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Rządowa inicjatywa ustawodawcza  
jako instrument planowania ustawodawczego w Federacji Rosyjskiej2

Jednym z  priorytetowych kierunków działalności Rządu Federacji Rosyj-
skiej oraz federalnych organów władzy wykonawczej jest ich, realizowany 
w różnej postaci, udział w postępowaniu ustawodawczym3. Zaangażowanie 
ustawodawcze przedmiotowych organów władzy państwowej ma zakotwi-
czenie w konstytucyjnym statusie rządu jako organu sprawującego władzę 
wykonawczą w Federacji Rosyjskiej (art. 110 ust. 1 Konstytucji). Bezpośred-
nio ustrojodawca powierzył gabinetowi prowadzenie licznych, a  przy tym 
doniosłych w skutkach, polityk państwowych. W szczególności, Rząd Fede-
racji Rosyjskiej zapewnia realizację jednolitej polityki finansowej, kredyto-
wej, pieniężnej. Zapewnia realizację jednolitej polityki państwa w dziedzinie 
kultury, nauki, edukacji, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego 
i  ekologii. Zarządza własnością federalną. Podejmuje działania w zakresie 
zapewnienia obrony kraju, bezpieczeństwa państwa oraz realizacji polityki 
zagranicznej Rosji. Rząd federalny podejmuje działania w zakresie zapewnie-
nia praworządności, praw i wolności obywateli, ochrony własności i porząd-
ku publicznego oraz zwalczania przestępczości. Konstytucyjnie powierzone 
polityki znajdują konkretyzację i  uzupełnienie w  aktach ustawodawczych, 

1 Autor jest adiunktem w Zakładzie Systemów Politycznych Instytutu Nauk Prawnych 
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

2 Artykuł jest zmodyfikowaną wersją referatu wygłoszonego na II Seminarium Mło-
dych Badaczy Prawa Konstytucyjnego, które odbyło się w Gdyni w dniach 5–7 października 
2010 r.

3 G. P. Iwlijew, G. A. Gadżimagomiedow, Uczastije Prawitielstwa Rossijskoj Fiedieracii 
w zakonodatielnoj diejatielnosti, Moskwa 2008, s. 59.
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a wśród nich – w ustawie o Rządzie Federacji Rosyjskiej4, w której prawo-
dawca detalizuje rozumienie poszczególnych polityk rządowych. W  celu 
skutecznego wykonywania stawianych zadań nie wystarcza, aby rząd funk-
cjonował na zasadach organu jedynie reagującego na ustawy i inne postaci 
uchwał Zgromadzenia Federalnego w celu ich wprowadzenia w życie. Musi 
aktywnie wpływać na treść wewnętrznych i zagranicznych polityk państwo-
wych. Z tego też powodu ma miejsce prawne wyposażenie rządu w rozbudo-
wane możliwości działania w zakresie przygotowywania i uchwalania aktów 
normatywnych. Tym niemniej realizacja przez rząd rozległych i  istotnych 
kompetencji nie może być prowadzona samowolnie, bez brania pod rozwagę 
licznych okoliczności tak o charakterze obiektywnym, jak i subiektywnym5.

Wzgląd na efektywność realizacji stawianych rządowi zadań wymaga od 
niego prognozowania, planowania i  programowania prac legislacyjnych. 
Mówiąc o  prognozowaniu prawnym mamy na względzie systematyczne 
i  permanentne badanie przeszłych procesów państwowoprawnych, tempa 
ich zachodzenia i  konkretnych okresów realizacji, rezultatem czego jest 
wypracowywanie prognozy rozwoju zjawisk prawnych6. W odróżnieniu od 
prognozowania, które polega na ocenie prawdopodobieństwa i naukowym 
przewidywaniu, planowanie prac ustawodawczych ma imperatywny cha-
rakter. Planowanie to działalność kierownicza podmiotów inicjatywy usta-
wodawczej polegająca na opracowywaniu celów i priorytetów rozwoju usta-
wodawstwa, opracowywaniu, przygotowywaniu i przyjmowaniu projektów 
ustaw pozwalających osiągać cele i  priorytety działalności ustawodawczej. 
Planowanie uwzględnia w sobie także, przyjmując za bazę dostępne zasoby 
materialne, organizacyjne, strukturę społeczną i oddziaływanie czynników 
zewnętrznych, następstwa i okresy realizacji podejmowanych działań legi-
slacyjnych. Zasadą jest, że plan działania ustawodawczego jest zatwierdzany 
aktem prawnym i przyjmuje charakter prawnie wiążący dla jego adresatów.

Prognozowanie i  planowanie prac ustawodawczych, jako kluczowe po-
staci pożądanych form aktywności gabinetu, uzupełnia programowanie 
prac ustawodawczych. Prognozowanie polega na podejmowaniu działań, 

4 Fiedieralnyj konstitucionnyj zakon ot 17 diekabria 1997 g. № 2 – FKZ „O Prawitiel-
stwie Rossijskoj Fiedieracii” (s izm.).

5 G. P. Iwlijew, G. A. Gadżimagomiedow, op.cit., s. 181; I. I. Szuwałow, Prawitielstwo 
Rossijskoj Fiedieracii w zakonotworczieskom prociessie, Moskwa 2004, s. 119.

