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MODEL WŁOSKIEJ PREZYDENTURY

Referendum przeprowadzone 2 czerwca 1946 roku przesądziło o wyborze przez Wło-
chy republikańskiej formy państwa (54,3 procent głosujących za republiką przy 45,7 
procent opowiadających się za utrzymaniem monarchii). Republika Włoska jest pań-
stwem o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów, który zakłada konstytucja 
uchwalona 22 grudnia 1947 roku (weszła w życie 1 stycznia 1948 roku). Od wielu 
lat w kraju tym dużo mówi się o potrzebie przebudowy ustroju państwa w kierunku 
wzmocnienia władzy wykonawczej. W tym kontekście rozważane są dwie zasadnicze 
koncepcje: pierwsza postuluje wprowadzenie systemu półprezydenckiego na wzór 
francuski (semiprezydencjalizm), a zatem istotne wzmocnienie kompetencyjne pre-
zydenta, druga zaś – ustanowienie swoistego „kancleryzmu po włosku”, co czyniłoby 
silniejszą pozycję szefa rządu – premiera (niektórzy wręcz opowiadają się za wyłania-
niem premiera w głosowaniu powszechnym i bezpośrednim)1. Niemniej owa – toczo-
na przez lata w różnych formach i na rozmaitych płaszczyznach2 – debata ustrojowa 
nie skutkowała żadnymi decyzjami. Trzeba też zaznaczyć, że aktualnie jej intensywność 
jest o wiele mniejsza niż przed laty, chociaż dość niespodziewanie wezwania do refor-
my ustroju państwa i zbudowania systemu półprezydenckiego odżyły znów w poło-
wie 2012 roku dzięki głównej partii centroprawicowej, a mianowicie Ludu Wolności 
(Popolo della LIbertà). Apogeum dyskusja ustrojowa osiągnęła w drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to powołana wspólnie przez Izbę Deputowanych 
i Senat Republiki parlamentarna komisja do spraw reform instytucjonalnych opraco-
wała kompromisową koncepcję ustroju, tzw. konstytucję 1997, który to projekt zakładał 
połączenie parlamentaryzmu z semiprezydencjalizmem (semipresidenzionalismo parla-
mentare). W tym modelu prezydent miał być wybierany na pięcioletnią kadencję w wy-

* Prof. zw. dr hab., Uniwersytet Jagielloński.
1 Szczegółowy przegląd zgłaszanych przez lata propozycji reform ustroju państwa zawierają książki: 

F. Teresi, La strategia delle riforme. Le riforme istituzionali in Italia tra governabilità partecipazione e trans-
parenza, Torino 1991, oraz S. Ceccanti, La forma di governo parlamentare in trasformazione, Bologna 1997. 
W literaturze polskiej zob. I.  Bokszczanin, Reforma instytucji politycznych Republiki Włoskiej w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku, Warszawa 2004.

2 Fascynacja reformą ustroju państwa była tak duża, że temat ten – co można tu odnotować jako swego 
rodzaju ciekawostkę – znajdował się też w centrum uwagi działającej w latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XX wieku sławetnej loży masońskiej Propaganda 2 (P 2), która stawiała sobie za cel m.in. zmia-
nę konstytucji republikańskiej i ustanowienie w kraju systemu politycznego typu gaullistowskiego, czyli 
wzorowanego na V Republice Francuskiej. Zob. P. Ginsborg, L’Italia del tempo presente. Famiglia, società 
civile, Stato 1980–1996, Torino 1998, s. 272.
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borach powszechnych i bezpośrednich, a także miał uzyskać cały arsenał uprawnień 
o charakterze stanowiącym, które pozwalałyby mu na posiadanie inicjatywy politycznej 
w relacjach z parlamentem i rządem. Tym samym głowa państwa uzyskałaby centralną 
pozycję we włoskim systemie politycznym3. Polityczne poparcie dla zgłoszonej reformy, 
które początkowo zdawało się duże, dość szybko uległo załamaniu, i w rezultacie pro-
jekt został skierowany ad acta.

