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Wstęp

Izba druga parlamentu stanowi jeden z klasycznych obszarów badawczych 
współczesnego ustrojoznawstwa, o czym może świadczyć bogaty dorobek 
polskiej i obcej literatury przedmiotu. Wpływ na to ma zarówno fakt, że le-
gislatury bikameralne występują nadal w dużej grupie państw1 – co stwarza 
podatny grunt do dokonywania analiz porównawczych – jak i to, że wska-
zany organ mieści się w obrębie władzy ustawodawczej, która – obok władzy 
wykonawczej – stanowi trzon konstrukcji każdego systemu ustrojowego. 
Do podejmowania tematyki izby drugiej, czy też szerzej – zasady bikamerali-
zmu jako osi konstrukcyjnej znacznej liczby współczesnych legislatur skłania 
również wyjątkowe zróżnicowanie tego właśnie członu dwuizbowego parla-
mentu, co powoduje, że z reguły w większym lub mniejszym stopniu odróż-
nia się on od – konstruowanej na podstawie mechanizmu przedstawicielstwa 
ogólnonarodowego, a przez to mało oryginalnej – izby pierwszej. Co warte 
podkreślenia, przyjmowanie w przypadku izby drugiej zróżnicowanych roz-
wiązań w odniesieniu do modelu przedstawicielstwa (np. izba reprezentacji 
podmiotów federacji, izba reprezentacji jednostek samorządowych, izba tzw. 
reprezentacji funkcjonalnej, a zatem artykulacji różnorodnych interesów 

1 Według danych Unii Międzyparlamentarnej (Inter-Parliamentary Union) na 192 sklasy-
fikowane państwa w przypadku 115 (59,9%) występuje legislatura jednoizbowa, a 77 (40,1%) 
– dwuizbowa. W Europie wskazane proporcje przedstawiają się dla parlamentów bikameralnych 
mniej korzystnie. Jest ich bowiem 17 (35,42%), podczas gdy unikameralnych – 31 (64,58%). 
Przewaga parlamentów dwuizbowych występuje natomiast w obu Amerykach, gdzie taką właś-
nie strukturę legislatywy przyjmuje 20 państw (57,14%), a 15 (42,86%) recypuje model alterna-
tywny. Zob. Parliaments at a glance: Structure, http://www.ipu.org [dostęp: 26.02.2016]. Warto też 
pamiętać o dwuizbowej strukturze parlamentu, która może występować – i w praktyce występuje 
– na poziomie części składowych państw federalnych, choć nie musi to oznaczać konsekwentnej 
recepcji tego czy innego modelu w każdej z części składowych tej samej federacji. Przykładowo, 
ze zróżnicowaną strukturą legislatur stanowych można się spotkać w Indiach, choć wyraźnie 
przeważają tu legislatury unikameralne. Z kolei w Niemczech strukturę dwuizbową po II wojnie 
światowej przyjęła Bawaria. Zrezygnowano z niej jednak w wyniku referendum pod koniec lat 
90. XX w. i tak jak w pozostałych landach – zdecydowano się na wybór modelu jednoizbowe-
go. Zupełnie inaczej konstrukcja legislatur przedstawia się w stanach amerykańskich, w których  
– oprócz Nebraski – przyjęto model bikameralny. Podobnie sytuacja wygląda w Australii. Biorąc 
pod uwagę sześć stanów i pozostawiając na boku tzw. terytoria, należy stwierdzić, że unikame-
ralna jest jedynie legislatura w Queensland.
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sektorowych, wreszcie organ budowany – tak jak izba pierwsza – na bazie 
reprezentacji ogólnonarodowej) przekłada się z kolei w sposób bezpośredni 
na ustalenie potencjału kompetencyjnego tego podmiotu. To z kolei w każ-
dym państwie recypującym legislatywę dwuczłonową lokuje go w nieco in-
nym punkcie na skali, której krańce wyznacza z jednej strony bikameralizm 
skrajnie asymetryczny, a z drugiej – bikameralizm w pełni symetryczny.

Spojrzenie przez pryzmat takiego czy innego modelu reprezentacji, który 
ma realizować izba druga oraz jej siły w obrębie dualistycznej struktury wła-
dzy ustawodawczej, niewątpliwie zachęca do prowadzenia szerzej zakrojonych 
badań opartych na metodzie porównawczej, jednak nie wydaje się wyczer-
pywać dopuszczalnych kryteriów umożliwiających charakterystykę funkcji 
wskazanego organu oraz jego faktycznej roli w systemie ustrojowym. Można 
bowiem wyjść z założenia, że skoro izba druga jest ex definitione elementem 
władzy ustawodawczej, to jej ustrojowe usytuowanie nie pozostaje bez wpły-
wu na relacje pomiędzy legislatywą a egzekutywą, a w konsekwencji – na re-
cypowany system rządów. Powoduje to, że analiza izby drugiej nie musi się 
zamykać w obrębie niejako wyabstrahowanych z szerszego kontekstu ustrojo-
wego zagadnień prawa parlamentarnego (widzianego przede wszystkim przez 
pryzmat wielu rozwiązań „technicznych”, takich jak na przykład organizacja 
wewnętrzna parlamentu czy też status członka izby), lecz może być prowadzo-
na właśnie z uwzględnieniem roli wskazanego podmiotu w obrębie struktury 
powiązań pomiędzy najważniejszymi organami państwa. Przyjmując taką 
perspektywę, izbę drugą ujmuje się więc bardziej „od zewnątrz” niż „od we-
wnątrz”, w skali makro, a nie mikro. Liczy się zatem w większym stopniu jej 
wkomponowanie w ujmowaną całościowo architekturę ustrojową państwa 
niż wiele tak istotnych dla prawa parlamentarnego kwestii szczegółowych, 
normowanych na poziomie niższym od konstytucyjnego – przede wszystkim 
postanowieniami regulaminowymi.