6 A. Starowojtow, Obiespieczienije płanomiernosti zakonodatielnoj diejatielnosti: faktory, 
tiendiencii, probliemy, „Srawnitielnoje Konstitucionnoje Obozrienije” № 4, 2004, s. 8.
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o  których mowa jest w  planie prac ustawodawczych i  które są konieczne 
dla jego wykonania, w czasie, o którym mowa jest w planie. Programowa-
nie jest ukierunkowane na realizację konkretnych parametrów planu prac 
ustawodawczych. Względem niego ma charakter bardziej indywidualny, 
konkretny7. Dopasowuje korzystanie ze środków działania do faktycznych 
możliwości efektywnego z nich korzystania.

Prognozowanie i planowanie odgrywają kluczowe znaczenie dla zabez-
pieczenia aktywnej polityki ustawodawczej, ukierunkowanej na precyzyjne 
ustalenie problemów społecznych i  planowe, racjonalne i  uporządkowane 
ich rozwiązywanie. Tak rozumiana polityka ustawodawcza jest alternatywą, 
przeciwieństwem, pasywnego, reaktywnego podejścia do ustawodawstwa. 
Jest przeciwieństwem pojmowania organów władzy wykonawczej jako wy-
łącznie powołanych do wykonywania już określonej woli ustawodawczej 
parlamentu. Jest przeciwieństwem wariantu, w którym problemy społeczne 
ujawniają się w późnych stadiach swego rozwoju, kiedy przybrały charakter 
poważny dla dużych grup społecznych, czy też bezpośrednio zagrażają in-
teresom podmiotów partycypujących w  procesie ustawodawczym8. Dzięki 
prognozowaniu i  planowaniu ustawodawczemu można prowadzić efek-
tywną działalność ustawodawczą9. Można osiągać cele i priorytety zawarte 
w konstytucji i innych dokumentach programowych Federacji Rosyjskiej.

Prognozowanie i  planowanie legislacyjne rządu mogą być istotne przy 
tworzeniu całościowego, spójnego wewnętrznie systemu ustawodawstwa. 
Prognozowanie daje możliwość formułowania ewentualnych kierunków 
rozwoju ustawodawstwa i we właściwym czasie pozwala dokonywać wyboru 
z kierunków alternatywnych kierunku optymalnego dla Rosji w danym mo-
mencie jej rozwoju. Z kolei planowanie sprzyja optymalizacji procesu przy-
gotowywania projektów ustaw. Służy koordynacji działalności w  procesie 
opracowywania i przygotowywania projektów ustaw, uzgadnianiu działal-
ności różnych podmiotów uczestniczących w procesie powstawania prawa. 
Sprzyja ograniczaniu lobbingu sektorowego przy regulowaniu ważniejszych 
ogólnopaństwowych zagadnień. Dzięki planowaniu istnieje możliwość przy-
gotowania kompleksowych regulacji prawnych, które oprócz regulacji usta-

7 Ibidem, s. 8.
8 Ibidem, s. 8.
9 S. W. Boszno, Zakonodatielnaja iniciatiwa w Gosudarstwiennoj Dumie Fiedieralnogo So-

branija Rossijskoj Fiedieracii, Moskwa 1997, s. 129.
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wodawczych zawierają również niezbędne dla ich urzeczywistnienia projek-
ty aktów wykonawczych10.

O  ile planowanie legislacyjne wyznacza metodę postępowania rządu, 
o  tyle podjęcie decyzji o  przygotowaniu projektu ustawy może też nosić 
nieplanowany charakter, uzasadniony koniecznością niezwłocznej zmiany, 
uzupełnienia ustawodawstwa w danym segmencie stosunków społecznych. 
Trzeba uwzględniać dynamiczny, niepodlegający całościowej kontroli cha-
rakter stosunków społecznych, zaistnienie nowych, nietypowych zjawisk 
czy też wystąpienie zjawisk o znamionach katastrofy czy klęski żywiołowej, 
które wywołują konieczność dokonania nagłej zmiany w prawie.

Planowanie działalności ustawodawczej rządu widzieć też trzeba w związ-
ku i na tle postulatu jawności prawa. Jest ona jedną ze składowych apliko-
wanej w Federacji Rosyjskiej zasady demokratycznego państwa prawa (art. 
1 ust. 1 Konstytucji). Publikowanie przez rząd swoich planów ustawodaw-
czych ma znaczenie dla demokratyzacji procesu tworzenia prawa. Pozwala 
informować obywateli i  zrzeszenia obywateli wyspecjalizowane w  proble-
matyce prawotwórczej o przebiegu prac ustawodawczych, a przez to służy 
także podwyższaniu ich jakości.

Na podstawie przepisów własnego regulaminu11, zgodnie z  przepisami 
Konstytucji, federalnych ustaw, dekretów, rozporządzeń i poleceniami pre-
zydenta, rząd przyjmuje programy socjalno-ekonomicznego rozwoju pań-
stwa i plany działania w celu ich realizacji, a także planuje swoją działalność 
w zakresie przygotowywania projektów ustaw, zwoływania posiedzeń i in-
nych rządowych przedsięwzięć.

