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Процес формування механізму повоєнного конституційного
контролю з 1945 р. в Індонезії проходив досить суперечливо. Це було
зумовлено майже 500-літнім пануванням на цих багатих острівних
землях португальських (із кінця XV ст.), іспанських (із середини XVI
ст.), голландських (із початку XVIІ ст.) колонізаторів та ще й
японських окупантів. Після розгрому Японії Комітет з підготовки
Індонезії до незалежності під проводом Ахмеда Сукарно та М.Хатти в
серпні 1945 р. проголосив країну незалежною республікою (під
протекторатом Нідерландів) і ввів у дію першу в її історії Конституцію
від 18 серпня 1945 р.

Індонезія мала стати унітарною республікою з 13 600 островів,
суверенітет якої належить народу і здійснюється Народним
консультативним зібранням, на яке покладались повноваження
затверджувати Конституцію, визначати основні напрями політики
держави, обирати президента і віце-президента. З формальної точки
зору начебто саме Народне консультативне зібрання мало стати на
верхівці політичного конституційного контролю. Але збиралось воно
лише один раз на 5 років, і фактично Індонезія перетворювалась на
суто президентську республіку, а президент — чи не на єдиновладного
диктатора [11; 103-155].

Найвища контрольна й управлінська влада зосереджувалась
виключно в руках глави держави, який, вступаючи на посаду, клявся
«суворо дотримуватись Конституції». Останнє зовсім не важко було
робити, оскільки цей Основний закон і перетворював президента мало



не на абсолютного монарха.
Президент отримував усі можливості єдиновладно визначати

конституційність законів і актів уряду, сам видавав закони. Припис, що
вони ухвалюються «за згодою Ради народних представників»,
фактично значення не мав, оскільки така Рада збиралася час від часу.

Першого президента А. Сукарно обирали навіть не Народні
консультативні збори, які були створені лише в січні 1960 р., а
призначив Комітет з підготовки Індонезії до незалежності. Термін
обрання президента у 5 років міг продовжуватись без обмежень.
Президент на власний розсуд призначав і звільняв усіх державних
міністрів, які лише «надавали допомогу в його діяльності», мав право
абсолютного вето на всі законопроекти, а протягом 6 місяців після
закінчення війни «у Великій Східній Азії організовував і здійснював
усе, встановлене Конституцією» [8; 75-104].

А така війна розпочалась відразу після проголошення Індонезії
незалежною республікою. На острови Східної Індонезії висадились
англійські й голландські війська з метою відновити колишній
колоніальний статус. У цих умовах Конституція 1945 р. не тільки не
могла захищатись, а й практично втратила чинність. А. Сукарно в роки
війни створив і керувався фактичними революційними конституціями.
Законодавчим органом став Центральний національний комітет
Індонезії, члени якого призначалися президентом. У жовтні 1945 р. при
ньому з’явився виконавчий орган – Робочий комітет, теж призначений
президентом.

Національно-визвольна війна затягувалась. У 1949 р. голландські
окупанти спробували було нав’язати островам власну Конституцію від
10 грудня 1949 р., скликавши «конференцію круглого столу» в Гаазі.
Передбачалося створити напівколоніальну федеративну державу –
Сполучені Штати Індонезії на чолі з голландською королевою. Та не
минуло й року, як у серпні 1950 р. Центральний національний комітет
Індонезії відмовився від пропозиції та ухвалив нову тимчасову
Конституцію 1950 р., яка знову перетворювала Індонезію на унітарну
республіку, де охорона Основного закону мала здійснюватись
однопалатним парламентом – Радою народних представників,
відповідальним перед нею урядом та президентом.

З Конституцією 1950 р. Індонезія проіснувала аж до 22 квітня 1959
р., тобто до часу, коли створені ще в 1955 р. Установчі збори так і не
спромоглися затвердити новий основний закон. Президент А.
Сукарно в цих умовах проголосив п’ять принципів національної
боротьби — «панча сила» (віра в єдиного Бога, соціальна
справедливість, гуманізм, демократизм, націоналізм), розпустив



Установчі збори і відновив дію Конституції 1945 р.
У січні 1960 р. були створені Народні консультативні

збори з 294 репрезентантів усіх островів і груп населення,
з яких 94 увійшли до складу Ради народних
представників. Додатково остання отримала повноваження (крім
давання згоди на ухвалення законів) перевіряти стосовно відповідності
Конституції 1945 р. акти уряду. Але він не ніс перед Радою народних
представників ніякої відповідальності.

Про роль Верховного суду й інших судів у конституційному
контролі в Основному законі навіть не згадувалося. Саме тому його
положення про те, що «судову владу здійснює Верховний суд та інші
суди», було витлумачено таким чином, що Верховний суд у складі
голови, віце-голови, 4 суддів і секретаря (всі вони призначались
президентом) має право лише консультативного конституційного
контролю у вигляді висновків з питань юридичного характеру за
поданням президента чи Кабінету міністрів, зокрема, тлумачення
Конституції та законів.