Prezentowana monografia przyjmuje przede wszystkim, choć nie wy-
łącznie, taki właśnie, oparty na szerszym kontekście ustrojowym, punkt wi-
dzenia. Celem niniejszego opracowania jest spojrzenie na status ustrojowy 
izby drugiej przez pryzmat parlamentarnego systemu rządów w odmianach 
stosowanych we Francji od II połowy XIX wieku. Nie jest to zatem – co nale-
ży podkreślić w sposób szczególny – typowe studium organu państwowego, 
skonstruowane według schematu obejmującego organizację, tryb działania, 
kompetencje oraz ewentualnie – w zależności od proporcji pomiędzy praw-
niczym a politologicznym ujęciem badanego zagadnienia – praktykę funk-
cjonowania, a także rzutujące na jej kształt okoliczności polityczne. Chodzi 
raczej o to, by niejako zsyntetyzować dwie odrębne kwestie: ustrojowe usy-
tuowanie izby drugiej oraz szeroko rozumiany system parlamentarny. W ni-
niejszej monografii oba te fundamentalne zagadnienia będą więc traktowane 
w sposób równoprawny, co zresztą oddaje tytuł opracowania, podkreślający 
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szersze systemowe otoczenie analizowanego organu. Projektowanym zamie-
rzeniem badawczym jest zarazem „uchwycenie” dynamiki przekształceń 
izby drugiej oraz parlamentarnego systemu rządów, następującej na grun-
cie ewolucji ustroju francuskiego od III do V Republiki, a także pogłębiona  
analiza ich rezultatów w odniesieniu ustroju aktualnego, ufundowanego 
na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Należy zaznaczyć, że to właśnie 
Francja dostarcza najlepszej podbudowy ustrojowej umożliwiającej realiza-
cję wskazanego założenia badawczego. Począwszy od ustanowienia III Re-
publiki w 1875 roku, konsekwentnie realizowano bowiem model parlamentu 
bikameralnego, przy czym stosowano tu kolejno trzy odrębne formuły ustro-
jowe – dwuizbowości symetrycznej, dwuizbowości skrajnie asymetrycznej 
oraz dwuizbowości zakładającej syntezę symetrii i asymetrii obu części le-
gislatywy. Na tak zarysowany rozwój francuskiej izby drugiej nakłada się 
jednocześnie ewolucja – na gruncie litery konstytucji i realizowanej praktyki 
ustrojowej – systemu parlamentarnego, która następowała zgodnie z logiką 
racjonalizacji, a zatem od parlamentaryzmu monistycznego (parlementaris-
me moniste), przez parlamentaryzm monistyczny z elementami racjonaliza-
cji, do parlamentaryzmu skrajnie zracjonalizowanego w kierunku prezyden-
ckim, a w rezultacie – do systemu semiprezydenckiego.

Z punktu widzenia przyjętego w monografii celu badawczego kluczowe 
znaczenie należy przypisać pojęciu parlamentaryzmu zracjonalizowanego, 
czyli rezultatowi racjonalizacji parlamentarnego systemu rządów – najbar-
dziej charakterystycznego zjawiska w rozwoju tego właśnie modelu ustrojo-
wego w XX wieku. Chodzi tu nie tylko o konkretne instrumentarium, lecz 
także o specyficzne podbudowanie filozoficzne wskazanego fenomenu kon-
stytucyjnego i politycznego, które w konsekwencji doprowadziło do powsta-
nia zupełnie nowego – kontestującego dotychczasowy – paradygmatu ustro-
jowego. Można powiedzieć, że konstytutywnym elementem tego procesu 
stała się idea zrównoważenia ustroju parlamentarnego, która służyłaby przy-
wróceniu naruszonego, przez właściwe dla parlamentaryzmu monistycznego 
uprzywilejowanie legislatywy, balansu pomiędzy władzami kreującymi sy-
stem rządów, a zatem równowagi charakteryzującej formułę pierwotną, czyli 
parlamentaryzm dualistyczny (parlementarisme dualiste). Istotnego znacze-
nia nabiera wobec tego pytanie o rolę, jaką w tej wieloaspektowej formule 
racjonalizacji miała i ma nadal do odegrania bikameralna struktura parla-
mentu, a w szczególności izba druga, czyli ten człon legislatywy, który w wielu 
przypadkach – co potwierdza przykład francuski – nie stanowi reprezentacji 
ogólnonarodowej kreowanej w wyborach powszechnych, i wobec tego może 
– jako podmiot uzupełniający – pełnić w stosunku do niej mocniej lub słabiej 
zaznaczoną funkcję korekcyjną.

Wychodząc z takiego założenia, należy przyjąć, że izba druga może 
być postrzegana jako jeden spośród elementów złożonej „maszynerii” 
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konstytucyjnej, która służy realizacji fundamentalnego celu procesu racjo-
nalizacji, jakim pozostaje wzmocnienie szeroko pojętej władzy wykonaw-
czej względem władzy ustawodawczej. To z kolei powoduje, że ten właśnie 
organ, choć najczęściej traktowany jako dopełniający przedstawicielstwo 
ogólnonarodowe, zostaje mocno osadzony w schemacie konstrukcyjnym 
parlamentarnego systemu rządów. W takim ujęciu relacje łączące izbę dru-
gą z egzekutywą stają się nie mniej ważne od stosunków zachodzących po-
między obiema częściami legislatywy. Można wręcz stwierdzić, że obie te 
płaszczyzny powinny być analizowane łącznie. Jak się wydaje, właściwe zro-
zumienie wymiaru wewnątrzparlamentarnego będzie bowiem niemożliwe 
bez szerszego odniesienia do stanowiących następstwo racjonalizacji mecha-
nizmów wpływu egzekutywy na legislatywę – i odwrotnie. Utwierdza to je-
dynie w przekonaniu, że obie te materie, izbę drugą i system rządów, można, 
a nawet – jeśli chce się uwzględnić szerszy kontekst ustrojowy – trzeba badać 
w sposób powiązany, a stosując ujęcie systemowe – zwracać uwagę na „przy-
stawalność” i „komponowanie się” poszczególnych elementów całej archi-
tektury ustrojowej. Stąd też przyjmującą różne formy francuską izbę drugą 
zestawiono z przechodzącym proces ewolucji (od wariantu monistycznego 
do w pełni zracjonalizowanego) parlamentarnym systemem rządów trzech 
ostatnich republik, przy czym najwięcej miejsca przeznaczono na tę obecną, 
aplikującą przecież finalny produkt jednej z formuł racjonalizacji systemu 
parlamentarnego, jakim pozostaje system semiprezydencki. W kontekście 
współczesnego francuskiego modelu rządów przyjęto jednocześnie założe-
nie o istnieniu swoistego sprzężenia zwrotnego – z jednej bowiem strony 
parlamentaryzm zracjonalizowany sprzyja wykorzystaniu izby drugiej jako 
podbudowy dla przyznanego władzy wykonawczej instrumentarium ustro-
jowego, a z drugiej – sama izba druga może, w zależności od kontekstu po-
litycznego, wpływać na funkcjonowanie wspomnianej semiprezydenckiej 
struktury konstytucyjnej, pogłębiając tak dla niej typowe zjawisko ustrojo-
wej wielowariantowości, elastyczności czy też labilności. 