Realizowane przez rząd planowanie ustawodawcze widzieć należy 
w perspektywie jego konstytucyjnej pozycji. Jako organ sprawujący władzę 
wykonawczą w Federacji Rosyjskiej powinien się on kierować wolą wypeł-
nienia postanowień konstytucyjnej proweniencji. W  pierwszej kolejności 
rzecz dotyczy przygotowania projektów federalnych ustaw konstytucyjnych 
i  ustaw federalnych bezpośrednio wskazanych w  przepisach konstytucji. 
Tego typu odwołań do konkretnych ustaw bądź do całego obowiązującego 
ustawodawstwa, konstytucja rosyjska zawiera około sześćdziesięciu. Nad nimi 

10 A. Starowojtow, op.cit., s. 9.
11 Prawitielstwo Rossijskoj Fiedieracii – postanowlienije ot 1 ijunia 2004 g. № 260 

o  Riegłamientie Prawitielstwa Rossijskoj Fiedieracii i  położenije ob Apparatie Rossijskoj 
Fiedieracii s izm.
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rząd nie może przejść do porządku dziennego12. Wszędzie tam, gdzie czy 
to brak tzw. ustaw wykonawczych do konstytucji (co już, co do istoty, jest 
elementem historycznym) czy to ustawy obowiązują, ale w brzmieniu znaj-
dującym się w  kolizji z  wolą ustrojodawcy wyartykułowaną w  przepisach 
konstytucji, odnajdujemy przestrzeń dla rządowego planowania ustawodaw-
czego. W  drugiej kolejności, wzgląd na konstytucję jako akt normatywny 
wyznaczający pożądaną architekturę stosunków społecznych panujących 
w  Federacji Rosyjskiej, nakazuje rządowi konfrontowanie obowiązującego 
ustawodawstwa z  wartościami, zasadami wskazanymi przez ustrojodawcę 
i poszukiwanie stanu konstytucyjnego spełnienia. W tym obszarze regula-
cji gabinet dysponuje bardziej rozbudowaną możliwością dopasowywania 
przedłożeń ustawodawczych do własnych wyobrażeń o pożądanej naturze 
stosunków prawnych. 

Oprócz ustalenia hierarchii podejmowanych działań, wyboru priory-
tetów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej, ważnym celem planowania 
działalności ustawodawczej rządu jest koordynacja działań i racjonalne wy-
korzystywanie ograniczonych zasobów znajdujących się w dyspozycji gabi-
netu i państwa. Kluczowym instrumentem osiągnięcia zakładanego celu jest 
ustanowienie uzasadnionych i  skonsultowanych ram czasowych planowa-
nia, tj. wyznaczanie horyzontu czasowego, w którym dane przedsięwzięcie 
ustawodawcze zostanie zwieńczone uchwaleniem ustawy w  brzmieniu za-
kładanym, a przynajmniej aprobowanym przez rząd13. W ramach planowa-
nia ustawodawczego czynnik czasu jest jedną ze zmiennych postępowania, 
zmienną, która powinna zostać skoordynowana z pozostałymi zmiennymi 
przeprowadzonego procesu decyzyjnego.

W ramach rządowej aktywności planowanie ustawodawcze nie jest celem 
samym w  sobie. Poprzez nie rząd chce oddziaływać, w  możliwie jak naj-
szerszym zakresie, na formowanie rosyjskiego ustawodawstwa. Chce wywo-
ływać w  nim skutki przez siebie pożądane. Z  tego też powodu niezbędne 
jest nie tylko ustalenie treściwych planów legislacyjnych. Nie mniej ważne 
jest także zapewnienie ich aktualności, dopasowywanie do zmieniających 
się, w  różnych segmentach z  różną dynamiką, warunków i  potrzeb życia 
społecznego. Wzgląd na aktualność zamierzeń ustawodawczych federalnej 

12 A. Szochin, Wzaimodiejstwie włastiej w  zakonodatielnom processie, Moskwa 1997, 
s. 35.

13 Ibidem, s. 30.



44 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2010/2–3

egzekutywy oznacza po jej stronie konieczność stałego analizowania obo-
wiązującego ustawodawstwa i permanentnego konfrontowania go z celami 
polityk rządowych. Na tej podstawie istnieje możliwość ustalania niezbęd-
nych zmian prawnych. Jednocześnie trzeba ustalić, czy do przeprowadzenia 
zmiany w  prawie niezbędna jest regulacja ustawowa czy też pożądany cel 
można osiągnąć poprzez zmiany w  regulacjach prawnych niższego rzędu 
niż ustawa federalna czy też w drodze aktów stosowania prawa. Po drugie, 
planowanie ustawodawcze rządu musi posiadać umocowanie w przepisach 
konstytucyjnych, a w szczególności respektować podział kompetencji mię-
dzy Federację Rosyjską i jej podmioty14.

W stanie faktycznym, planowanie procesu przygotowywania projektów 
ustaw, jako warunek kluczowy efektywnej działalności legislacyjnej, zajmuje 
ważny segment w działalności rządu. Poświęca mu się wiele miejsca w re-
gulaminie prac rządu. O wadze problematyki legislacyjnej dla rządu, przy-
najmniej w  ujęciu formalnoprawnym, świadczy także fakt przyjmowania 
w tym zakresie aktów szczególnych, poświęconych dbaniu o najwyższą ja-
kość rządowych projektów ustaw. W odpowiedzi na niezadawalającą jakość 
projektów ustaw wytwarzanych przez organy federalnej władzy wykonaw-
czej, 15 kwietnia 2000 r. rząd podjął uchwałę o doskonaleniu ustawodaw-
czej15 działalności Rządu Federacji Rosyjskiej16.

