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نوع و ارکان اصلی حكومت
سيستم حكومتي اوكراين جمهوري است و پارلمان در آن نقش محوري دارد ،به گونه اي كه نظام كشور را
رياست جمهوري -پارلماني ميدانند .اركان حكومت به سه قوه مجريه ،قضاييه و پارلمان (مقننه) تقسيم مي
شوند .دوره رياست جمهوري اين كشور در سال  1996ميالدي ،از چهار سال به پنج سال افزايش يافت .از
ديد تقسيمات كشوري ،اوكراين از  24استان و يك جمهوري خود مختار (كريمه) تشكيل شده است.
شوراهاي شهر و روستا نقش مهمي در اداره كشور دارند.
 قانون اساسی
اوكراين در شانزدهم جوالي سال  1990ميالدي ،حق حاكميت ملي و در  24آگوست  1991ميالدي
استقالل كامل خود را به دست آورد .تفكيك قوا در اوكراين پذيرفته شده و قواي مجريه ،مقننه و قضاييه
در آن نقش اصلي را دارند .قانون اساسي جديد اوكراين از  28ژوئن سال  1996به اجرا گذاشته شده كه
داراي  15فصل و  161اصل است .آخرين اصالحات قانون اساسي در آوريل سال  2000ميالدي ،در يك
همه پرسي انجام شد كه طبق آن برخي اختيارات رئيس جمهور در برابر قوه ي مقننه افزايش مي يابد
همچنين قوه ي مقننه از يك مجلسي به دو مجلسي تبديل شده و از مصونيت نمايندگان مجلس كاسته شود.
اين امر تاكنون ،اجرايي نشده است.
رئيس جمهور اوكراين در سال  2002ميالدي ،همزمان با يازدهمين سالگرد استقالل اوكراين در سخنراني
خود پيشنهاد كرد شيوه ي حكومت از «رياست جمهوري -پارلماني» به «پارلماني -رياست جمهوري»
تغيير يابد .اين تغيير از آغاز سال  2006ميالي ،به مرحله اجرا درآمد.
 قوه مجریه
رئيس جمهور اوكراين به عنوان رئيس حكومت ،بر
اساس انتخابات عمومي انتخاب مي شود .يك فرد براي
بيش از دو دوره پياپي نمي تواند رئيس جمهور شود .هم
اكنون آقاي پترو پروشنكو رئيس جمهور اوكراين
است .دستورهاي رئيس جمهور از طريق وزارتخانه ها
اجرا مي شود و نيازي به تأييد پارلمان ندارد.
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رئيس جمهور داراي حق وتو بوده و مي تواند مصوبات پارلمان را رد كند ،از سوي ديگر وتوي رئيس
جمهور مي تواند توسط دو سوم رأي نمايندگان باطل شود .رئيس جمهور فرماندهي كل نيروهاي مسلح و
رياست شوراي امنيت ملي را نيز بر عهده دارد و عزل و نصب فرماندهان ارشد نظامي نيز از اختيارات وي
است .پارلمان اوكراين حق استيضاح و محكوميت رئيس جمهور را دارد و آغاز اين فرايند نيازمند توافق
اكثريت نمايندگان است.
رياست كابينه ي وزرا بر عهده ي نخست وزير است و در صورت عزل ،بيماري و يا استعفاي رئيس
جمهور ،به صورت موقت نخست وزير عهده دار وظايف وي خواهد بود.
هيأت دولت اوكراين بدنه ي قوه مجريه بوده و تحت كنترل قانون و
پارلمان اوكراين است .كابينه شامل نخست وزير ،معاون اول ،سه معاون
و وزرا است .پيش از اين ،نخست وزير توسط رئيس جمهور انتخاب مي
شد و وزرا با پيشنهاد نخست وزير و گرفتن راي اعتماد از
پارلمان منصوب مي شدند .بر اساس قوانين جديد كه از آغاز سال 2006
ميالدي اجرايي شده است ،مانند بسياري از كشورهاي اروپايي،
فراكسيون داراي اكثريت در پارلمان مي تواند نخست وزير و وزيران را
انتخاب كند .آقاي والديمير گرويسمن در سال  2016ميالدي ،به نخست
وزيري اوكراين انتخاب شده است.
 قوه مقننه
پارلمان اوكراين بر طبق اصل  75قانون اساسي تنها
ارگان قوه مقننه اين كشور است .پارلمان اوكراين 450
نماينده دارد و بر اساس قوانين جديد ،احزاب و گروه
هايي كه در انتخابات عمومي دست كم سه درصد
آراي مردم را به دست آورند ،به پارلمان راه مي يابند.
گروههاي سياسي پيش از آغاز انتخابات ،ليست
نمايندگان پيشنهادي خود را ارائه داده و پس از گذر از
مرز سه درصد ،اين افراد به پارلمان راه مي يابند .ولي با تصميم رئيس حزب و توافق ديگر اعضا ،نام افراد
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موجود در ليست انتخاباتي ،تا پيش از صدور كارت شناسايي و آغاز به كار رسمي ،قابل تغيير است.
نمايندگان اوكراين داراي مصونيت كامل پارلماني بوده و داراي حق بازخواست از وزرا و ارگان هاي
دولتي هستند .نمايندگان نمي توانند همزمان داراي مشاغل و يا سمت هاي ديگر دولتي باشند.
 قوه قضاییه
قوه قضاييه اوكراين در كنار دو قوه ديگر به طور مستقل عهده دار امور قضايى كشور است .باالترين
مرجع قضايى كشور ديوان عالي و دادگاه قانون اساسي است .مجموعه قوانين كيفري و جزايي اوكراين
شامل  447ماده است و از سال  2001ميالدي ،معتبر و مبناي استناد دادگاه ها و مراجع دادگستري اين
كشور است .اوكراين تاكنون صالحيت دادگاه داوري بين المللي را نپذيرفته است.
 افراد و گروههای با نفوذ
بر اساس آمار سال  2000ميالدي ،بيش از صد حزب و تشكل سياسي در اوكراين به ثبت رسيده است .در
ميان گروه هاي سياسي دو حزب اوكراين ما (طرفداران غرب با رهبري ويكتور يوشچنكو و يوليا
تيموشنكو ) و حزب مناطق (طرفداران روسيه با رهبري ويكتور ياناكوويچ) قدرت بيشتري داشته و در
وضعيت سياسي ،اقتصادي و اجتماعي تاثيرگذاري و نفوذ بيشتري دارند.
از احزاب معروف ديگر اوكراين «حزب سوسياليست» است كه پس از فروپاشي شوروي ،از كمونيسم
افراطي فاصله گرفته و به سوسياليسم ميانه (مانند آنچه در اروپاي غربي رواج دارد) روي آورده است.
ساير احزاب و گروههاي عمده و بانفوذ سياسي اوكراين عبارتند از:
 اوكراين جديد (ميانه رو متمايل به چپ)
 جنبش خلق اوكراين (ملي گرا)
 كنگره نيروهاي دموكراتيك ملي (محافظه كار)
 حزب جمهوري خودمختار كريمه
 حزب كمونيست
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