Po tym wstępie pora już najwyższa, aby skupić się na analizie usytuowania i kompe-
tencji prezydenta Włoch na gruncie obowiązujących regulacji.

Głową państwa włoskiego jest prezydent republiki. Wybiera go specjalne zgroma-
dzenie, zwane popularnie Zgromadzeniem Wielkich Elektorów – nie jest to jednak na-
zwa konstytucyjna, jako że formuła konstytucyjna brzmi: „Prezydent Republiki jest wy-
bierany przez parlament na wspólnym posiedzeniu jego członków” (art. 83), w którym 
udział biorą delegaci regionów. W jego skład wchodzą – doprecyzujmy – członkowie 
parlamentu i po trzech delegatów z 19 regionów kraju, najmniejszy zaś, dwudziesty 
region, Valle d’Aosta, ma tylko jednego delegata. Delegatów regionów wybierają rady 
regionalne w sposób zapewniający przedstawicielstwo mniejszości. Ogółem zgroma-
dzenie liczy nieco ponad 1000 członków4. Do wyboru potrzebne jest uzyskanie więk-
szości dwóch trzecich głosów zgromadzenia. Gdy w pierwszych trzech turach żadnemu 
z kandydatów nie uda się zdobyć takiej większości, to już od następnej tury wystarczy 
osiągnąć większość bezwzględną. W każdej turze głosowania mogą być zgłaszane nowe 
kandydatury, a prawo to przysługuje każdemu członkowi zgromadzenia. Jeśli pomiędzy 
głównymi siłami politycznymi nie wystąpią rozbieżności co do osoby kandydata lub 
rozbieżności takie da się szybko usunąć, wyboru głowy państwa dokonuje się sprawnie, 
w przeciwnym przypadku proces ten może znacznie się wydłużyć5.

Prezydent wybierany jest na okres siedmiu lat i nie istnieją ograniczenia w zakresie 
wielokrotności sprawowania tego urzędu6. Inna sprawa, że wszyscy dotychczasowi pre-
zydenci piastowali urząd tylko jedną kadencję. Długa kadencja podyktowana jest wolą 
stworzenia głowie państwa warunków komfortowego funkcjonowania, zapewniających 
uzyskanie dużego doświadczenia w sprawach państwowych, a także gwarantujących 
jej niezależność od ewentualnych nacisków politycznych. Trzydzieści dni przed koń-
cem kadencji urzędującego prezydenta przewodniczący Izby Deputowanych zwołuje 

3 Por. I. Bokszczanin, op.cit., s. 209–210.
4 Zgromadzenie Wielkich Elektorów wyłaniające prezydenta Republiki Włoskiej tworzą: 630 członków 

Izby Deputowanych, 315 członków Senatu Republiki, 58 delegatów regionów oraz senatorzy dożywotni. 
W 2006 r. w wyłanianiu prezydenta, którym został Giorgio Napolitano, uczestniczyło 1009 elektorów. We 
włoskiej publicystyce często formułowana jest opinia, że wybór prezydenta wykazuje pewne analogie do 
wyłaniania papieża w Kościele rzymskokatolickim i w związku z tym Zgromadzenie Wielkich Elektorów 
jest nazywane „wielkim świeckim konklawe”.

5 Prezydenci Francesco Cossiga (w 1985 r.) i Carlo Azeglio Ciampi (w 1999 r.) byli wybrani już w pierw-
szej turze głosowania, o wyborze Giovanniego Leone (w 1971 r.) zadecydowała zaś dopiero 23. tura.