Rząd przyznawał w niej, że w rezultacie zorientowanej na cel pracy Rządu 
federalnego jego działalność ustawodawcza stała się bardziej ukierunkowa-
ną na rozwiązywanie socjalno-ekonomicznych problemów państwa. Miała 
miejsce poprawa planowania prac ustawodawczych, polepszenie współ-
działania Rządu z  izbami Zgromadzenia Federalnego w  procesie ustawo-
dawczym. Doszło do aktywizacji działalności federalnych organów władzy 
wykonawczej w izbach parlamentu w zakresie popierania stanowiska Rządu. 
Rządowi udało się także doprowadzić do zaaprobowania przez parlament 
ważnych dla niego ustaw.

14 Ibidem, s. 35.
15 W  przedmiotowym kontekście termin zakonoprojektnaja tłumaczę jako „ustawo-

dawcza”, a nie ściśle jako „projektowo-ustawodawcza” ze względu na lepsze brzmienie w ję-
zyku polskim, przy jednoczesnym zachowaniu istoty czynności rządowych.

16 Uchwała weszła w  życie w  miejsce uchwały Rządu Federacji Rosyjskiej z  dnia 
19 czerwca 1994 r. № 733 „O zatwierdzeniu tymczasowych przepisów o ustawodawczej (za-
konoprojektnaja) działalności Rządu Federacji Rosyjskiej”, SZ RF 1994, № 9, St. 019.
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Aktywnymi uczestnikami ustawodawczej działalności Rządu są federal-
ne organy władzy wykonawczej, takie jak ministerstwa, komitety rządowe 
czy agencje rządowe. Ich udział w postępowaniu prawotwórczym jest nie do 
przecenienia. Wynika to z  faktu, że są to organy dysponujące precyzyjną 
wiedzą na temat procesów zachodzących w  poszczególnych dziedzinach 
życia społecznego, mające substrat dla definiowania prawidłowości rozwoju 
życia społecznego i z tego względu są niezbędne w procesie tworzenia prawa. 
Zarazem z udziałem organów federalnej egzekutywy w procesie przygoto-
wywania projektów ustaw wiążą się określone zagrożenia. Należy zwrócić 
uwagę na jakość projektów ustaw przygotowywanych przez federalne organy 
władzy wykonawczej. Nierzadko naruszenie terminu wniesienia projektu 
ustawy do Dumy Państwowej jest spowodowane ich niską jakością. Pro-
blemem jest wąsko rozumiana sektorowość zgłaszanych propozycji, abstra-
hująca od systemowości źródeł prawa, widzenia zdarzeń i procesów w ich 
wzajemnym powiązaniu. Kierując się wąsko resortowymi interesami nie 
sytuują przedmiotu regulacji w ogólnopaństwowej perspektywie. Zdarza się, 
że przygotowywane i konsultowane z zainteresowanymi federalnymi orga-
nami władzy wykonawczej projekty federalnych ustaw przedkładane są rzą-
dowi niedostatecznie przygotowane, z brakami o charakterze legislacyjnym, 
w brzmieniu nie do pogodzenia z konstytucją i obowiązującymi ustawami 
federalnymi. Korekta w ten sposób sporządzonych projektów ustaw de facto 
zamienia się w przygotowanie nowego projektu ustawy, co walnie opóźnia 
rządowe prace nad projektem ustawy17.

Dostrzeżone i przywołane przez rząd niedoskonałości rządowego procesu 
przygotowywania projektu ustaw stały się leitmotivem doskonalenia trybu 
planowania prac ustawodawczych rządu. W celach doskonalenia organiza-
cji tworzenia projektów ustaw przez rząd przyjęto, że plany ustawodawczej 
działalności rządu będą tworzone zgodnie z programami socjalno-ekono-
micznego rozwoju państwa, a także na bazie koncepcji rozwoju ustawodaw-
stwa Federacji Rosyjskiej.

Projektowanie ustaw przez rząd odbywa się w  ramach zatwierdzonych 
przezeń planów prac ustawodawczych i programów działalności rządu oraz 
innych aktów rządowych, przewidujących opracowanie projektów ustaw. 
Projekty planów prac ustawodawczych rządu formułuje Ministerstwo Spra-
wiedliwości Federacji Rosyjskiej, z udziałem Instytutu Ustawodawstwa i Po-

17 I. I. Szuwałow, op.cit., s. 122.
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równawczej Praworządności przy Rządzie Federacji Rosyjskiej. Przedmio-
towe zadanie jest wykonywane na podstawie propozycji wnoszonych doń 
przez federalne organy władzy wykonawczej podlegające nie tylko rządowi, 
ale także podporządkowane prezydentowi.

