юркович щодо династичного характеру 
влади Папи писав, що саме в останньому 
«зосереджено служіння, яке особливим 
чином довірене Господом Петру, першому 
з Апостолів, і підлягає передачі його спад-
коємцям» [13].

Щодо Тибету, то там також існував 
теократичний різновид монархії. Далай-
лама обирався не серед пересічних жите-
лів Тибету, а серед новонароджених дітей, 
які народилися не раніше, ніж через 49 
днів і не пізніше, ніж через рік після смер-
ті попереднього далай-лами. Це пов’язано 
з буддійськими традиціями, які закріп-
люють ідею сансари (переселення душ). 
Останнє положення фактично дає змогу 
тибетцям стверджувати, що дитина, яка 
народилася у вищевказаний термін, є но-
вим втіленням далай-лами. Таким чином, 
державний Тибет був монархічною держа-
вою, яка також опиралася не на кровну, а 
на духовну династію перевтілень єдиного 
далай-лами.

Проте, навіть в умовах класичної спад-
кової монархії існує можливість виборів 
глави держави. Це пов’язано як із специфі-
кою спадкування трону, так і з обставинами 
надзвичайного характеру.

Щодо успадкування трону, то, зокрема, 
Ю. Коломієць, услід за В. Чиркіним [14], 
наголошує на тому, що існує така система 
престолонаслідування, як мусульманська, 
коли трон успадковує, по суті, невизначена 
особа, а «шляхетна» правляча сім’я (части-
на династії), котра вже сама вирішує, хто 
саме з найближчих родичів покійного ко-
роля (не обов’язково син) сяде на звіль-
нений трон (Катар, Кувейт, Саудівська 
Аравія та ін.) [15].

Однак, на нашу думку, Ю. Коломієць, 
звертаючись до мусульманської систе-
ми, деякою мірою помиляється з прикла-
дами. Так, у Катарі, згідно зі статтею 9 
Конституції 2003 року, законного спадко-
ємця призначає сам емір (а не «шляхетна» 
правляча сім’я) з числа членів правлячої 
династії чоловічої статі [16]. Це ж перед-
бачається і Конституцією Кувейту 1962 
року, де частина третя статті 4 дозволяє 
еміру призначати законного спадкоємця 
[17]. Щодо Саудівської Аравії, то «шля-
хетна» правляча сім’я дійсно свого часу 
впливала на спадкування трону. Так, у бе-
резні 1958 року група принців-Саудидів на 
чолі з Фахдом ібн Абу ал-Азізом подала 
королю Сауду IV ультиматум, вимагаючи 
передати всю повноту влади його молод-
шому брату Файсалу. Спроба не вдалася, 
але останнього 31 березня 1958 року було 
призначено прем’єр-міністром. Вдруге 
така спроба була здійснена у березні 1964 
року, коли 68 принців зажадали від ко-
роля передачі влади Файсалу. Сауд був 
змушений підкоритися, і 4 листопада він 
зрікся трону. Королем став Файсал ІІ [18]. 
У 1975 році новим королем став Халід ІІ, 
а з 1982 року правив Фахд І. Саме цей ко-
роль прий няв Основний нізам про владу, 
п. с статті 5 якого закріпив положення 
стосовно того, що законного спадкоєм-
ця обирає сам король [19]. Це положення 
фактично нівелювало на конституційно-
му рівні роль «шляхетної» правлячої сім’ї. 
Якщо ж такий вплив залишився, то це іс-
нує виключно на рівні звичаїв.

Утім, в окремих конституціях назва-
них держав інститут правлячої родини 
існує. Зокрема, стаття 14 Конституції 
Катару передбачає формування еміром 
«Правлячої Сімейної Ради» з числа чле-
нів правлячої династії. Проте повнова-
ження означеної Ради обмежується лише 
визнанням того факту, що трон еміра є 
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вакантним у випадку його смерті або не-
дієздатності. Призначити ж спадкоємця 
або оголосити спадкоємця еміром Рада 
не має права (стаття 15 Конституції 
Катару) [20].

Єдиною країною, що на конституцій-
ному рівні регулює можливість правлячої 
родини впливати на інститут спадкоєм-
ця, є Оман. Основний Закон Султанату 
Оман у статті 6 передбачив, що протягом 
трьох днів, коли трон султана стає вакант-
ним, Правляча Сімейна Рада повинна ви-
значити того, кому належатиме трон [21]. 
Фактично це означає, що в Омані Правляча 
Сімейна Рада обирає главу держави.

Крім Оману, можливість виборів гла-
ви держави передбачається конституція ми 
деяких інших азіатських монархій. Так, у 
Камбоджі, відповідно до стат ті 13 Кон-
ституції, новий король обираєть ся Коро-
лівською Тронною Радою у складі Голови 
Національних Зборів, Голови Се на ту, їх за-
ступників, Прем’єр-міністра та Патріархів 
буддійських общин Моханікай і Дхаммают 
не пізніше семи днів після смерті поперед-
нього короля [22].