6 Błędne są pojawiające się niekiedy w literaturze przedmiotu stwierdzenia, że ta sama osoba może 
sprawować urząd prezydenta Włoch jedynie przez dwie kolejne kadencje. Ograniczenia takiego nie ma 
ani w konstytucji, ani w żadnym innym akcie prawnym. Zob. np. Z.  Witkowski, Głowa państwa, czyli 
Prezydent Republiki jako organ super partes [w:] A. Gaca, Z. Witkowski, Podstawy ustroju konstytucyjnego 
Republiki Włoskiej, Toruń 2012, s. 195.
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na wspólne posiedzenie obie izby parlamentu, tj. Izbę Deputowanych i Senat Republiki, 
oraz delegatów regionów w celu wyłonienia nowej głowy państwa. Jeżeli w tym czasie 
izby są rozwiązane lub jeśli do końca ich kadencji pozostało mniej niż trzy miesiące, 
wybór prezydenta odbywa się w ciągu piętnastu dni od zebrania się nowych izb. Do 
tego czasu przedłuża się uprawnienia urzędującej głowy państwa.

O stanowisko głowy państwa może ubiegać się każdy obywatel włoski, który ukoń-
czył 50 lat (bardzo wygórowany limit wiekowy) oraz cieszy się pełnią praw cywilnych 
i politycznych. Na mocy XIII artykułu Konstytucji, i zamykającego ją działu Postano-
wienia przejściowe i końcowe, urzędu prezydenta – jak i żadnego innego urzędu pub-
licznego ani stanowiska wybieralnego – nie mógł objąć członek i potomek dynastii sa-
baudzkiej (dynastia panująca w okresie Królestwa Włoch), ponieważ osoby takie nie 
były wyborcami. Postanowienie to było symboliczną manifestacją republikanizmu oraz 
jednym z przejawów zerwania z tradycją monarchistyczną. Na początku XXI wieku 
uznano je jednak za anachroniczne. Artykuł ten uchylono 23 października 2002 roku 
w wyniku rewizji konstytucji.

Sprawowanie prezydentury jest niepołączalne z żadnym innym stanowiskiem. Przed 
objęciem swoich funkcji prezydent republiki składa „przysięgę wierności Republice 
i przestrzegania konstytucji” (art. 91) wobec parlamentu zebranego na wspólnym po-
siedzeniu obu izb, na które zwyczajowo zaprasza się również uczestniczących w wybo-
rze głowy państwa delegatów regionów. Po zakończeniu kadencji każdy były prezydent, 
o ile z tego nie zrezygnuje, zostaje z mocy prawa senatorem dożywotnim (art. 59). To 
bardzo ciekawe i godne pochwały rozwiązanie gwarantuje byłym prezydentom zacho-
wanie obecności w życiu publicznym, przeciwdziałając ich ewentualnej marginalizacji.

W przypadku gdy prezydent nie może wypełniać swoich funkcji, są one czasowo 
wykonywane przez przewodniczącego Senatu Republiki. Jeśli wystąpi trwała przeszko-
da uniemożliwiająca szefowi państwa dalsze sprawowanie urzędu – tj. nieuleczalna 
choroba, pozbawienie stanowiska orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego lub utrata 
praw cywilnych i politycznych, a także gdy prezydent umrze bądź zrezygnuje z urzędu 
– przewodniczący Izby Deputowanych zarządza wybory nowego prezydenta w ciągu 
piętnastu dni. Dłuższy termin jest przewidziany, gdy izby są rozwiązane albo jeżeli do 
końca ich kadencji pozostało mniej niż trzy miesiące.

Autorzy opracowania Diritto Costituzionale reprezentują ujęcie typowe dla włoskie-
go konstytucjonalizmu:

W naszym systemie parlamentarnym Prezydent Republiki stanowi organ neutralny, apolityczny 
i bezstronny, który wykonuje funkcje gwarancji i kontroli nad instytucjami zorientowanymi poli-
tycznie – ponad trzema tradycyjnymi organami [tj. parlamentem, rządem i sądownictwem – M.B.] 
w celu równoważenia systemu, bez rozwijania aktywnych działań związanych z rządzeniem oraz 
instytucjami politycznymi7.