Rząd wypełnia kluczowe zadanie w obszarze planowania polityki usta-
wodawczej państwa. W  jego agendach splatają się nici zamiarów ustawo-
dawczych innych podmiotów partycypujących w stosunkach politycznych. 
Z  tego też tytułu przy przygotowywaniu planów prac ustawodawczych 
gabinetu uwzględnia się plany (projekty planów) prac ustawodawczych pre-
zydenta i izb Zgromadzenia Federalnego18. Bierze się pod uwagę protokoły 
posiedzeń rządu i jego organów wewnętrznych i doradczych, zapotrzebowa-
nie zgłaszane przez Radę Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej czy też przez 
organizacje społeczne. W efekcie powiązania przez rząd zamiarów legisla-
cyjnych wiodących uczestników procesów decyzyjnych państwa poszukuje 
się wypracowania nie tyle programu prac ustawodawczych rządu, co de facto 
programu prac ustawodawczych koordynowanych przez rząd i akceptowa-
nego przez partnerów procesu ustawodawczego o  cechach państwowego 
programu prac ustawodawczych.

Propozycja przygotowania projektu ustawy, wnoszona do Ministerstwa 
Sprawiedliwości w  celu umieszczenia w  projekcie planu prac ustawodaw-
czych rządu, musi spełniać określone cechy19. Musi zawierać roboczą nazwę 
projektu ustawy, nazwę organu federalnej władzy wykonawczej będącego 
głównym projektodawcą ustawy i  wykaz pozostałych organów uczestni-
czących w przygotowywaniu projektu ustawy, orientacyjne terminy rozpa-
trzenia projektu ustawy przez rząd i jego wniesienia do Dumy Państwowej, 
a  w  razie konieczności także koncepcję i  projekt polecenia opracowania 
projektu ustawy20. O konieczności opracowania i przedstawienia koncepcji 
i projektu polecenia opracowania projektu ustawy decyduje Komisja Rządu 
Federacji Rosyjskiej ds. Działalności Ustawodawczej albo podmiot kierujący 
federalnym organem władzy wykonawczej – głównym wykonawcą ustawy.

18 G. P. Iwlijew, G. A. Gadżimagomiedow, op.cit., s. 63.
19 Przedmiotowa propozycja nie ma zastosowania do projektów ustaw związanych 

z ratyfikowaniem umów międzynarodowych, projektów ustaw budżetowych, państwowych 
pozabudżetowych funduszy i o ich wykonaniu.

20 G. P. Iwlijew, G. A. Gadżimagomiedow, op.cit., s. 63–64.
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Na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania organy federalnej władzy 
wykonawczej przygotowują koncepcję projektu ustawy, która ma się stać 
częścią planu ustawodawczej działalności rządu. Powinny być w  niej za-
warte następujące elementy: 1) główna idea, cel i przedmiot regulacji praw-
nej; 2) krąg podmiotów, na które ma się rozciągać obowiązywanie ustawy, 
ich nowe prawa i  obowiązki na tle dotychczasowych praw i  obowiązków; 
3) miejsce przyszłej ustawy w systemie obowiązującego ustawodawstwa, ze 
wskazaniem gałęzi prawa, do której się odnosi, przepisów konstytucji, fe-
deralnych ustaw konstytucyjnych i ustaw o znaczeniu systemowym, na re-
alizację których jest ukierunkowany projekt ustawy, jak również znaczenie, 
jakie będzie miała ustawa dla systemu prawnego; 4) ogólna charakterystyka 
i ocena regulacji prawnych stosunków społecznych, do których ma się od-
nosić ustawa wraz z analizą obowiązujących w tym zakresie ustaw i innych 
aktów prawnych. Ukazuje się luki prawne i sprzeczności w obowiązującym 
ustawodawstwie, obowiązywanie anachronicznych norm prawnych, które 
w  stanie faktycznym utraciły moc obowiązywania. Wskazuje się nieefek-
tywne przepisy prawa, niemające właściwego mechanizmu wykonania, jak 
również racjonalne i najbardziej efektywne sposoby usunięcia zachodzących 
niedostatków regulacji prawnej. Ogólna charakterystyka stanu obowiązują-
cych regulacji prawnych powinna zawierać analizę odpowiedniej rosyjskiej 
i zagranicznej praktyki stosowania przepisów prawa, a także rezultaty prze-
prowadzonych badań statystycznych, socjologicznych i  politologicznych; 
5) społeczno-ekonomiczne, polityczne, prawne i inne następstwa wykonania 
przyszłej ustawy.

Podkreślenia wymagają uprawnienia Ministerstwa Sprawiedliwości w rzą-
dowych pracach ustawodawczych. Nałożono na nie obowiązek opracowywa-
nia wniosku o  priorytetowych kierunkach projektowo-ustawodawczej dzia-
łalności rządu. Koordynuje pracę federalnych organów władzy wykonawczej 
w  zakresie przygotowywania wniosków do projektów planów projektowo-
-ustawodawczej działalności rządu i w razie konieczności wydaje opinię praw-
ną na temat celowości opracowania projektu ustawy. Opracowuje i przedkłada 
rządowi wnioski o zmianę i uzupełnienie planów ustawodawczej działalności 
rządu. Bezpośrednio na podstawie przepisów prawa Ministerstwo Sprawiedli-
wości obowiązkowo uczestniczy w przygotowywaniu systemowych projektów 
ustaw. Zaprasza do przygotowywania planów ustawodawczej działalności 
rządu przedstawicieli federalnych organów władzy wykonawczej, instytucji 
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naukowych, ekspertów i  specjalistów. Monitoruje prace ustawodawcze fede-
ralnych organów władzy wykonawczej i informuje Rząd o stopniu ich wypeł-
nienia. Ministerstwo Sprawiedliwości zabezpiecza metodologiczne przygoto-
wanie projektów ustaw przez federalne organy władzy wykonawczej.

