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УТВАРЭННЕ КАНЦЭПЦЫІ МЕРКАВАНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ Ў ЗША

 Максім Карлюк 

Пытанне паўнамоцтваў любой дзяржавы 
з’яўляецца істотным фактарам яе функ-

цыянавання. Нормы, якія замацоўваюць 
паўнамоцтвы ў прававых актах, могуць фар-
мулявацца па-рознаму: часам вельмі дакладна 
і пэўна, часам дастаткова абстрактна і шыро-
ка. Адпаведна, могуць узнікнуць рознагалоссі 
датычна прачытання і інтэрпрэтацыі таго 
ці іншага палажэння. Сутнасцю меркаванай 
кампетэнцыі з’яўляецца тое, што паўнамоцтвы 
дзяржавы (ці міждзяржаўнага ўтварэння) 
не абмяжоўваюцца прама замацаванымі ва 
ўстаноўчых дакументах.

У артыкуле разглядаецца ўтварэнне дадзе-
най канцэпцыі ў ЗША. Значэнне і актуаль-
насць аналізу абумоўлена дзвюма прычынамі. 
Першая, тэарэтычная, заключаецца ў тым, 
што канцэпцыя меркаванай кампетэнцыі 
недастаткова даследавана ў беларускай і 
расійскай прававой навуцы. Дадзеная кан-
цэпцыя разглядаецца толькі ў агульных ры-
сах у працах па канстытуцыйным праве за-
межных краін шэрагу аўтараў: Г. А. Васілевіч, 
Н. М. Кандратовіч, Л. А. Прыходзька [1], 
М. В. Баглай, Ю. И. Лейба, Л. М. Энцін [2], 
А. А. Мішын [4], И. А. Сізько, Н. М. Чапурно-
ва [5], В. Е. Чыркін [8] і інш. Другая прычы-
на, практычная, абумоўлена пачаткам функ-
цыянавання новай міжнароднай арганізацыі 
рэгіянальнай эканамічнай інтэграцыі — 
Еўразійскага эканамічнага саюза (ЕАЭС). 
Паколькі канцэпцыя меркаванай кампетэнцыі 
была перанятая міжнароднымі арганізацыямі, 
такімі як Арганізацыі Аб’яднаных Нацый 
(ААН) і Еўрапейскі саюз (ЕС) [7; 9; 12; 13; 17— 
19; 22], то праведзены аналіз важны для бу-
дучага развіцця ЕАЭС, які можа сутыкнуцца з 
пытаннямі інтэрпрэтацыі паўнамоцтваў і ад-
паведнага гэтаму забеспячэння эфектыўнага 
функцыянавання арганізацыі.

Канцэпцыя меркаванай кампетэнцыі 
ўзнікла на шляху да стварэння федэрацыі 
ЗША па новай канстытуцыі. Ідэя прагучала са 
старонак «Федэраліста» — зборніка артыкулаў 
у падтрымку ратыфікацыі Канстытуцыі 
ЗША, які публікаваўся ў 1787—1788 гг. 
А. Гамільтан у артыкуле № 33 разгледзеў 
палажэнне, якое атрымала назву «эла-
стычны пункт», або «неабходны і належ-
ны пункт» (necessary and proper clause [21, 

p. 1050]). Гэтае палажэнне раздзела 8 арты-
кула 1 Канстытуцыі, якое апісвае паўнамоцтвы 
Кангрэса:

«выдаваць усе законы, якія неабходны 
і належны для ажыццяўлення вышэй-
пазначаных паўнамоцтваў і ўсіх іншых 
паўнамоцтваў, якія надаюцца дадзе-
най Канстытуцыяй ураду Злучаных 
Штатаў, або якому-небудзь яго дэпар-
таменту, або службовай асобе» [3].
А. Гамільтан сцвярджаў, што дадзены пункт 

«толькі дэкларуе ісціну, якая была б неабход-
ным і непазбежным наступствам самога фак-
та заснавання федэральнага ўрада і надзя-
лення яго канкрэтнымі паўнамоцтвамі» [14, 
p. 155]. Дж. Мэдысан у сваім артыкуле № 44 
пазначыў, што без «эластычнага пункта» 
уся Канстытуцыі ператварылася б у «мёрт-
вую літару» [14, p. 224]. Справа ў тым, што 
дакумент, які папярэднічаў Канстытуцыі, — 
Артыкулы Канфедэрацыі, утрымліваў нор-
му, у адпаведнасці з якой было забаронена 
ажыццяўленне любых прама не перададзеных 
паўнамоцтваў (арт. 2) [21, p. 1074—1078].