Prezydentura jawi się tu jako urząd jedyny w swoim rodzaju, unikatowy i jakościo-
wo inny niż wszystkie pozostałe organy państwa, gwarantujący równowagę ustrojową, 
całkowicie zneutralizowany politycznie, a nawet do pewnego stopnia pozapolityczny. 
Sami prezydenci istoty prezydentury upatrują w tym, że głowa państwa winna działać 

7 Diritto costituzionale, Napoli 1992, s. 257.
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jako gwarant bezstronności, a także promotor zasad i wartości konstytucji8. Warto od-
notować, że konstytucja nie lokuje prezydenta w gronie organów władzy wykonawczej, 
skądinąd też nie przypisuje go do innej gałęzi władzy9.

Artykuł 87 Konstytucji stanowi: „Prezydent jest głową państwa i reprezentuje jed-
ność narodową”. Chociaż prezydent jest zawsze głową państwa w sensie rzeczywistym, 
to do rzadkości należy wprowadzenie tego rodzaju określenia wprost do porządku kon-
stytucyjnego. Z punktu widzenia formalnego pozycja ustrojowa włoskiego prezydenta 
jest więc szczególnie doniosła i jednocześnie mocno wyeksponowana, ponieważ jest on 
nie tylko głową państwa de facto, ale także głową państwa de iure.

W dalszej kolejności wspomniany artykuł konstytucji zawiera wyliczenie najważ-
niejszych uprawnień prezydenta. Zbigniew Machelski pisze:

Z przedstawionego wykazu wynika, że prezydent posiada dość realny zakres kompetencji, muszą 
one być jednak rozpatrywane z punktu widzenia naczelnego zadania, które określiła konstytucja: 
nie jako przedstawiciela jednej z wielu opcji w systemie pluralistycznym, gdzie mamy do czynienia 
z podziałem na większość i opozycję, ale jako strażnika jedności państwa i gwaranta ustawy zasad-
niczej10.

Kompetencje głowy państwa można ująć w kilka podstawowych kategorii:
– uprawnienia w stosunku do parlamentu,
– uprawnienia w stosunku do rządu,
– uprawnienia w stosunku do sądownictwa,
– uprawnienia wobec sił zbrojnych,
– uprawnienia dotyczące spraw międzynarodowych,
– pozostałe uprawnienia. 

Prerogatywą prezydenta jest możliwość rozwiązania, po wysłuchaniu opinii prze-
wodniczących obu izb, Izby Deputowanych i Senatu Republiki lub tylko jednej z izb 
parlamentu. To uprawnienie nie może być wykonywane w ciągu ostatnich sześciu mie-
sięcy kadencji głowy państwa. Po ten środek szef państwa sięga w wypadku ciężkich 
kryzysów politycznych, przejawiających się najczęściej upadkiem rządu oraz brakiem 
większości parlamentarnej zdolnej do powołania następnego gabinetu. Prezydent za-
rządza wybory nowych izb parlamentu i ustala termin ich pierwszego posiedzenia. Gło-
wa państwa nie posiada prawa inicjatywy ustawodawczej. Ważnym uprawnieniem pre-
zydenta względem legislatywy jest przysługujące mu prawo weta zawieszającego wobec 
ustaw uchwalonych przez parlament. Może sięgnąć po ten środek i odmówić promulga-
cji ustawy, jeśli uzna, że jest ona sprzeczna z konstytucją, bądź z powodów merytorycz-
nych. Zakwestionowana ustawa wraca wówczas do parlamentu w celu ponownego jej 
rozpatrzenia. Jeżeli izby ponownie uchwalą ustawę, musi ona być promulgowana przez 
prezydenta. Zdarzało się jednak, że parlament, nie chcąc wchodzić w konfl ikt z głową 
państwa, nie przystępował do powtórnego rozpatrzenia ustawy i tym samym z niej re-

8 Zob. Bądź solidarna, Europo. Z prezydentem Włoch Giorgio Napolitano rozmawia Adam Michnik, 
„Gazeta Wyborcza” z 9–10 czerwca 2012 r.