W  planowaniu legislacyjnym i  jego realizacji Ministerstwo Sprawiedli-
wości współpracuje z Komisją Rządu Federacji Rosyjskiej ds. Działalności 
Ustawodawczej i innymi koordynacyjnymi i konsultacyjnymi organami pre-
zydenta i rządu. Udział Ministerstwa Sprawiedliwości i federalnych organów 
władzy wykonawczej w działalności ustawodawczej izb Zgromadzenia Fe-
deralnego ma miejsce w ramach decyzji Komisji Rządu Federacji Rosyjskiej 
ds. Działalności Ustawodawczej i po uzgodnieniu z pełnomocnymi przed-
stawicielami rządu w izbach Zgromadzenia Narodowego.

Precyzyjnie określa się sposób planowania działalności ustawodawczej 
nie tylko przez rząd federalny, ale również przez federalne organy władzy 
wykonawczej. Plany działalności ustawodawczej federalnego organu władzy 
wykonawczej są formowane na podstawie planów działalności ustawodaw-
czej prezydenta, rządu, jak również na podstawie perspektyw socjalno-eko-
nomicznego rozwoju i prawnego regulowania sfery stosunków społecznych, 
w zakresie której federalny organ władzy wykonawczej prowadzi i zabezpie-
cza realizację polityki państwa. Przygotowywanie planów to przede wszyst-
kim zadanie departamentu prawnego federalnego organu władzy wykonaw-
czej. W jego urzeczywistnieniu służą mu pozostałe jednostki organizacyjne 
organu wraz z organizacjami mu podległymi. Opracowywanie dużych ob-
jętościowo, bazowych lub systemowych projektów ustaw może wymagać 
włączenia w plany naukowo-technicznych programów federalnego organu 
władzy wykonawczej.

Wydziela się kilka rodzajów planów prac ustawodawczych, przy czym 
kryterium rozróżnienia to kryterium temporalne. Bieżące plany prac usta-
wodawczych przygotowuje się na następujące okresy: kwartał, pół roku, 
rok. Z kolei perspektywiczne plany mogą być przygotowywane na okres do 
trzech lat.

Plan działalności ustawodawczej organu władzy wykonawczej powinien 
mieć strukturę uporządkowaną, złożoną minimum z następujących elemen-
tów: 1) wykaz opracowywanych projektów ustaw; 2) wykaz odpowiedzial-
nych za opracowanie projektów ustaw jednostek organizacyjnych organu 
władzy wykonawczej i urzędników; 3) terminy przygotowania tekstów pro-
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jektów ustaw. Nieodzowną składową planowania ustawodawczego organu 
federalnej egzekutywy jest – co wynika z pozycji ustrojowej poszczególnych 
podmiotów stosunków politycznych – jego powiązanie i  skoordynowanie 
z  prezydenckim planowaniem ustawodawczym. Każdorazowo planowanie 
przez organ egzekutywy działalności ustawodawczej ma honorować kalen-
darz prac ustalony przez prezydenta.

Projekty planów prac ustawodawczych rządu są wnoszone przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości do rządu. Podlegają wstępnemu rozpatrzeniu przez 
Komisję Rządu Federacji Rosyjskiej ds. Działalności Ustawodawczej. W ko-
misyjnym stadium rządowego procedowania projekty planów prac nabierają 
ostatecznego kształtu. Komisja – z udziałem zainteresowanych – rozpatruje 
i  niweluje rozbieżności, jakie powstały na poziomie aktywności organów 
federalnej władzy wykonawczej. Gotowe projekty podlegają przedstawie-
niu rządowi i  są przezeń zatwierdzone. Co do zasady, rząd odnosi się do 
dokumentu uzgodnionego przez ministrów i przewodniczących rządowych 
komitetów oraz niewywołującego wewnątrzrządowych napięć.

Ze względu na potrzebę poszukiwania jedności w  aktywności w  prze-
strzeni tworzenia prawa, o  swojej działalności ustawodawczej rząd ko-
munikuje prezydentowi. Informuje go również o  przebiegu wykonywania 
prezydenckich poleceń przygotowania projektów ustaw. Również ze wzglę-
dów teleologicznych, ukierunkowanych na zacieśnianie współpracy między 
federalną egzekutywą i  legislatywą w  celu tworzenia ustaw optymalnych 
z punktu widzenia aktualnego stadium rozwoju Federacji Rosyjskiej, rząd 
rozpatruje wnioski izb Zgromadzenia Federalnego dotyczące przygotowa-
nia projektów ustaw i koordynuje z nimi swoją działalność ustawodawczą. 
Zaś wzmacnianiu federalnego charakteru państwa służy koordynacja dzia-
łalności ustawodawczej rządu federalnego z organami władzy państwowej 
podmiotów Federacji Rosyjskiej w  zakresie wspólnych działań Federacji 
Rosyjskiej i jej podmiotów.