Monografia składa się z pięciu rozdziałów, z których każdy zamknięto 
wnioskami podsumowującymi najważniejsze ustalenia badawcze. Pierwszy 
– o charakterze wstępnym – poświęcono zagadnieniu racjonalizacji systemu 
parlamentarnego, odnosząc się w sposób szczególny do francuskiej formuły 
tego procesu. Szła ona, generalnie rzecz biorąc, w kierunku wzmocnienia obu 
segmentów dualistycznej egzekutywy – prezydenta Republiki (w obrębie wła-
dzy wykonawczej i względem władzy ustawodawczej) oraz rządu (względem 
władzy ustawodawczej), przy czym wyeksponowana została przede wszyst-
kim pozycja tego pierwszego. Zwrócono zatem uwagę na kolejno przyjmo-
wane odmiany systemu parlamentarnego, zaczynając od parlamentaryzmu 
dualistycznego w I połowie XIX wieku, przez parlamentaryzm monistycz-
ny III oraz IV Republiki, a kończąc na znamionującej powrót do struktury 
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dualistycznej formule skrajnie zracjonalizowanej, typowej dla V Republiki. 
Charakteryzując zjawisko racjonalizacji, skoncentrowano się zatem na tej 
jego wersji, która ostatecznie doprowadziła do ukształtowania się we Francji 
systemu semiprezydenckiego – podstawowego punktu odniesienia dla ana-
lizy roli izby drugiej w strukturze parlamentaryzmu zracjonalizowanego. 
W dalszej kolejności przedstawione zostały ogólne uwagi na temat uwarun-
kowań procesu racjonalizacji przeprowadzanej w warunkach bikamerali-
zmu symetrycznego i asymetrycznego. Oparto się tu na założeniu, że maksy-
malizacja rezultatów racjonalizacyjnych, rozumianych jako uskutecznienie 
władzy wykonawczej względem ustawodawczej, pozostaje mocno związana 
z taką formułą dwuizbowości, która tej pierwszej daje znaczące możliwo-
ści profilowania szeroko pojętego postępowania prawotwórczego oraz – już 
w nieco mniejszym wymiarze – wpływania na niektóre aspekty kontroli 
rządu przez parlament. Wykonywanie obu tych funkcji – prawotwórczej 
i kontrolnej – wyznacza bowiem obszar, który można uznać za szczególnie 
mocno „penetrowany” przez zjawisko racjonalizacji, a wskutek tego – niepo-
zostający bez wpływu na ustrojowy status izby drugiej. Stąd też to właśnie 
specyficzne właściwości mechanizmów racjonalizacyjnych należy traktować 
jako ustrojowy kontekst osadzenia wskazanego organu na linii wyznaczonej 
dwoma punktami skrajnymi – bikameralizmem w pełni symetrycznym oraz 
bikameralizmem skrajnie asymetrycznym.

Tematyka rozdziału drugiego obejmuje ustrojowe ulokowanie francu-
skiej izby drugiej w warunkach parlamentaryzmu monistycznego, a zatem 
tej wersji charakteryzowanego systemu rządów, która – pozostając na prze-
ciwległym biegunie w stosunku do wariantu zracjonalizowanego – stanowi 
zarazem właściwy punkt wyjścia, bez którego żadne działanie racjonaliza-
cyjne nie mogłoby zostać podjęte. Odniesieniem dla procesu uskutecznienia 
ustroju parlamentarnego musiała być bowiem jego najbardziej nieefektywna, 
monistyczna formuła. Mając to na uwadze, szerszej analizie poddano genezę, 
regulacje konstytucyjne oraz praktyczne oddziaływanie izby drugiej funk-
cjonującej w okresie dwóch francuskich republik – III oraz IV – których zna-
kami rozpoznawczymi stały się siła legislatywy i słabość egzekutywy. Choć 
pod tym względem pomiędzy oboma wcieleniami Marianny nie było istot-
niejszej różnicy, na gruncie ówczesnych francuskich rozwiązań ustrojowych 
przyjęte zostały całkowicie przeciwstawne koncepcje dwuizbowości. W la-
tach 1875–1940 oparto się na modelu symetrycznym, podczas gdy w okresie 
1946–1958 optowano za modelem ewidentnie asymetrycznym, który do re-
formy z roku 1954 wręcz „ocierał się” o układ de facto jednoizbowy. Tak róż-
ne umiejscowienie omawianego organu – najpierw Senatu, a później Rady 
Republiki – należy zarazem traktować jako dogodny punkt odniesienia dla 
zbadania wpływu silnej i słabej izby drugiej na funkcjonowanie monistycz-
nej formuły systemu parlamentarnego. Zasadnicze znaczenie ma tu zdolność 
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wskazanego podmiotu do pogłębienia – tak typowej dla tego modelu parla-
mentaryzmu – nierównowagi ustrojowej, czego najbardziej widocznym prze-
jawem pozostawała permanentna niestabilność władzy wykonawczej. Z tego 
też względu wyeksponowana została praktyka realizacji niektórych aspektów 
funkcji kontrolnej jako najbardziej „ofensywnego” narzędzia wpływu legis-
latywy na gabinet. Uwzględniono więc zarówno ujęcie izby drugiej od stro-
ny normatywnej, jak i spojrzenie na jej rzeczywisty status w ramach realnie 
funkcjonującego systemu ustrojowego.