9 Zwraca na to uwagę P. Sarnecki [w:] idem, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 
2008, s. 151.

10 Z. Machelski, System polityczny Włoch, Warszawa 2010, s. 147–148.
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zygnował11. Ogółem od 1948 roku do chwili obecnej włoscy prezydenci sięgali po weto 
52 razy, w większości przypadków wymuszając zmianę treści ustawy, co podnosiło au-
torytet głowy państwa12. Prezydent ma prawo kierować orędzia do parlamentu, które 
wygłasza osobiście. Przez nie zwraca uwagę izbom na konieczność podjęcia określo-
nych działań ustawodawczych. Orędzia objęte są wymogiem kontrasygnaty premiera 
lub innego członka rządu. Przejawem obecności prezydenta w procesie ustawodaw-
czym jest upoważnianie rządu do przedstawiania izbom projektów ustaw z inicjatywy 
rządowej. Nie jest jasne, czy głowa państwa musi takie upoważnienia wystawić, czy też 
może się od tego uchylić. Włoscy konstytucjonaliści są w tej sprawie podzieleni. Jedni 
uważają, że owo upoważnianie rządu nie ma charakteru dyskrecjonalnego i w rezultacie 
prezydent nie może go odmówić, chodzi tutaj o to, aby miał on wiedzę o inicjatywach 
ustawodawczych rządu. Inni z kolei wyrażają pogląd, że szef państwa może odmówić 
upoważnienia w wypadku uznania projektu ustawy za sprzeczny z konstytucją lub wad-
liwie skonstruowany13. W praktyce do sporów pomiędzy prezydentem a rządem na tle 
rządowych projektów ustaw niemal nie dochodzi, gdyż rząd z reguły bardzo liczy się ze 
zdaniem głowy państwa i w związku z tym dostosowuje swoje zamierzenia legislacyjne 
do jego oczekiwań. Prezydent może ponadto ze swej inicjatywy zwołać każdą z izb na 
sesję nadzwyczajną. Specyfi cznym i skądinąd niezwykle oryginalnym uprawnieniem 
włoskiego prezydenta w odniesieniu do parlamentu jest przysługujące mu prawo mia-
nowania senatorami dożywotnimi pięciu obywateli, którzy „przynieśli chwałę Ojczyź-
nie wybitnymi zasługami na polu społecznym, naukowym, artystycznym i literackim” 
(art. 59). W świetle powyższego można skonstatować, że prezydent Republiki Włoskiej 
dysponuje względem organu przedstawicielskiego rozbudowanymi kompetencjami, co 
więcej, wiele z nich ma spory ciężar gatunkowy.

Prezydent mianuje premiera, a na jego wniosek ministrów. Członkowie gabinetu 
przed objęciem swych funkcji składają przysięgę na ręce prezydenta. Oczywiście dzia-
łania w zakresie powołania premiera i ministrów, aby były politycznie skuteczne, muszą 
respektować sytuację w parlamencie oraz odzwierciedlać wolę większości parlamen-
tarnej. W realiach włoskiej polityki, wyznaczonych wielopartyjnością, niestabilnością, 
kruchością układów koalicyjnych i częstymi kryzysami instytucjonalnymi, rola prezy-
denta w procesie formowania rządu daleko jednak wykracza ponad standardowe i nie-
mal bez wyjątku formalne posunięcia, jakie w tym kontekście wykonuje głowa państwa 
w systemie parlamentarno-gabinetowym. Prezydent Włoch niekiedy ma w sprawie po-
wołania rządu i obsady funkcji premiera zdanie – jeśli nawet nie decydujące, to mery-
torycznie nader doniosłe. Prezydent nie może z własnej inicjatywy odwołać premiera 
czy położyć kres funkcjonowaniu gabinetu. Przyjmuje jedynie dymisję rządu, gdy rada 
ministrów sama postanowiła ustąpić bądź gdy nie otrzymała w parlamencie zaufania 
czy też któraś z izb uchwaliła względem niej wotum nieufności. Prezydent podpisuje 
i ogłasza – co stanowi niezwykle mocny środek oddziaływania na radę ministrów – 
przyjęte przez rząd dekrety z mocą ustawy oraz rozporządzenia. Bez jego aprobaty te 
akty prawne nie wejdą w życie.