W świetle doświadczeń planowania ustawodawczego rządu dostrzega się, 
iż działalność legislacyjna organów federalnej egzekutywy odbiega od praw-
nie wyznaczonego wzorca postępowania. Przedstawiane rządowi przez fede-
ralne organy władzy wykonawczej projekty ustaw bywają niedopracowane. 
Zdarza się, że nie bazują na starannie sporządzonej ocenie stanu faktyczne-
go i ocenie skutków regulacji, również ich legislacyjne sporządzenie odbiega 
od wytycznych techniki prawotwórczej. Dodatkowo dostrzega się, że już na 
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poziomie wstępnych prac legislacyjnych ma miejsce promowanie interesów 
partykularnych tak resortowych21, jak i określonych grup społecznych.

Kolejnym wątkiem doskonalenia planowania prac ustawodawczych rzą-
du jest wymiar temporalny, tj. dochowanie terminów opracowania i przy-
gotowania projektów ustaw. Nieprzestrzeganie kalendarza prac w  ramach 
struktur federalnej egzekutywy i nieterminowe wnoszenie projektów ustaw 
do Dumy Państwowej negatywnie odbija się na działalności federalnego 
parlamentu. Przykładowo, spośród zaplanowanych do wniesienia do Dumy 
Państwowej w pierwszym półroczu 2002 r. 87 projektów federalnych ustaw, 
w terminie rząd nie złożył 34 projektów22.

W stanie faktycznym nie od razu były stworzone warunki dla rządowego 
planowania legislacyjnego. W pierwszych latach funkcjonowania Federacji 
Rosyjskiej (lata 1991–1999) miała miejsce przyspieszona, w znacznej mierze 
nieskoordynowana zmiana stosunków prawnych. Rozkładowi dotychcza-
sowego układu stosunków prawnych towarzyszyła konieczność szybkiego 
budowania nowych relacji normatywnych. Ze względu na pilność, a zara-
zem doniosłość, występujących potrzeb, przedmiotowy proces zachodził bez 
pogłębionej refleksji normatywnej, poza systemem długofalowego progno-
zowania i planowania. Miało natomiast miejsce krótkookresowe planowa-
nie ustawodawcze, ukierunkowane na przeprowadzenie zmian prawnych 
w  danym segmencie stosunków prawnych. Co do istoty, polegało ono na 
zsumowaniu poszczególnych inicjatyw ustawodawczych, bez brania pod 
uwagę długookresowej perspektywy rozwoju stosunków prawnych państwa 
rosyjskiego. Tego typu, czasowo ograniczone, planowanie ustawodawcze 
nie służyło budowie tak stabilnego, jak i  efektywnego systemu prawnego. 
Nie pozwalało osiągnąć jego wewnętrznej niesprzeczności i kompletności. 
Krótkookresowe i  zarazem materialnie cząstkowe planowanie legislacyjne 
wywoływało problem koordynacji poszczególnych postępowań ustawo-
dawczych, a w konsekwencji generowało kwestię zupełności i wewnętrznej 
koherentności dokonywanych przeobrażeń prawnych. Na niskim poziomie 
pozostawały efektywność planowania ustawodawczego, jak również koordy-
nacja prac projektowych podmiotów inicjatywy ustawodawczej.

W celu poprawy koordynacji pracy legislacyjnych organów władzy fede-
ralnej, w 1994 r. doszło do utworzenia Połączonej Komisji ds. Koordynacji 

21 I. I. Szuwałow, op.cit., s. 121.
22 Ibidem, s. 122.
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Działalności Ustawodawczej. W  jej skład weszli przedstawiciele izb Zgro-
madzenia Federalnego, prezydent, rząd, eksperci z zakresu prawa. Tym nie-
mniej Komisja była zwoływana nieregularnie i nie posiadała istotnego zna-
czenia w prognozowaniu i planowaniu działalności ustawodawczej23. Dopiero 
wypracowanie prawnych podwalin pod państwowość Federacji Rosyjskiej 
stworzyło warunki dla stabilizacji prawnej i systematycznego, długookreso-
wego prognozowania i planowania ustawodawczego; tworzenia kompletne-
go i spójnego wewnętrznie systemu prawnego24.

W latach 90. XX w. wątek czasowych i materialnych ograniczeń w rządo-
wym prognozowaniu i planowaniu ustawodawczym współgrał z motywami 
mającymi zakotwiczenie w podziale kompetencji między organami władzy 
państwowej. Efektywność rządowego planowania legislacyjnego jest ściśle 
powiązana z  ogólnym stanem stosunków zachodzących między rządem 
i Dumą Państwową. Napięte stosunki między nimi sprawiały, że planowanie 
jako nieznajdujące przełożenia na pożądane zachowania izby parlamentar-
nej traciło na znaczeniu. Nawet, jeśli było właściwie organizowane, to nie 
znajdowało istotniejszego oddźwięku w decyzjach prawotwórczych zapada-
jących w parlamencie. Napięte relacje między kluczowymi centrami polityki 
rosyjskiej znamionowały lata 90. XX w. Mająca wówczas miejsce gwałtow-
ność, burzliwość stosunków politycznych stała się przeszkodą dla skutecz-
nego planowania prac legislacyjnych. Dopiero od 2000 r. – wraz z wyborem 
Władimira Putina na urząd Prezydenta Federacji Rosyjskiej i prowadzoną 
pod jego patronatem konsolidacją systemu politycznego – pojawiły się 
warunki dla strategicznego programowania i  planowania ustawodawcze-
go i  w  konsekwencji zwiększenia znaczenia programowania i  planowania 
w doskonaleniu ustawodawstwa. Ma miejsce wzrost aktywności prezydenta 
i  rządu w zakresie tworzenia średnio- i długookresowych planów ustawo-
dawczych i metody ich realizacji25. Znajduje on zrozumienie i poparcie więk-
szości deputowanych do Dumy Państwowej. W  rezultacie współdziałania 
kluczowych centrów politycznych władzy federalnej, rządowe planowanie 
ustawodawcze znajduje przełożenie na rytm prac i brzmienie ustaw uchwa-
lonych przez Dumę Państwową.