Пасля прыняцця Канстытуцыі А. Гамільтан 
быў прызначаны міністрам фінансаў і ў снежні 
1790 г. прапанаваў Кангрэсу стварэнне пер-
шага цэнтральнага банка ЗША [11, p. 344]. 
Да падпісання адпаведнага закона прэзідэнт 
Дж. Вашынгтон звярнуўся па меркаванне 
членаў кабінета, у прыватнасці дзяржаўнага 
сакратара Т. Джэферсана.

Т. Джэферсан засноўваў свае аргументы на 
палажэнні дзясятай папраўкі да Канстытуцыі:

«Паўнамоцтвы, не дэлегаваныя Злуча-
ным Штатам дадзенай Канстытуцы-
яй і не забароненыя асобным штатам, 
захоўваюцца адпаведна за штатамі 
або за народам» [3].
Т. Джэферсан прааналізаваў прама зама-

цаваныя ў Канстытуцыі паўнамоцтвы і агуль-
ныя палажэнні Канстытуцыі з мэтай знайсці 
тое з іх, якое дазволіла б стварыць банк [16]. 
На яго думку, ніводнае з трох найбольш па-
дыходзячых замацаваных паўнамоцтваў — 
усталёўваць і збіраць падаткі, ажыццяўляць 
запазычанні і рэгуляваць гандаль — не 
выкарыстоўваецца для стварэння банка. Да-
тычна агульных палажэнняў Канстытуцыі, 
такіх як «усталёўваць падаткі для мэт забес-
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пячэння агульнага дабрабыту», Т. Джэферсан 
сцвярджаў, што ўсталяванне падаткаў і забес-
пячэнне агульнага дабрабыту адносяцца адно 
да аднаго як паўнамоцтва і мэта. Гэта значыць, 
што падаткі ўсталёўваюцца толькі для забеспя-
чэння агульнага дабрабыту і, наадварот, агуль-
ны дабрабыт можа забяспечвацца толькі праз 
усталяванне падаткаў. Інакш, як сцвярджаў 
Т. Джэферсан, шырокая інтэрпрэтацыя дадзе-
нага палажэння робіць прамы пералік 
паўнамоцтваў у Канстытуцыі бескарысным.

Другім прааналізаваным агульным пала-
жэннем быў «эластычны пункт». Т. Джэфер-
сан адзначыў, што ўсе прама замацаваныя 
паўнамоцтвы могуць быць ажыццёўленымі 
без банка, што не рабіла яго неабходным у 
адпаведнасці з «эластычным пунктам». Ён 
бачыў розніцу ў словах «неабходны» і «пры-
датны», дзе апошняе, як ён сцвярджаў, скара-
чае ўсё да аднаго паўнамоцтва. Ён разумеў «не-
абходнасць» як «незаменнасць».

Пасля атрымання кароткага меркавання 
Т. Джэферсана Дж. Вашынгтон звярнуўся да 
А. Гамільтана, які даў разгорнуты і глыбокі ад-
каз на аргументы дзяржаўнага сакратара.

Паводле А. Гамільтана, любыя паўнамоцтвы 
дзяржавы па сваёй прыродзе суверэнныя. Гэ-
тая думка прадугледжвае права прымяняць 
усе сродкі, якія патрабуюцца і належным чы-
нам прымянімы для дасягнення мэт такіх 
паўнамоцтваў і на якія не распаўсюджваюцца 
абмежаванні і выняткі, замацаваныя ў Кансты-
туцыі, ці якія не з’яўляюцца амаральнымі і 
не супярэчаць асноўным грамадскім мэтам. 
А. Гамільтан лічыў, што дадзены прынцып 
з’яўляецца аксіёмай дзяржавы ў цэлым. Ён 
сцвярджаў, што гэты прынцып вырашае пра-
блему наяўнасці ў ЗША паўнамоцтваў ства-
раць карпарацыю, бо яны ўласцівыя суверэн-
ным паўнамоцтвам у адносінах да аб’ектаў, да-
ручаных кіраванню дзяржавай.