Проте означені вибори обмежують-
ся виключно представниками правлячих 
династій. Зокрема, в Омані трон згідно зі 
статтею 5 Основного Закону переходить 
до нащадків султана Турки ібн Сеїда ібн 
Султана [23]. В Камбоджі ж, відповідно до 
частини першої статті 14 Конституції, ко-
ролем може бути лише член королівської 
родини та нащадок королів Анг Дуонга, 
Нородома чи Сисовата [24].

Крім виборів монарха, що передбачені 
конституційними чи релігійно-звичаєвими 
нормами, можуть проводитися вибори гла-
ви держави у надзвичайних обставинах, 
пов’язаних з переривом династії або з від-
сутністю законного спадкоємця.

Так, коли через раптову смерть монарх 
не встигає призначити собі спадкоємця і 
конституційне законодавство не регламен-
тує питання щодо інших спадкоємців, но-
вий спадкоємний глава держави обирається 
спеціальним органом. Зокрема, це перед-
бачається Конституцією Таїланду, згідно з 
якою (стаття 23) можливість виборів глави 
держави існує лише за умови, якщо трон 
стає вакантним, але король не призначив 
законного спадкоємця. У цьому випадку 
останнього повинна визначити сформована 
королем Таємна Рада [25].

Щодо перериву династії, то це питання 
здебільшого регулюється конституціями 
європейських монархій парламентарного 
типу – Іспанії, Великобританії, Нідерландів, 
Швеції та Норвегії.

Так, в Іспанії частина третя статті 57 
Конституції передбачає: «У тому випадку, 
коли згасають усі гілки династії, що мають 
право на спадкування корони, Генеральні 
кортеси вирішують питання про спадку-
вання якнайкраще для інтересів Іспанії» 
[26]. Фактично це положення надає парла-
менту (Генеральним кортесам) право у ви-
падку перериву династії Бурбонів вибрати 
нового короля.

У Нідерландах частина друга статті 
30 Конституції передбачає, що саме Ге-
неральним Штатам надається право обрати 
спадкоємця короля в тому випадку, коли 
того не було заздалегідь призначено монар-
хом [27].

У Швеції парламент (Риксдаг) призна-
чає регента у випадку згасання королівської 
династії (частина перша § 4 глави 5 «Форми 
правління») [28].

Відповідно до § 48 Конституції Норвезь-
кого Королівства, якщо королівська динас-
тія себе вичерпає, а спадкоємця престолу не 
буде призначено, нові король чи королева 
обираються Стортингом [29] – норвезьким 
парламентом.

У Данії стаття 9 Конституції вказує на 
те, що якщо престол є вакантним і немає 
спадкоємця, Фолькетинг обирає короля і 
визначає подальший порядок престолонас-
лідування [30].

Згода парламенту на призначення коро-
ля Великобританії у випадку вакансії трону 
передбачається й Актом про престолонас-
лідування 1701 року: «У випадку переходу 
корони та імператорського титулу до особи, 
що не є уродженцем Королівства Англії, на 
народ англійський не може бути покладена 
інакше, як за згодою парламенту» [31].

Утім, таке положення існує не лише 
в Європі, а й у інших регіонах, системи 
правління яких також передбачають об-
меження влади монарха. Наприклад, у 
Королівстві Тонга частина сьома статті  32 
Конституційного Акта передбачає, що 
в тому випадку, коли немає спадкоємця 
тро ну, Кабінет міністрів в особі Прем’єр-
міністра повинен скликати представників 
знаті Законодавчих Зборів, які шляхом 
голосування обирають короля, що ста-
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не родоначальником нової династії [32]. 
В Йорданії ж п. d статті 28 Конституції 
передбачає можливість виборів короля з 
династії Хусейна-ібн-Алі Національними 
зборами [33].

Таким чином, вибори глави держави 
можливі і в умовах монархії. Зокрема, ви-
бори монарха передбачаються як респуб-
ліканськими (Малайзія, ОАЕ) та теокра-
тичними (Ватикан, Тибет) монархіями, 
так і класичними спадковими монархіями. 

В останньому випадку прерогатива вибо-
ру монарха покладається на спеціальний 
орган (Тронна рада, Правляча Сімейна 
Рада) чи парламент, але не на підданих 
(громадян) монархічної держави. Для 
того ж, щоб повністю пізнати природу ви-
борів глави держави, потрібно проводити 
детальне дослідження в цьому напрямі і 
висвітлити, зокрема, процедурні питання 
виборів. Але це – справа подальших до-
сліджень.
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