11 Zob. J. Zakrzewska, Ustrój polityczny Republiki Włoskiej, Warszawa 1986, s. 124.
12 Por. Z. Machelski, op.cit., s. 149.
13 Zob. Diritto..., s. 272, oraz A. Manzella, Il parlamento, Bologna 1991, s. 236.
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Również wobec władzy sądowniczej prezydent posiada całkiem pokaźny pakiet 
kompetencji. Z urzędu jest przewodniczącym składającej się z sędziów o największym 
autorytecie zawodowym, przedstawicieli profesorów zwyczajnych prawa i adwokatów 
Najwyższej Rady Sądownictwa, która nadzoruje pracę wymiaru sprawiedliwości i de-
cyduje o nominacjach sędziów. W tym charakterze często pośredniczy w relacjach po-
między radą a egzekutywą. Ma prawo rozwiązania rady, gdyby okazała się niezdolna do 
realizowania przypisanych jej zadań. Prezydent mianuje pięciu, na ogólną liczbę piętna-
stu, sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Posiada prawo ułaskawiania i łagodzenia kar, 
a do 1991 roku, kiedy utracił to uprawnienie na rzecz parlamentu w wyniku nowelizacji 
konstytucji, mógł ponadto ogłaszać amnestię i abolicję.

Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Przewodniczy Najwyższej Radzie 
Obrony, która ma władzę rozkazodawczą wobec włoskich sił zbrojnych. Ogłasza też 
stan wojny uchwalony przez parlament.

Głowa państwa ratyfi kuje umowy międzynarodowe po uprzednim, jeśli jest to wy-
magane, upoważnieniu parlamentu. Akredytuje i przyjmuje przedstawicieli dyploma-
tycznych. Mianuje ambasadorów po konsultacji z rządem. W polityce zagranicznej pre-
zydent nie wykazuje jednak jakiejś szczególnej aktywności, uznając, że jest to domena 
rządu.

Do innych ważniejszych uprawnień prezydenta należy: zarządzanie referendum, 
mianowanie niektórych funkcjonariuszy państwowych, w tym przewodniczącego 
i członków Trybunału Obrachunkowego, przewodniczącego Rady Stanu, ekspertów 
Narodowej Rady Gospodarki i Pracy, przewodniczących lub dyrektorów generalnych 
licznych instytucji i przedsiębiorstw publicznych, oraz nadawanie odznaczeń państwo-
wych. Na wniosek rządu prezydent może unieważnić bezprawny akt administracyjny. 
Doniosłym uprawnieniem przysługującym głowie państwa jest prawo rozwiązania rady 
regionalnej, w wypadku popełnienia czynności sprzecznych z konstytucją lub poważ-
nego naruszenia ustawy bądź gdy nie stosuje się ona do wezwania rządu o odwołanie 
przewodniczącego regionu czy zarządu regionu, którzy popełnili tego rodzaju czyn-
ności lub naruszenia. Prezydent może też z powodu naruszenia prawa rozwiązać radę 
gminną i radę prowincjonalną, a także odwołać z urzędu syndyka (burmistrza). Prezy-
dent nadaje obywatelstwo włoskie i wydaje postanowienie o zmianie nazwiska.

Prezydent nie ponosi odpowiedzialności za czynności podjęte w ramach swoich 
funkcji, odpowiedzialność taka przechodzi bowiem na kontrasygnujących akty prezy-
denta ministrów i premiera. Ten drugi, obok określonego ministra, kontrasygnuje te 
akty prezydenta, które mają moc ustawy, lub inne akty wskazane przez ustawę jako 
wymagające podpisu szefa rządu. W wielu sytuacjach prezydent wszelako działa – jak 
pisze Paweł Sarnecki – „w dużym stopniu samodzielnie, a kontrasygnata ministerial-
na ma znaczenie tylko formalne, co najwyżej zaświadczając o dochowaniu wymaganej 
procedury”14. Prezydent ponosi odpowiedzialność konstytucyjną w wypadku popełnie-
nia zdrady stanu lub pogwałcenia konstytucji. Stawiany jest wtedy w stan oskarżenia 
przez parlament na wspólnym posiedzeniu obu izb bezwzględną większością głosów 
członków parlamentu. Oskarżenie rozpatruje Trybunał Konstytucyjny w rozszerzonym 
składzie – poza piętnastoma zwykłymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego w toczą-