А. Гамільтан сцвярджаў, што колькасць пе-
рададзеных паўнамоцтваў у кожным канкрэт-
ным выпадку з’яўляецца пытаннем факта, 
усталяванне якога павінна ажыццяўляцца вы-
вадам і вытлумачэннем пэўных палажэнняў 
Канстытуцыі ў адпаведнасці з агульнымі 
прынцыпамі і агульнымі мэтамі дзяржа-
вы. Ён пачаў са сцвярджэння, што адмаўляла 
існаванне як меркаваных, так і прама за-
мацаваных паўнамоцтваў і што меркава-
ныя паўнамоцтвы перадаюцца таксама як 
і прама замацаваныя. Сапраўды, Т. Джэ-
ферсан не адмаўляў існаванне перададзе-
ных паўнамоцтваў. З гэтага вынікае, што 
паўнамоцтвы па стварэнні карпарацый, што 
з’яўляецца сродкам для дасягнення мэты, мо-
гуць быць таксама меркаванымі і могуць пры-
мяняцца ў якасці сродку для выканання лю-
бога прама вызначанага паўнамоцтва. Пытан-
не заключалася ў тым, ці меў такі сродак дачы-
ненне да якіх-небудзь прызнаных задач ці за-
конных мэт дзяржавы.

На погляд А. Гамільтана, інтэрпрэтацыя 
«эластычнага пункта», дадзеная Т. Джэферса-
нам, адыходзіць ад агульнапрынятага сэнсу сло-
ва «неабходны», якое звычайна азначае «па-
трэбны, запатрабаваны, уласцівы, прыдатны».

Ён сцвярджаў, што кожная дзяржава мае 
права прымаць толькі тое заканадаўства, якое 
неабходна, з’яўляецца прыдатным для выка-
нання пастаўленых задач і не можа дзейнічаць 
як заўгодна. Ступень патрэбнасці мер не можа 
быць крытэрыем правамернасці іх прыняцця, бо 
гэта пытанне, якое залежыць ад пункту гледжан-
ня і можа быць толькі крытэрыем мэтазгоднасці. 
Крытэрыем канстытуцыйнасці павінны быць 
адносіны меры, прынятай для выканання 
паўнамоцтва, і мэты дадзенага паўнамоцтва.

А. Гамільтан удакладніў, што «эла-
стычны пункт» дае не новыя ці незалеж-
ныя паўнамоцтвы, але яўную санкцыю на 
меркаваныя паўнамоцтвы і толькі ў ме-
жах задач прама запісаных паўнамоцтваў. 
А. Гамільтан прапанаваў наступны крытэрый 
канстытуцыйнасці: калі мэта можа быць вы-
разна зразумелая ў межах любых прама паз-
начаных паўнамоцтваў, а мера мае яўную су-
вязь з дадзенай мэтай і не забаронена ніякім 
з палажэнняў Канстытуцыі, такая мера можа 
лічыцца правамернай. Наступным крытэры-
ем з’яўляецца пытанне, ці парушае такая мера 
дзейнае права штата ці індывіда. Калі не, то 
прэзумпцыя на карысць канстытуцыйнасці аб-
грунтавана. Такім чынам, А. Гамільтан паказаў 
дачыненне банка да задач шэрагу замацава-
ных у Канстытуцыі паўнамоцтваў.

Аргументы А. Гамільтана пераканалі 
Дж. Вашынгтона, і ён падпісаў закон. Т. Джэ-
ферсан падчас свайго прэзідэнцтва адмовіўся 
ад строгага тлумачэння Канстытуцыі, ва 
ўсялякім разе часова, калі была магчымасць 
набыцця Луізіяны [22, p. 34]. Справа ў тым, 
што Канстытуцыя не дае паўнамоцтваў на 
набыццё замежных тэрыторый, і спачатку 
Т. Джэферсан хацеў прыняцця канстытуцый-
най папраўкі. Аднак, Дж. Мэдысан пераканаў 
яго ўжыць меркаваную кампетэнцыю дзеля 
часовых абмежаванняў прапановы Напалео-
на [22, p. 34—35]. Т. Джэферсан пагадзіўся з 
аргументамі Дж. Мэдысана і прыняў прапано-
ву Напалеона без змянення Канстытуцыі і без 
афіцыйнай згоды Кангрэса.

Справа McCulloh v. Maryland з’яўляецца 
першай і асноўнай справай Вярхоўнага суда па 
пытанні меркаванай кампетэнцыі і лічыцца ад-
ным з канонаў амерыканскага канстытуцый-
нага права [20]. Яна тычылася Другога банка 
ЗША, які ўзгадніў Дж. Мэдысан. Штат Мэры-
ленд, незадаволены дзейнасцю банка, увёў па-
датак на ўсе банкі, інкарпараваныя па-за шта-
там. Аднак, Другі банк быў адзіным такім бан-
кам, гэта азначала, што падатак быў накіраваны 
непасрэдна супраць яго. Банк адмовіўся плаціць 
падатак, і супраць яго штатам быў пададзены іск 
у суд, дзе ў першай і апеляцыйнай інстанцыях 
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рашэнне было вынесена на карысць Мэрылен-
да, а справа перайшла ў Вярхоўны суд. Было вы-
несена адзінагалоснае рашэнне, прадстаўленае 
старшынёй Дж. Маршалам, які развіў у ім 
дактрыну меркаванай кампетэнцыі.