23 A. Starowojtow, op.cit., s. 15.
24 Ibidem, s. 14.
25 Ibidem, s. 15.
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Reasumując, Rząd Federacji Rosyjskiej nie tylko realizuje swoją główną 
funkcję organu wykonawczego władzy państwowej. Jednocześnie posiadała 
coraz bardziej istotne znaczenie jako uczestnik postępowania ustawodaw-
czego. W  pierwszej kolejności, wykonując inicjatywę ustawodawczą rząd 
determinuje agendę parlamentarną. Opracowywany przez gabinet plan 
prac legislacyjnych kształtuje procesy zachodzące w  izbach Zgromadzenia 
Federalnego. W istotnym stopniu przesądza o ich dynamice. Z jednej strony 
sprawia, że dane projekty ustaw stają się przedmiotem prac parlamentar-
nych, z  drugiej zaś strony rząd – poprzez korzystanie z  prawa inicjatywy 
ustawodawczej – wywiera przemożny wpływ na treść powstającego prawa. 
Konstrukcje prawne wypracowane w rządowych gremiach decyzyjnych sta-
ją się osią refleksji prawotwórczej zachodzącej w parlamencie.

Pogłębianie się oddziaływania gabinetu na wykonywanie funkcji ustawo-
dawczej przez Zgromadzenie Federalne ma miejsce przy wzroście znaczenia 
rządowego planowania prac ustawodawczych dla rozwoju rosyjskiego usta-
wodawstwa. Planując swoją działalność ustawodawczą rząd staje się głów-
nym konstruktorem państwowego systemu planowania ustawodawczego.

Rządowe prognozowanie i  planowanie prac ustawodawczych to zjawi-
sko o  nie tylko organizacyjnych i  legislacyjnych następstwach. Trzeba na 
nie patrzeć także w wymiarach ustrojowym i politycznym, przez pryzmat 
podziału władzy. Wywiera ono następstwa dla podziału zadań i znaczenia 
przede wszystkim między Rządem i Dumą Państwową, ale również między 
powyższymi organami i  innymi podmiotami uczestniczącymi w  procesie 
ustawodawczym. W warunkach współpracy między federalnym gabinetem 
i izbą pierwszą parlamentu właściwie przeprowadzane planowanie ustawo-
dawcze zmienia zachodzące między organami relacje. Z Dumy Państwowej 
jako organu przewidzianego do rozstrzygania o ustawodawstwie rosyjskim 
czyni organ zatwierdzający wolę ustawodawczą rządu. Jednocześnie prze-
kształca rząd z  organu inicjującego postępowanie ustawodawcze w  organ 
przesądzający o dynamice i treści uchwalanego prawa.

Zjawisko wzmacniania znaczenia rządu jako uczestnika procesu usta-
wodawczego powinno przybierać na znaczeniu. Pogłębienie poziomu par-
tycypacji ma uzasadnienie w zasobach, jakimi włada federalna egzekutywa. 
W  przeciwieństwie do izb Zgromadzenia Federalnego dysponuje ona sto-
sownymi instrumentami, aby zabezpieczyć systemowość tworzonego prawa 
oraz jego zupełność i  spójność wewnętrzną. W  tym aspekcie zagadnienia 
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rząd różni się również od prezydenta. Ten z kolei – ze względu na uplasowa-
nie w konstytucyjnym systemie podziału władzy – ma szczególne predyspo-
zycje, aby zawiadywać funkcją strategicznego planowania ustawodawczego. 
Na tle inicjatywy ustawodawczej wyraźnie rysuje się pożądany podział 
funkcji ustrojowych między prezydenta i  rząd, płaszczyzny ich ustrojowo 
oczekiwanej współpracy. Z  jednej strony prezydent jako ten, który kreśli 
wektory rozwoju państwa, stawia ogólne cele do osiągnięcia w danym hory-
zoncie czasowym, z drugiej zaś strony rząd jako podmiot zapewniający sys-
temowość tworzonego prawa oraz jego kompletność, spójność wewnętrzną.

Summary

The legislative initiative of the Government  
as an instrument of legislative planning in the Russian Federation

The analysis is focused on the issues of governmental legislative initiative as an 
instrument of legislation planning in the Russian Federation. The author makes 
a thesis that it is the Government who – due to its legal position and competen-
cies – should be the authority developing legislative changes aimed at building 
effective state policies. And legislative forecasting, planning and programming 
of the Government of the Russian Federation should have the features of the 
state’s legislative forecasting and planning. The paper shows and explains how 
and in which period the planning and programming of Government legislation 
are implemented. It also describes conditions that must be met so they become 
effective.