14 P. Sarnecki, op.cit., s. 153.



421Model włoskiej prezydentury

cym się postępowaniu bierze również udział szesnastu dodatkowych członków powo-
łanych w drodze losowania ze spisu ustalanego przez parlament raz na dziewięć lat, 
w którym fi gurują obywatele spełniający warunki wybieralności do Senatu Republiki. 
Wybór obywateli przez parlament do tego spisu jest przeprowadzany w sposób prze-
widziany dla powoływania zwykłych sędziów Trybunału. Uznanie prezydenta za win-
nego stawianego mu zarzutu pociąga za sobą pozbawienie go urzędu15. Przestępstwa 
popełnione przez głowę państwa, a niezwiązane z wykonywaniem jej funkcji, podlegają 
karom zgodnie z przepisami kodeksu karnego. W takich przypadkach prezydent odpo-
wiada przed sądem na takich samych zasadach jak inni obywatele.

Siedzibą prezydenta republiki jest imponujący Pałac Kwirynalski (Quirinale) w Rzy-
mie, będący dawniej pałacem królewskim, a jeszcze wcześniej jedną z rezydencji papie-
skich. Pełen dzieł sztuki Kwirynał jest niczym muzeum, a zgromadzone tam kolekcje 
arrasów i porcelany należą do najcenniejszych tego typu zbiorów na świecie. 

Czy prezydentura włoska jest silna w sensie politycznym, czy słaba? W literaturze 
przedmiotu trwa spór na ten temat i zdania są podzielone. We Włoszech na pewno spo-
ro zależy od osobowości sprawującego urząd prezydenta. Prezydent dynamiczny potra-
fi  wynieść prezydenturę nader wysoko, prezydent natomiast powściągliwy i wycofany 
w sposób bardzo znaczący redukuje jej rolę. Niezależnie jednak od tego urząd prezy-
denta wyposażony jest tu w stosunkowo bogate instrumentarium uprawnień i środków, 
które mogą być użyte w różnych kierunkach i w odniesieniu do wielu ważnych podmio-
tów instytucjonalnych. Zupełnie pozbawione podstaw są rozpowszechnione w świa-
towej literaturze konstytucjonalistycznej opinie o instytucjonalnej słabości włoskiego 
prezydenta, rzekomo pozbawionego wszelkich istotniejszych uprawnień16. Nie bez zna-
czenia dla całkiem wyeksponowanej pozycji głowy państwa we Włoszech jest i to, że 
urząd ten cieszy się autentycznym szacunkiem i prestiżem w oczach społeczeństwa, 
które nisko ocenia wszystkie bez wyjątku pozostałe instytucje ustrojowe. W rzeczywi-
stości ostrych konfl iktów, kryzysów i załamań politycznych tudzież bardzo emocjonal-
nych zachowań, które to zjawiska charakteryzują sytuację panującą w tym kraju, a co 
według słynnego określenia Josepha LaPalombary stanowi „politykę spektaklu” (po-
litics as spettacolo)17, jakże często prezydent pozostaje jedynym stabilnym elementem 
systemu władzy, gwarantem ustrojowego equilibrium oraz pewnym punktem oparcia.