Суддзя Дж. Маршал пералічыў некалькі 
аргументаў, сярод якіх ён адзначыў суверэнітэт 
народа, а не штатаў, бо народ стварыў ЗША. 
Таксама ён адзначыў, што нават калі ў пераліку 
ў Канстытуцыі няма паўнамоцтва па заснаванні 
банка, то няма і выразу, які выключаў бы мер-
каваныя паўнамоцтвы, як гэта рабілася ў Ар-
тыкулах Канфедэрацыі. Вядомым стала яго на-
ступнае выказванне: «Разглядаючы дадзенае 
пытанне, мы ніколі не павінны забывацца, што 
мы інтэрпрэтуем Канстытуцыю» [20]. Гэта аз-
начае, што Канстытуцыя адрозніваецца ад звы-
чайнага заканадаўчага акта і было б немагчыма 
пералічыць у дэталях усе сродкі для выканан-
ня замацаваных паўнамоцтваў. Такім чынам, 
Канстытуцыя павінна інтэрпрэтавацца інакш, 
і суд палічыў, што Кангрэс не абмежаваны 
дзеяннямі, прама пазначанымі ў Канстытуцыі.

Разглядаючы «эластычны пункт», Дж. Мар-
шал паказаў, што ў выпадку легітымнай мэты 
ў рамках Канстытуцыі ўсе сродкі з’яўляюцца 
дапушчальнымі, калі яны ясна прыстасава-
ны да дадзенай мэты, не забаронены і адпа-
вядаюць літары і духу Канстытуцыі. Дж. Мар-
шал не прыняў разумення «неабходнасці» як 
«незаменнасці», прапанаванага прадстаўніком 
Мэрыленда (якое таксама з’яўлялася 
інтэрпрэтацыяй Т. Джэферсана). Таксама, як і 
А. Гамільтан, ён прыйшоў да высновы, што сло-
ва «неабходны» выкарыстоўваецца звычайна 
як «прыдатны, зручны ці ўласцівы». З адна-
го боку, гэта звязана з прыродай Канстытуцыі, 
існаванне якой прадугледжваецца на гады на-
перад і павінна быць адаптавана да магчы-
мых крызісаў. З іншага боку, дадзенае пала-
жэнне змешчана ў частцы Канстытуцыі, якая 
пашырае паўнамоцтвы, а не ў той, якая іх 
абмяжоўвае. У той жа час гэта не стварае не-
абмежаваных паўнамоцтваў, і суд падкрэсліў 
судовы кантроль за канстытуцыйнасцю федэ-
ральнага заканадаўства [20].

Таксама важна, што з аргументацыі 
Дж. Маршала, падобна пазіцыі А. Гамільтана, 
вынікае, што «эластычны пункт» толькі спры-
яе выяўленню меркаваных паўнамоцтваў, якія 
інакш маглі б быць выведзены іншым чынам 
[20]. Гэта значыць, што наяўнасць палажэн-
ня, падобнага да «эластычнага пункту», не 
з’яўляецца неабходнай для выяўлення мерка-
ваных паўнамоцтваў.

На гэтай падставе і паводле шэрагу іншых 
аргументаў Вярхоўны суд прызнаў падатак не-
канстытуцыйным. Дадзеныя аргументы з юры-
дычнага пункту гледжання ўсталявалі дактры-
ну меркаванай кампетэнцыі.

Дактрына меркаванай кампетэнцыі адыгра-
ла стваральную і у некаторых пытаннях клю-
чавую ролю ў забеспячэнні жыццяздольнасці 

ЗША як федэрацыі. Аргументы А. Гамільтана 
прывялі да прызнання меркаванай кампе-
тэнцыі часткай Канстытуцыі. Пасля судо-
вай справы McCulloh v. Maryland асноўным 
прынцыпам стала тое, што Кангрэс можа 
дзейнічаць, калі ёсць як прама замацаваная, 
так і меркаваная кампетэнцыя ў Канстытуцыі 
[10, p. 234].

