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Принцип поділу влади заснований на ідеях, що належать давньогрецькому 

мислителю Арістотелю. Ідея була остаточно розроблена та оформлена у 

XVIII ст. в роботах французького філософа ІІІ . Монтеск'є . 

Суть принципу поділу влади проявляється в двох аспектах . Перший ас

пект - функціональний, другий - обмежувальний . Поділ влади покликаний 

створити таку систему органів , за якої неможлива узурпація влади , але існує 

можливість убезпечити тих , ким керують . Будь-який засіб, що цьому сприяє , є 

елементом поділу влади . Говорячи про розмежування владних повноважень, 

необхідно відзначити, що кожен орган державної влади повинен мати свій 

власний, унікальний набір повноважень . 

Принцип поділу повноважень є стійкою юридичною структурою, що скла

дається з трьох елементів . Перший є основним і реалізується шляхом різних 

засобів формування вищих органів влади. Другий реалізується шляхом вста

новлення в конституціях повноважень кожної гілки державної влади . Третій є 

системою стримувань та противаг, а по суті - це форми та результат взаємодії 

гілок влади. Всі три елементи у сукупності і реалізують принцип поділу влади . 

У праві під системою стримувань і противаг (check and balance) частіше ро
зуміють існуючу в США і закріплену ще в Конституції 1787 р., а згодом реко
нструйовану в інших країнах, систему взаємодії на основі принципу поділу 

трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової. 

Американська Конституція 1787 р. є поєднанням англійських та американ

ських конституційних традицій. Вона побудована на правових інститутах по

літичної спадщини Англії, таких як представницький уряд , традиції відомих 

громадянських прав і свобод, спільне право. Але такий спадок Англії як мона

рхія і принцип верховенства парламенту американською правовою думкою 

були відкинуті. 

У процесі розробки Конституції знайшли відображення колоніальний 

«конституціоналізм», досвід конституційного розвитку незалежних штатів, 
британська ідеалізована модель державності, політичні вчення того часу (пе

редусім Дж. Локка і Ш. Монтеск'є). 

В основу Конституції США були покладені найважливіші принципи кон

ституціоналізму: принцип федералізму, принцип розподілу влади , принцип 

верховенства федерального права. 

Конституційне закріплення принципу поділу влади з чітким зазначенням 

меж повноважень кожної влади і визначенням засобів стримувань і противаг 
трьох гілок влади став однією з гарантій функціонування держави. Цей прин-
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цип поділу влади з урахуванням системи стримувань та противаг увійшов в іс

торію як Медісонівська модель уряду. 

Д. Медісон зазначав, що до того часу, поки органи державної влади «не бу

дуть зв 'язані і переплетені такою мірою, щоб надати кожному з органів кон

ституційний контроль над іншими, максимально необхідний рівень поділу як 

сутність вільного уряду, ніколи на практиці не зможе бути організований на

лежним чином». Головна мета такого поділу влади - це не допустити виник

нення «фракцій», тобто групи людей, «які виступають проти прав інших гро

мадян і проти постійних і сукупних інтересів суспільства» , і не допустити 

захоплення нею всієї державної влади [4]. 
В основу американської концепції поділу влади покладені 4 елементи: 
1) ідея про три окремі та незалежні гілки влади - законодавча, виконавча, і 

судова влада; 2) уряд виконує різні види функцій ; 3) положення про те, що 

апарат влади повинен бути окремим , ніхто не може бути членом більше, ніж 

однієї влади в один і той самий час; 4) положення , що законодавчий орган не 

змінює розподіл влади, делегуючи свої сили виконавчій або судовій владі . 

Система стримувань і противаг, можливо, була найбільш продуманою особ

ливістю американської Конституції. Вона пронизує весь документ і стимулює 

самоконтроль. 

Ідеологи Конституції дійшли наступної згоди : 

1) деякі функції можуть бути продубльовані між трьома основними відом
ствами уряду . У певному сенсі одне відомство могло втручатися у справи ін

шого. В остаточній редакції Конституції, яка була винесена на ратифікацію, 

Президент (виконавча влада) брав участь у законодавчому процесі, шляхом 

використання свого права вето та права вносити рекомендації до Конгресу. З 

іншого боку, законодавча гілка влади через Сенат мала владу над виконавчою 

гілкою, а саме, договори і президентські призначення на основні адміністра

тивні та судові посади повинні бути затверджені Сенатом. Крім того , судова 
система отримала частку виконавчої влади для управління своїми внутріш

німи справами. За результатами судового розгляду вона могла оголосити акти 

законодавчого органу неконституційними [ 1 ]; 
2) були внесені зміни до Конституцій штатів , які зобов'язували забезпечи

ти незалежності виконавчої та судової гілок влади від законодавчого органу 

(спочатку, як правило , законодавчий орган призначав і знімав суддів і дер
жавних службовців штатів) [1]. Згідно з новою Конституцією Сполучених 
Штатів члени-сенатори обиралися легістратурами штатів , президент обирався 

колегією виборців, федеральні судді призначалися Президентом за згодою 

Сенату і обіймали свої посади довічно. Таким чином, автори Конституції 

прагнули не допустити верховенства законодавчого органу «над виконавчою 

та судовою гілками влади» [8, с. 109]; 
3) кожному відомству були надані конституційні засоби для протидії спро

бам домінувати в інших відомствах. «Абсолютне вето» Президента на акти 

Конгресу було засобом захисту для виконавчої гілки влади . Довічне перебу

вання на посаді федерального судді було засобом захисту судової влади. До
датковим захистом виконавчої та судової влади від законодавчого органу, бу-
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ло створення механізму, згідно з яким члени Палати і Сенату обиралися 

різними способами і в різний час. Конгресу було надано конституційне право 

знімати з посад чиновників виконавчої та судової влади [9, с. 183 ]. 
Складна система стримувань і противаг була своєрідним лейтмотивом 

Конституції. Вона допомагала зберегти розділення повноважень, «озброю
ючи» кожну гілку силою протидіяти зазіханням іншої гілки [9, с . 187]. 

Протягом століть фактичні відносини між трьома основними органами вла

ди - Конгресом, Президентом і Верховним судом - постійно змінюються , але . . 
саме принцип подшу влади залишається незмшним. 

Свого часу Конституція США, безсумнівно, була революційним докумен

том і мала величезний вплив на розвиток конституціоналізму в багатьох ін

ших країнах світу. 
За словами Г. Аптекера, доктрина договірного формування уряду і чіткого 

визначення меж і прерогатив державних органів, що були реалізовані в Кон

ституції США 1787 р., означали «реалізацію політичних принципів епохи Ро
зуму» [2]. 
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