W rozdziale trzecim zamieszczona została problematyka Senatu V Re-
publiki w obrębie konstytucyjnej konstrukcji niejako przywróconego – przez 
proces racjonalizacji – parlamentaryzmu dualistycznego. Więcej miejsca 
poświęcono tu izbie drugiej widzianej przez pryzmat idei ustrojowych pro-
jektodawców konstytucji z 1958 roku, które następnie, choć nie bez wyjąt-
ków, znalazły odbicie w tekście tego aktu. Ci bowiem – a przede wszystkim 
ówczesny minister sprawiedliwości Michel Debré – opowiadali się za wpro-
wadzeniem do nowej ustawy zasadniczej różnego rodzaju instrumentów ra-
cjonalizacyjnych służących stabilizacji władzy wykonawczej, w tym również 
uwydatnieniu ustrojowego stanowiska prezydenta Republiki. Przyjęcie syg-
nalizowanego wcześniej założenia – zgodnie z którym recepcja konkretnej 
formuły bikameralizmu mocno koresponduje z szeroko ujmowanym zagad-
nieniem racjonalizacji systemu parlamentarnego – powoduje, że kwestii pro-
jektowanego statusu izby drugiej w świetle koncepcji twórców konstytucji 
oraz w kontekście prowadzonych prac konstytucyjnych nie da się pominąć. 
W dalszej części zwrócono uwagę na konstytucyjne ujęcie Senatu V Repub-
liki jako organu, który – choć zasadniczo skonstruowany według schematu 
pozwalającego egzekutywie na neutralizowanie jego stanowiska w konkret-
nych sytuacjach politycznych – w niektórych przypadkach dysponuje rów-
nież poważnymi możliwościami blokującymi. Podobnie jak w odniesieniu 
do charakteryzowanej w rozdziale poprzednim izby drugiej z lat 1875–1958, 
uwzględnione zostały tu przede wszystkim trzy elementy ustrojowe: tryb 
personalnej kreacji tego podmiotu warunkujący jego profil polityczny, udział 
w realizacji szeroko rozumianej funkcji prawotwórczej (w zakresie ustawo-
dawstwa zwykłego, organicznego oraz konstytucyjnego), a także ewentual-
ne zaangażowanie w podstawowe dla systemu parlamentarnego narzędzia 
realizacji funkcji kontrolnej (wotum zaufania oraz wotum nieufności). Ze 
względu na specyfikę francuskiej wersji parlamentaryzmu zracjonalizowa-
nego w sposób odrębny potraktowana została kwestia ulokowania Senatu 
w strukturze mechanizmów racjonalizacyjnych.

Zakres tematyczny rozdziału czwartego również obejmuje Senat V Repub-
liki, z tym że punktem odniesienia uczyniono tu rolę tego organu, która wy-
łoniła się z dotychczasowej praktyki ustrojowej. W pierwszej kolejności pod-
niesiona została kwestia politycznego profilu izby kształtowanego w trakcie 
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kolejno przeprowadzanych elekcji senackich z lat 1959–2014, a w szczegól-
ności generalnie centrowego, a później centroprawicowego ukierunkowania 
tego podmiotu, które niejednokrotnie nie przystawało do politycznego ob-
licza izby pierwszej oraz organów władzy wykonawczej. Wynikającą z przy-
jętego trybu personalnej kreacji polityczną autonomię Senatu, rozumianą 
jako uniezależnienie od procedur elekcyjnych stosowanych w przypadku 
pozostałej izby parlamentu, można więc traktować jako klucz interpreta-
cyjny do wyodrębnienia najważniejszych z tej perspektywy faz funkcjono-
wania ustroju V Republiki, a w konsekwencji również oceny realnej pozycji 
omawianego organu w strukturze instytucjonalnej państwa. Zróżnicowane 
oddziaływanie izby drugiej utworzonej w konstytucji z 1958 roku zostało 
przebadane z uwzględnieniem podstawowego kryterium służącego analizie 
francuskiej praktyki ustrojowej, jakim pozostaje polityczna struktura egze-
kutywy. To właśnie ten czynnik pozwala na wyodrębnienie dwóch podsta-
wowych konfiguracji francuskiej sceny politycznej – tzw. efektu większoś-
ciowego (fait majoritaire) oraz koabitacji (cohabitation), z których pierwszy 
zakłada co najmniej polityczną jednorodność prezydenta, rządu i większości 
w izbie pierwszej, natomiast drugi opiera się na podziale egzekutywy po-
między dwa rywalizujące z sobą obozy polityczne. Szczególny akcent po-
łożono tu jednak nie na realny status organów władzy wykonawczej, lecz 
na polityczną strukturę legislatywy, która może – podobnie jak egzekutywa 
– funkcjonować w warunkach politycznej jednorodności albo polityczne-
go podziału. Odrębnie potraktowano wszakże okres prezydentury generała 
Charles’a de Gaulle’a (1959–1969), który ze względu na ówczesne konflik-
ty polityczne oraz specyficzną kompozycję Senatu trudno wpisać w dużo 
bardziej jednoznaczne konfiguracje właściwe dla późniejszego okresu V Re-
publiki. Ogólnie rzecz biorąc, nałożenie na wspomniane układy w obrębie 
dualistycznej egzekutywy bikameralnej struktury władzy ustawodawczej 
unaocznia, że w sposób zróżnicowany wyglądała praktyka stosowania naj-
ważniejszych instrumentów łączących się z realizacją prawotwórczej oraz 
kontrolnej funkcji parlamentu (m.in. powoływanie mieszanych komisji 
parytetowych, odwoływanie się do procedury ostatniego słowa Zgroma-
dzenia Narodowego czy też uaktywnianie legitymizacyjnych właściwości 
Senatu odnośnie do polityki rządu). Za podstawowe kryterium pozwalające 
na dokonanie sygnalizowanych podziałów przyjęto zatem polityczny profil 
instytucji działających w obrębie recypowanego systemu rządów, starając 
się na tej podstawie wykazać związki pomiędzy daną konfiguracją partyjną 
a intensywnością, z jaką były wykorzystywane powiązane z wymienionymi 
funkcjami instrumenty parlamentaryzmu zracjonalizowanego.