Безумоўна, дзясятая папраўка і дактрына 
меркаваных паўнамоцтваў гістарычна былі
часткай шматлікіх дыскусій. Дзясятая папраў-
ка, у прыватнасці, прымянялася па-рознаму 
ў розныя перыяды [10, p. 3]. Аднак дадзеная 
дактрына мела велізарны ўплыў на развіццё 
ЗША і стала адным з асноўных рухаві-
коў федэралізацыі: ад нацыянальнага бан-
ка і развіцця фінансавай сістэмы да дапамогі 
ў дасягненні такіх вех, як вызваленне няволь-
нікаў А. Лінкальнам і ўвядзенне Новага курса 
Ф. Д. Рузвельтам, якія маглі не адбыцца праз 
вузкае разуменне паўнамоцтваў дзяржавы.

Такім чынам, заснавальнікі дзяржавы або 
міждзяржаўнага ўтварэння не могуць прад-
бачыць усе магчымыя шляхі гістарычнага 
развіцця. Адпаведна, любыя ўстаноўчыя да-
кументы будуць заўжды мець пэўныя неда-
хопы. У такой сітуацыі абмежаванне толькі 
паўнамоцтвамі, прама пазначанымі падчас за-
снавання, магло б стаць перашкодай на шляху 
дасягнення мэт заснавання ў розных сітуацыях 
гістарычнага развіцця. Канцэпцыя меркава-
ных паўнамоцтваў дазваляе пазбягаць гэтага. 
Менавіта дадзеная канцэпцыя адыграла важ-
ную ролю ў дынамічным развіцці ЗША. Больш 
за тое, мы лічым, што падыход Гамільтана—
Маршала з’яўляецца збалансаваным, паколькі 
прадугледжана, што меркаваныя паўнамоцтвы 
не існуюць самі па сабе, але выводзяцца з пра-
ма перададзеных паўнамоцтваў і з’яўляюцца іх 
часткай.

Як было пазначана вышэй, ААН і ЕС 
перанялі дактрыну меркаваных паўнамоцтваў. 
Што тычыцца еўразійскай інтэграцыі, то ў 
рамках Еўразійскай эканамічнай супольнасці 
(ЕўрАзЭС) не быў скарыстаны патэнцыял 
дадзенай дактрыны, а ў рамках ЕАЭС для гэта-
га стала менш магчымасцей праз увядзенне ў 
Статут Суда ЕАЭС палажэння, у адпаведнасці 
з якім Суд ЕАЭС не можа надзяляць органы 
ЕАЭС дадатковай кампетэнцыяй, акрамя той, 
якая прама прадугледжана Дамовай аб ЕАЭС і 
(або) міжнароднымі дамовамі ў рамках ЕАЭС 
(п. 42 Статута Суда ЕАЭС [6]). Аднак, як ад-
значалася вышэй, вывядзенне меркаванай 
кампетэнцыі не тоеснае надзяленню дадатко-
вай кампетэнцыяй. Такая кампетэнцыя толькі 
вынікае з прама вызначанай кампетэнцыі, 
таму дадзенае палажэнне не павінна быць пе-
рашкодай на шляху выяўлення меркаваных 
паўнамоцтваў. Больш за тое, гэта не пера-
шкаджае іншым органам ЕАЭС выкарыстоў-
ваць канцэпцыю меркаванай кампетэнцыі ў 
сваёй дзейнасці.
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«Утварэнне канцэпцыі меркаванай кампетэнцыі ў ЗША» (Максім Карлюк) 

У артыкуле разглядаецца ўтварэнне канцэпцыі меркаванай кампетэнцыі, якое адбылося 
напрыканцы XVIII — пачатку XIX ст. у ЗША. Сутнасцю меркаванай кампетэнцыі з’яўляецца 
тое, што паўнамоцтвы дзяржавы (або міждзяржаўнага ўтварэння) не абмяжоўваюцца 
паўнамоцтвамі, прама замацаванымі ва ўстаноўчых дакументах. Аўтар разглядае погля-
ды і аргументы асноўных гістарычных прыхільнікаў і праціўнікаў канцэпцыі, прасочвае яе 
ўмацаванне праз дзяржаўную дзейнасць і судовую практыку ЗША. Аўтар прыходзіць да вы-
сновы, што канцэпцыя меркаванай кампетэнцыі з’яўляецца неабходнай для эфектыўнага да-
сягнення пастаўленых перад дзяржавай мэт.

«Inception of the Implied Powers Concept in the USA» (Maksim Karliuk)

The article addresses the inception of the implied powers concept, which appeared at the end of 
the 18th — beginning of the 19th century in the USA. The central idea of implied powers is that state 
competences (or competences of international entities) are not limited to those explicitly stipulated in the 
founding documents. The author analyzes the views and arguments of the main historical proponents 
and opponents of the concept, traces its consolidation through state actions and jurisprudence. The 
author concludes that the concept of implied powers is necessary for effective achievement of the aims 
a state seeks to achieve through various historical periods.
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