Певні повноваження в попередньому конституційному нагляді
покладались і на Вищу консультативну раду при президентові,
головним завданням якої було «надання порад президенту і право
внесення пропозицій уряду». Формував і очолював Раду сам
президент. На підставі конституційного закону №1 від 1951 р. нагляд
за дотриманням положень Основного закону на місцях покладався на
ради народних представників автономних районів І, ІІ та ІІІ ступенів,
їхні виконавчі ради, міські муніципальні ради та мерів міст [7].

Як уже підкреслювалось, найвищий конституційний контроль
дедалі більше зосереджувався в президента А. Сукарно, який у

1963 р. був обраний на посаду довічно і за допомогою прем’єр-
міністра Хатті ввів жорсткий політико-правовий режим «керованої
демократії», тобто власну диктатуру. Користуючись невдоволеністю,
що зростала в країні внаслідок прорахунків у внутрішній і зовнішній
політиці (конфлікти з Нідерландами, погрози Малайзії, вихід з ООН
тощо), призначений у 1966 р. прем’єр-міністром командувач військами
стратегічного резерву генерал Сухарто став поетапно позбавляти
повноважень президента, фізично знищувати сотні тисяч комуністів,
на яких спирався останній,  і в травні 1967 р. остаточно усунув від
влади А. Сукарно.

Звичайно, при проведенні таких акцій приписи Конституції просто
ігнорувались. У березні 1968 р. Сухарто вже офіційно був обираний
президентом і займав цю посаду протягом усього розглядуваного
періоду. При цьому система політичної та адміністративної



конституційної юстиції, закріплена в Конституції 1945 р.,
формально зберігалась. Роль судової влади в конституційному
контролі залишалась мізерною.

Ідеологічний конституційний контроль фактично став
однопартійним, тобто належав створеній Сухарто в 1971 р. партії
«Голкар» («Голонган кар’я»),  в яку було «загнано» всіх державних
службовців, військовослужбовців, багатьох студентів і селян. П’ять
націоналістичних і чотири мусульманських партії Сухарто в руслі
насадження «нового порядку» замість «керованої демократії» свого
попередника об’єднав відповідно в Демократичну партію і Партію
розвитку та єдності, які виконували роль декоративної опозиції.
Конституційний контроль з боку державних органів став
«генеральським».

Усі високі посади не тільки в центрі, а й на місцях (аж до сільських
старост) обіймали військові. Генерали й полковники призначались
міністрами, суддями, губернаторами, займали п’яту частину місць у
парламенті, провінційних та окружних законодавчих зборах. Але 70%
й надалі існувати в злиднях [6; 74-98].

На відміну від багатовікової колонії, якою була Індонезія,
загарбана японцями лише в 1942-1945 рр., західний сусід Японії на
Корейському півострові понад 500 років залишався незалежним
королівством Чосон і тільки в 1910 р. був окупований самураями і
проголошений генерал-губернаторством японської імперії. Іншими
словами, особливістю становлення корейської системи конституційної
юстиції є те, що вона пізнала і колоніальний, і соціалістичний, і
буржуазний її різновиди.

У ланцюгах неволі колишнє королівство 35 років примушувалось
генерал-губернатором з Токіо до захисту японських імперських
законів. Власні фактичні конституції теж не залишались без охорони
завдяки живучості характерних для всієї Східної Азії традицій
конфуціанства серед корейців, коли суспільні відносини регулювалися
правом, а не законом, моральними засадами, звичаями і традиціями,
такими принципами, як колективізм, патріотизм, культивувалося
верховенство обов’язків над правом, традиційних примиренських
інститутів – над офіційним судом, етичних установок – над
юридичними нормами тощо.

Це «народне право» виявилось більш могутнім охоронцем
фактичних конституцій корейців у колоніальний період, ніж японський
генерал-губернатор з численними силовими структурами (військові
з’єднання, жандармські, поліцейські формування) і чиновниками, на
посади яких аборигени фактично не допускались. Заборонялися



корейська мова, корейські імена, прізвища, примусово
насаджувався синтоїзм тощо [3].

Зі зброєю в руках захищали корейські фактичні конституції
партизанські загони під проводом керівників нелегальних тимчасових
урядів Лі Син Мана, Кім Ір Сена, Кім Гу та ін. У 1943 р. СРСР і США
поділили півострів по 38-й паралелі,  а в 1945 р. ввели свої війська
відповідно на північну і на південну території Кореї. У наступні кілька
років саме радянське й американське військове командування
відігравало вирішальну роль у підготовці конституцій у колишній
японській колонії. Кілька спроб створити з цією метою тимчасовий
уряд для всієї Кореї провалились.