Zamykający monografię rozdział piąty ma w znacznej mierze charakter 
syntetyzujący dotychczasowe ustalenia badawcze odnoszące się do wpły-
wu procedur racjonalizujących na funkcjonowanie izby drugiej, jak również 
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do relacji odwrotnej, czyli rezultatów oddziaływania tego organu na oblicze 
skrajnie zracjonalizowanego parlamentarnego systemu rządów, przekształco-
nego w ten sposób w ustrój semiprezydencki. Punktem wyjścia jest tu analiza 
złożonego, a jednocześnie budzącego liczne kontrowersje doktrynalne zagad-
nienia cech semiprezydencjalizmu jako formuły, która różni się jakościowo 
od dwóch modeli podstawowych – prezydenckiego i parlamentarnego. Przed-
miotem rozważań jest tu zjawisko wielowariantowości wskazanego modelu 
ustrojowego, które należy rozpatrywać zarówno w warstwie stricte normatyw-
nej, jak i na płaszczyźnie uzyskiwanych skutków politycznych. Jak bowiem 
pokazała praktyka V Republiki, model semiprezydencki może z powodzeniem 
funkcjonować w odrębnych, mocno rzutujących na sposób odczytania kon-
stytucji układach politycznych. Tak rozumiana wielowariantowość francu-
skiej odmiany systemu semiprezydenckiego prowadzi do wniosku o znacznej 
elastyczności wzmiankowanej formuły ustrojowej. Jak się wydaje, niemały 
wpływ na jej pogłębienie ma właśnie izba druga skonstruowana na podstawie  
modelu bikameralizmu relatywnie asymetrycznego. Jej podstawowa funkcja – 
zauważalna niejako ponad konwencjonalnie pojmowaną funkcją prawotwór-
czą i funkcją kontrolną – polega na tym, że staje się ona obszarem aktywacji 
(lub odwrotnie – dezaktywacji) wielu narzędzi, które zgodnie z filozofią ra-
cjonalizacji pozostają w swobodnej dyspozycji organów władzy wykonawczej, 
a przede wszystkim jej rządowego członu. Takie ujęcie ma w założeniu służyć 
pokazaniu, że dwuizbowość wkomponowana w strukturę semiprezydencja-
lizmu utworzoną na gruncie procesu racjonalizacji systemu parlamentarne-
go stanowi ten czynnik ustrojowy, bez którego budowa ustroju wewnętrznie 
zrównoważonego byłaby znacząco utrudniona. Można bowiem stwierdzić, 
że bikameralizm skonstruowany z uwzględnieniem postulatów racjonalizacyj-
nych (a zatem taki, który w przeważającej mierze znajduje się „pod kontrolą” 
egzekutywy) wyposaża francuski model semiprezydencki w tak potrzebny mu 
czynnik wewnętrznej sterowności.

Należy zaznaczyć, że w polskiej literaturze przedmiotu brakowało jak do-
tąd obszerniejszej monografii, która stanowiłaby próbę zsyntetyzowania fran-
cuskiej izby drugiej z parlamentarnym systemem rządów, a przede wszystkim 
ze zbudowanym na filozofii jego głębokiej racjonalizacji systemem semiprezy-
denckim. Problematyka izby drugiej była wprawdzie w ostatnich kilkunastu 
latach eksplorowana przez Jarosława Szymanka, jednak z racji porównaw-
czego charakteru prowadzonych badań francuska formuła tego organu mo-
gła w nich siłą rzeczy stanowić tylko jeden z wielu przykładów, a zatem bar-
dziej ilustrację spostrzeżeń natury ogólnej niż docelowy przedmiot analizy2. 

2 Należy tu przede wszystkim wymienić następujące prace: Izby drugie parlamentu w procesie 
ustawodawczym, Warszawa 1999; Kształtowanie składu drugich izb parlamentu (w europejskich 
państwach unitarnych), Warszawa 2004; Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porów-
nawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych, Warszawa 2005.
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Odniesień do izby drugiej nie brakowało również w pracach innych rodzi-
mych autorów podejmujących się badań nad francuskim systemem ustrojo-
wym – m.in. Ewy Gdulewicz, Adama Jamroza czy Wiesława Skrzydły – jed-
nak i w tym przypadku wskazany organ nie stanowił przedmiotu odrębnej 
monografii naukowej3. Nieco więcej miejsca francuskiej legislatywie, w tym 
również izbie drugiej, poświęcił natomiast Jerzy Stembrowicz, z tym że mo-
nografia pt. Parlament V Republiki Francuskiej pochodzi z pierwszej połowy 
lat 60., a w konsekwencji jest – po pierwsze – do pewnego stopnia zdezaktu-
alizowana, jeśli chodzi o stan normatywny, a po wtóre – nie uwzględnia, bo 
uwzględniać nie może, bogatej praktyki ustrojowej realizowanej w ciągu kil-
ku kolejnych dekad istnienia struktury konstytucyjnej ustanowionej w 1958 
roku. Co oczywiste, tematyka francuskiej izby drugiej pozostaje w znacznie 
większej mierze w obszarze zainteresowania autorów francuskich. Ich prace, 
zwykle dotyczące konkretnych aspektów tego organu, z reguły nie podejmu-
ją wszakże – przynajmniej w charakterze pierwszoplanowego zagadnienia 
badawczego – jego roli jako instytucji, wokół której na gruncie V Republiki 
zbudowana została znacząca część instrumentarium parlamentaryzmu zra-
cjonalizowanego, a wskutek tego – jako podmiotu stanowiącego wręcz kon-
stytutywny składnik systemu parlamentarnego w jego skrajnie uskutecznio-
nej formule4. Niniejsze opracowanie przyjmuje taki właśnie, mocno pod tym 
względem poszerzony, punkt widzenia.