Wydaje się, że występującą w Republice Włoskiej koncepcję głowy państwa moż-
na nazwać modelem prezydentury mediacyjnej i moderującej, ponieważ prezydent ma 
wielką rolę do odegrania jako mediator i moderator zarazem. Nie sprawuje on kierow-
nictwa nad państwem (to niekwestionowanie należy do premiera i rządu), lecz wywiera 
dający się wyraźnie odczuć wpływ na stan polityki państwa. Właśnie ze względu na ten 

15 Zob. na ten temat A. Manzella, op.cit., s. 363–368. W styczniu 1991 r. dwóch deputowanych wniosło 
oskarżenie przeciwko ówczesnemu prezydentowi Francesco Cossidze, zarzucając mu pogwałcenie kon-
stytucji. Oskarżenie to zostało od razu uznane za pozbawione podstaw przez parlamentarny komitet ds. 
upoważniania do prowadzenia postępowań.

16 Na ważne uprawnienia prezydenta Włoch, dysponującego „wcale pokaźnym i względnie realnym 
zakresem kompetencji” czy posiadającego „realny zakres władzy”, słusznie zwracają uwagę odpowiednio: 
Z. Witkowski, Głowa państwa..., s. 200, oraz W. Orłowski, W. Skrzydło, Ustrój polityczny Republiki Włoskiej 
[w:] Ustroje państw współczesnych 1, W. Skrzydło (red. nauk.), Lublin 2010, s. 87.

17 J. LaPalombara, Democracy Italian Style, New Haven–London 1987, s. 88. 
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stan rzeczy Andrzej Antoszewski określa system polityczny Włoch jako parlamenta-
ryzm, ale z „korygującą prezydenturą”18. I z pewnością nie jest to twierdzenie na wy-
rost. Prezydent – mediator i moderator polityczny – co prawda nie może aspirować do 
rządzenia, ale nie może też jedynie przyglądać się rozwojowi wydarzeń i autoryzować 
zapadających gdzie indziej rozstrzygnięć. Nie waha się występować z sugestiami wo-
bec innych organów państwa. Trafnie charakteryzuje tę sytuację Zbigniew Witkowski, 
autor licznych opracowań poświęconych systemowi konstytucyjnemu Włoch: „Nie po-
dejmuje on decyzji, a jedynie je sugeruje, nie kształtuje kierunków polityki, a jedynie 
dyskretnie wspiera niektóre, nie kontroluje podjętych ustaleń, a jedynie nakłania właś-
ciwe organy decyzyjne do ponownej refl eksji nad nimi”19. Aktywność polityczna głowy 
państwa uległa wyraźnemu zwiększeniu, poczynając od lat dziewięćdziesiątych XX wie-
ku, kiedy to doszło do załamania uformowanego po II wojnie światowej systemu par-
tyjnego i gwałtownych przeobrażeń na scenie politycznej. Niekiedy prezydent zajmuje 
nawet pozycję bliską współrządzenia, przejmując część odpowiedzialności za państwo. 
Szczególnie ma to zastosowanie w sytuacjach kryzysowych, ale nie tylko wtedy.

Konkludując, włoska prezydentura mediacyjna i moderująca jest bez wątpienia 
słabsza i mniej znacząca politycznie, niż wyposażone w zdolności władcze prezyden-
tury amerykańska czy francuska, ale w oczywisty sposób góruje nad notarialną prezy-
denturą niemiecką20.

18 A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006, s. 174, 250. 
19 Z. Witkowski, Głowa państwa..., s. 190, oraz idem, System konstytucyjny Włoch, Warszawa 2000, 

s. 45.
20 Traktowanie prezydenta Włoch jako „najwyższego notariusza państwa” (tak czynią, choć zarazem 

przyznają, że jest to prezydentura aktywna, a nie bierna, m.in. P. Sarnecki, op.cit., s. 154 oraz W. Sokół, 
System polityczny Włoch [w:] Współczesne systemy polityczne, M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska 
(red.), Warszawa 2007, s. 223), a więc umiejscawianie go w zasadzie na tej samej płaszczyźnie co prezyden-
ta Niemiec, nie jest uprawnione. Włoski prezydent absolutnie nie mieści się w ramach modelu prezyden-
tury notarialnej, które są dla niego zdecydowanie za wąskie.