У зв’язку з цим уже з лютого 1946 р. в Північній Кореї під
проводом одного з вождів комуністичного руху Кім Ір Сена почали
виникати місцеві органи конституційного захисту: Тимчасовий
народний комітет, Народний комітет, місцеві народні комітети тощо. У
відповідь на проголошення в південній частині півострова в серпні
1948 р. Республіки Корея, на півночі через місяць виникла Корейська
Народно-Демократична Республіка (КНДР) із власною Конституцією
1948 р., яка згодом була замінена Конституцією 1972 р.

Система корейської конституційної юстиції соціалістичного типу
вже детально аналізувалась.

На півдні півострова об’єкти юридичного захисту змінювались
досить часто. Лише протягом розглядуваного періоду тут
ухвалювались конституції 1948, 1960, 1962, 1972 і 1980 рр.

Суб’єкти оборони конституцій Республіки Корея теж не
вирізнялися стабільністю, але найхарактернішим для них було
існування диктаторських президентських режимів під проводом Лі Син
Мана (1948-1960), Чан Мена (прем’єр-міністр у 1960-1961 рр.), Пак
Чжон Хі (1961-1979) та Чон Ду Хвана (з 1980 р.). Причому і без того
сильна президентська влада з ухваленням кожної нової конституції
отримувала все більші й більші управлінські та конституційні
контрольні повноваження.

Спочатку (за Конституцією 1948 р.) президент формально був
певної мірою підконтрольним однопалатному парламенту —
Національним зборам, сформованим населенням на 4 роки, оскільки
обирався на посаду цим представницьким органом. Але з 1952 р. він
фактично вийшов з-під такого контролю, отримуючи пост у результаті
загальних виборів [9; 135].

Народ урешті-решт не витримав диктаторського режиму й у ході
повстання у квітні 1960 р. повалив Лі Син Мана та ухвалив нову
Конституцію, за якою посада президента ліквідувалась, у державі



встановлювалась парламентська система управління, а найвищий
політичний контроль прибрали до рук Національні збори та повністю
відповідальний перед ними уряд на чолі з прем’єр-міністром –
провідником партії, що перемогла на чергових виборах. Таким
переможцем тоді стала Демократична партія на чолі з прем’єр-
міністром Чан Меном.

Та нова модель конституційного контролю не протрималась і року.
Демократизація режиму дуже не сподобалась військовим: вони
здійснили переворот і поставили на чолі держави самозвану хунту під
проводом генерала Пак Чжон Хі.

Новий диктатор припинив дію Конституції 1960 р. та встановлений
нею механізм свого правового захисту і нав’язав населенню чергову
Конституцію 1962 р., яка відновлювала авторитарний характер
конституційної юстиції. На підставі цієї Конституції він обирався
президентом у 1963, 1967 і 1971 роках.

У зв’язку з виведенням з республіки американських військ
у 1972 р.  Пак Чжон Хі, скориставшись своїми

конституційними контрольними повноваженнями, висунув гасло про
необхідність «зміцнення життєздатності» Конституції 1962 р. через
«загрози національній безпеці», ввів на наступне десятиліття
надзвичайний стан і чергову Конституцію 1972 р., яка зробила
повноваження президента фактично необмеженими, а роль
Національних зборів, уряду, інших державних органів, зокрема й
судових, в охороні Конституції звела до мінімуму. У таких умовах Пак
Чжон Хі переобирався на посаду президента й у 1972, і й 1978 рр.

Після останніх виборів спалахнули повстання в Пусані, Масані та
інших регіонах Південної Кореї. «Гарант Конституції» придушував
народні виступи з такою жорстокістю, що не витримали нерви навіть у
глави Центрального агентства безпеки республіки, який у жовтні 1979
р. застрелив президента-диктатора.

У повоєнній системі конституційної юстиції Сеула певну роль
відігравали політичні партії. Так, опертям режиму Лі Син Мана
протягом 12 років була Ліберальна партія, короткочасного правління
Чан Мена – Демократична партія, диктатури Пак Чжон Хі –
Демократична республіканська партія.

На місцях під приводом «зміцнення життєздатності конституції»
лютували призначені президентом губернатори Сеула, Пусана, Тегу,
Інчхона, Теджона та Кванджу, 9 провінцій, їхні виконавчі ради, а на
підставі закону про організацію судів 1949 р. – слухняні суди.
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В этой статье анализируется влияние лидера на становление и
развитие внешней и внутренней политики Индонезии и Кореи и его
роль в процессе модернизации страны. Рассмотрены политические,
экономические и социо-культурные особенности Республики
Индонезия и Республики Корея и их связь с формированием феномена
национального лидерства.

Ключевые слова: лидер, модернизация, внешняя политика, "новый
порядок", Индонезия, Корея, Сухарто.



In this article analyses influence of leader on establishment and
development of foreign and internal policy of Indonesia and Korea, its role
in the process of modernization of stat. The article covers political,
economical and socio-cultural particularities of The Republic of Indonesia
and Republic of Korea, its relation with formation of phenomena of national
leadership.

Key words: leader, modernization, foreign policy, "new order",
Indonesia, Korea. Soeharto.