Prezentowana monografia powstała na podstawie analizy materiału nor-
matywnego dotyczącego izby drugiej w obrębie konstytucyjnej struktury 
systemu rządów oraz – w nie mniejszym stopniu – czynników o charakterze 
pozaprawnym, które w istotnej mierze rzutowały na rolę, jaką omawiany 
organ legislatywy odgrywał i nadal odgrywa we francuskim życiu poli-
tycznym. Co do tych ostatnich, to należy przede wszystkim zwrócić uwa-
gę na kwestię kształtujących się w obu izbach układów politycznych, któ-
re oddziaływały na skalę wykorzystywania dostępnego instrumentarium 
parlamentaryzmu zracjonalizowanego. Szczególne miejsce zajęło tu zatem 
badanie dostępnych danych statystycznych. W rezultacie ujęcie metodo-
logiczne właściwe naukom prawnym zostało zsyntetyzowane z tym, które 

3 Jakkolwiek warto wspomnieć o dotyczącej stricte izby drugiej w ustroju V Republiki ana-
lizie autorstwa Wiesława Skrzydły pt. Senat Republiki Francuskiej, która została zamieszczona 
w pracy zbiorowej pod redakcją Eugeniusza Zwierzchowskiego pt. Izby drugie parlamentu, Bia-
łystok 1996. Na uwagę zasługuje także poświęcona relacjom pomiędzy egzekutywą a legislatywą 
monografia Ewy Gdulewicz pt. Parlament a rząd w V Republice Francuskiej. Sfera ustawodawcza, 
Lublin 1990.

4 Chodzi o monografie, które opracowali m.in. Vincent Boyer (La gauche et la seconde 
chambre de 1945 à nos jours. Recherche sur la position des socialistes et des communistes à l’égard de 
la seconde chambre, Paris 2007), Jean-Louis Hérin (Le Sénat en devenir, Paris 2012), Jean-Pierre 
Marichy (La deuxième chambre dans la vie politique française depuis 1875, Paris 1969) czy Jean 
Mastias (Le Sénat de la Ve République: réforme et renouveau, Paris 1980).
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stosuje się na gruncie nauk politycznych. Przyjęcie takich założeń znajduje 
odzwierciedlenie w powoływanych źródłach bibliograficznych. Obok aktów 
prawnych, zarówno o randze konstytucyjnej, jak i niższego rzędu, wyko-
rzystywano materiały źródłowe dotyczące m.in. ideowego podłoża recypo-
wanych rozwiązań konstytucyjnych (chodzi przede wszystkim o stanowisko 
twórców obowiązującej konstytucji), przebiegu prac na ustawą zasadniczą 
oraz stosowania w praktyce właściwych przepisów konstytucyjnych. Obszer-
nie powoływano się także na piśmiennictwo, przede wszystkim francuskie, 
na które złożyły się opracowania monograficzne oraz artykuły zamieszczane 
w czasopismach naukowych. Posłużyło to m.in. do prezentacji zróżnicowa-
nych poglądów na temat konkretnych rozwiązań ustrojowych, co do których 
w doktrynie nie ma jednoznaczności. Brak takiej zgodności można dostrzec 
najlepiej w wypadku budzącego poważne spory zagadnienia semiprezyden-
ckiego systemu rządów jako ustrojowego kontekstu funkcjonowania izby 
drugiej pod rządami konstytucji V Republiki. 

***

Prezentowana monografia stanowi rezultat badań nad francuskimi urzą-
dzeniami ustrojowymi, które prowadzę w Katedrze Konstytucjonalizmu 
i Ustrojów Państwowych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Mię-
dzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pragnę więc w tym miejscu 
złożyć serdeczne podziękowania Kierownikowi Katedry Panu Prof. dr. hab. 
Andrzejowi Ziębie za sugestie formułowane podczas przygotowania książki, 
a w szczególności za życzliwość, z jaką spotykałem się z Jego strony nie tylko 
w trakcie prac nad monografią, lecz także w ciągu całej dotychczasowej pracy 
zawodowej – najpierw jako asystent, a później jako adiunkt w Katedrze. 

Za podjęcie się trudu przygotowania recenzji wydawniczej dziękuję Pani 
dr hab. Ewie Popławskiej z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii 
Nauk. 

Przedstawiana publikacja powstała w ramach realizacji grantu badawcze-
go Narodowego Centrum Nauki pt. Izba druga w procesie racjonalizacji par-
lamentarnego systemu rządów na tle doświadczeń francuskich. Jej elementem 
były dwa staże badawcze odbyte w latach 2014–2015 we francuskich jednost-
kach naukowych. Podziękowania kieruję zatem do Pana Prof. Jacques’a Le-
roy, Dyrektora Centrum Badań nad Prawem Pothiera Uniwersytetu w Orlea-
nie, oraz Pana Prof. Ferdinanda Mélin-Soucramaniena, Dyrektora Centrum 
Studiów i Porównawczych Badań nad Konstytucjami, Wolnościami i Pań-
stwem Uniwersytetu w Bordeaux. Zaproszenie do podjęcia pracy naukowej, 
zapewnienie dostępu do obszernych zasobów bibliotecznych oraz stworzenie 
znakomitych warunków do prowadzenia badań stanowiło nieocenioną po-
moc, dzięki której możliwe stało się nadanie monografii finalnego kształtu.



ROZDZIAŁ 1

Racjonalizacja systemu parlamentarnego 
a formuła dwuizbowości

1.1. GENEZA PROCESU RACJONALIZACJI NA GRUNCIE FRANCUSKIM

Racjonalizacja systemu parlamentarnego rozumiana – najogólniej mówiąc – 
jako włączenie do jego struktury rozwiązań zapewniających skuteczne funk-
cjonowanie organów władzy wykonawczej daje wyraz najistotniejszej ten-
dencji ustrojowej w rozwoju dwudziestowiecznego parlamentaryzmu. Pojęcie 
racjonalizacji parlamentarnego systemu rządów (czy też stanowiącego rezultat 
tych zabiegów parlamentaryzmu zracjonalizowanego) wiąże się z nazwiskiem 
francuskiego konstytucjonalisty pochodzenia rosyjskiego – Borisa Mirkine-
-Guetzévitcha (1892–1955). Dokonano w ten sposób opisu nowego zjawiska 
ustrojowego zaistniałego głównie w powstałych po I wojnie światowej pań-
stwach europejskich, które przyjmowały system parlamentarny. Kluczowe 
znaczenie miała przeprowadzana w nowo uchwalanych konstytucjach pełna 
jurydyzacja stosunków pomiędzy organami legislatywy i egzekutywy, które 
konstytuowały model rządów parlamentarnych w poprzednich dziesięciole-
ciach5. Już wówczas dały wszakże o sobie znać tendencje rozwojowe systemu 
parlamentarnego, które na szerszą skalę rozwinęły się dopiero w drugiej po-
łowie ubiegłego stulecia, a mianowicie wprowadzanie rozwiązań służących 
wzmocnieniu politycznego stanowiska egzekutywy6. Pierwotne rozumienie 

5 Punktem odniesienia dla państw recypujących tak rozumianą formułę racjonalizacji 
była III Republika Francuska. Mechanizmy, które stosowano pod jej rządami w większej mie-
rze na podstawie utartych zwyczajów politycznych niż mało szczegółowego tekstu konstytucji, 
miały więc zostać ujęte w postaci całościowych i bardziej precyzyjnych unormowań prawnych. 
Przykładem takiej koncepcji racjonalizacji systemu parlamentarnego była polska konstytucja 
marcowa. Zob. M. Bożek, Systemy rządów [w:] Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, 
red. R.M. Małajny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 346.

6 Przykładem konstytucji realizujących tak rozumiany parlamentaryzm zracjonalizowany 
była ustawa zasadnicza Republiki Weimarskiej z 1919 r. Zob. P. Avril, J. Gicquel, Lexique de droit 
constitutionnel, Presses Universitaires de France, Paris 2013, s. 87–88. Do jej znaków rozpoznaw-
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parlamentaryzmu zracjonalizowanego jako konstytucjonalizacji właściwych 
dla ustroju parlamentarnego reguł gry politycznej ustąpiło bowiem po II woj-
nie światowej interpretacji zakładającej przewartościowanie relacji pomiędzy 
władzą ustawodawczą a władzą wykonawczą w celu zapewnienia tej ostatniej 
możliwości stabilnego funkcjonowania nawet w przypadku braku trwałej 
i politycznie spójnej większości parlamentarnej. Chodziło zatem o ograni-
czenie wpływu parlamentu na działalność egzekutywy, co w rezultacie miało 
zapewnić jej efektywniejsze funkcjonowanie w dłuższej, bo z reguły wyzna-
czanej długością kadencji parlamentu, skali czasowej7.

Zjawisko właściwej racjonalizacji, realizowane początkowo w odmien-
nych wariantach na gruncie niemieckim (konstytucja z 1949 roku) oraz 
francuskim (konstytucja z 1958 roku), stało się z czasem – głównie wsku-
tek powielania wypracowanych w tych dwóch państwach koncepcji ustrojo-
wych (np. powstałego w Niemczech konstruktywnego wotum nieufności8), 
ale także dzięki wprowadzaniu własnych, idących w podobnych kierunkach 
rozwiązań konstytucyjnych – nieomal konstytutywnym elementem współ-
czesnej formuły systemu parlamentarnego9. Świadczyło to nota bene o jego 
niezwykłej, widocznej na tle historycznego rozwoju, dynamice, rozumianej 
jako zdolność do głębokich, zmierzających w różne strony przekształceń we-
wnętrznych. Stąd też charakterystycznym zjawiskiem stała się – jak pisze 

czych należało oparcie się na modelu relatywnie silnej głowy państwa, która pochodziła z wybo-
rów powszechnych i dysponowała instrumentami arbitrażu politycznego umożliwiającymi inge-
rowanie w działanie innych organów państwowych, jak również uprawnieniami nadzwyczajnymi 
realizowanymi w sytuacji szczególnego zagrożenia państwa. Szerzej na ten temat zob. K. Dunaj, 
Weimarski model prezydentury, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 61–128; M. Bożek, 
Geneza i założenia Konstytucji Weimarskiej [w:] Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, Świat, 
red. S. Sulowski, J. Szymanek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 262–265.

7 J. Gicquel, Parlementarisme rationalisé [w:] Dictionnaire constitutionnel, red. O. Duhamel, 
Y. Mény, Presses Universitaires de France, Paris 1992, s. 696; B. François, Le régime politique de 
la Ve République, La Découverte, Paris 2006, s. 31. Jak pisze Jerzy Jaskiernia, „gdyby w sposób 
najbardziej generalny spojrzeć na przesłanki aksjologiczne dążenia do parlamentaryzmu zra-
cjonalizowanego, to wiązać się one będą z takimi wartościami jak: funkcjonalność, skuteczność 
i stabilność”. Autor zaznacza, że korygowanie parlamentarnego systemu rządów służy zazwyczaj 
urzeczywistnieniu tych wartości. Zob. J.  Jaskiernia, Pojęcie i aksjologia parlamentaryzmu zra-
cjonalizowanego [w:] Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, red. M. Paździor, 
B. Szmulik, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lub-
lin 2011, s. 56.

8 Na temat genezy i charakteru tej instytucji we współczesnych systemach parlamentarnych 
zob. A. Le Divellec, Le gouvernement parlementaire en Allemagne. Contribution à une théorie 
générale, L.G.D.J, Paris 2004, s. 327–333; M. Bożek, Geneza konstruktywnego wotum nieufności, 
„Przegląd Sejmowy” 2011, nr 5, s. 81–100.

9 Dowodzi tego chociażby specyfika systemów rządów przyjmowanych w ostatniej deka-
dzie ubiegłego stulecia w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Szerzej na ten temat zob. 
J. Zaleśny, Postkomunistyczne państwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec wyboru formy rzą-
dów (dylematy i płaszczyzny odniesienia) [w:] Systemy rządów. Dylematy konstytucyjnej regulacji 
i praktycznej funkcjonalności, red. T. Mołdawa, J. Szymanek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 
2007, s. 190–212.
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Michał Bożek – indywidualizacja systemu parlamentarnego, który obecnie 
nie odpowiada jakiemuś jednolitemu modelowi ustrojowemu, lecz jest sto-
sowany w różnych, często mocno się od siebie różniących wariantach10. Tak 
pojmowana dynamika parlamentarnego systemu rządów ujawniła się prze-
de wszystkim we Francji, gdzie – inaczej niż chociażby w Wielkiej Brytanii 
– dochodziło do wielokrotnego, dokonywanego nierzadko w szczególnym 
kontekście politycznym, wprowadzania nowych form ustrojowych (o czym 
może świadczyć kilkanaście aktów konstytucyjnych przyjętych od cza-
sów rewolucji francuskiej). Co więcej, w niektórych przypadkach zrywano 
wprawdzie w sposób gwałtowny z dotychczasowym ustrojem, ale jednocześ-
nie decydowano się na nawiązanie do rozwiązań realizowanych we wcześ-
niejszych okresach.

Wydaje się, że we Francji taka właśnie sytuacja nastąpiła w związku z do-
konanymi u schyłku lat 50. XX wieku zabiegami racjonalizacyjnymi. Właści-
we dla procesu racjonalizacji przewartościowanie relacji pomiędzy organem 
przedstawicielskim a podmiotami ulokowanymi w obrębie dualistycznej 
egzekutywy można bowiem postrzegać jako swoisty powrót do źródeł syste-
mu parlamentarnego, którego geneza na gruncie francuskim sięga I połowy 
XIX stulecia. Na podstawie regulacji Karty Konstytucyjnej Ludwika XVIII 
z 4 czerwca 1814 roku11, a przede wszystkim Karty Konstytucyjnej Ludwika 
Filipa z 14 sierpnia 1830 roku12 zaczęły się wówczas tworzyć zręby tego właś-
nie modelu. O jego specyficznym kształcie zadecydowały w głównej mierze 
występujące tendencje ustrojowe związane z faktem, że obok wciąż silnego 

10 M. Bożek, Systemy rządów, s. 347–348. Świadczy to zatem o dużej elastyczności systemu 
parlamentarnego, który w ciągu kolejnych dziesięcioleci okazał się zdolny do tego, by wyciągać 
wnioski z dotychczasowych doświadczeń oraz przystosowywać się do zmieniających się okolicz-
ności zewnętrznych (np. dynamicznie się rozwijających i zyskujących na znaczeniu partii poli-
tycznych), co zresztą stanowi jeden z aspektów samego pojęcia racjonalizacji. W ocenie Jarosława 
Szymanka racjonalizacja „starała się poprawić działalność systemu rządów, który w zasadniczych 
swoich zrębach był kształtowany w drodze prób i błędów, nie mając swoich konstytucyjnych 
czy, szerzej mówiąc, jurydycznych podstaw”. Zob. J. Szymanek, Racjonalizacja parlamentarnego 
systemu rządów, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 1, s. 36.

11 Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 [w:] Les Constitutions de la France depuis 1789, 
red. J. Godechot, H. Faupin, Flammarion, Paris 2006, s. 217–229. Karta konstytucyjna z 1814 r. 
nie została uchwalona w głosowaniu, lecz była aktem oktrojowanym przez monarchę. Warto 
nadmienić, że nim do tego doszło, przyszły król Ludwik XVIII odrzucił w tzw. deklaracji z Saint-
-Ouen z 2 maja 1814 r. pochodzący z kwietnia 1814 r. projekt senacki, który podstawą nowego 
ustroju czynił zasadę suwerenności narodu. Zob. F. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, 
L.G.D.J, Paris 2005, s. 363–364; J.-J. Chevallier, Histoire des institutions et des régimes politiques 
de la France de 1789 à nos jours, Éditions Dalloz, Paris 1981, s. 160–162.

12 Charte constitutionnelle du 14 août 1830 [w:] Les Constitutions de la France..., s. 247–252. 
Odmiennie niż akt z 1814 r., Karta Konstytucyjna z 1830 r. została uchwalona przez parlament, 
dając w ten sposób wyraz porozumieniu pomiędzy przyszłym królem Ludwikiem Filipem a na-
rodem reprezentowanym przez swoich przedstawicieli. Zob. D. Chagnollaud, Histoire constitu-
tionnelle et politique de la France (1789–1958), Éditions Dalloz, Paris 2002, s. 94–95; J.-J. Cheval-
lier, Histoire des institutions..., s. 192–193.
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monarchy stopniowo wyłaniały się coraz silniejsza legislatywa oraz rząd 
tworzony z uwzględnieniem parlamentarnego układu politycznego. Wy-
nikiem tego było ustalenie swoistego punktu równowagi w trójkącie głowa 
państwa–rząd–parlament, w którym drugi z wymienionych członów, choć 
w dalszym ciągu silnie powiązany z monarchą, coraz bardziej ciążył ku or-
ganowi przedstawicielskiemu. Rysująca się symetria zależności ustrojowych 
dobrze tłumaczyła określenie wskazanej wersji systemu parlamentarnego 
mianem parlamentaryzmu równowagi. 

W Karcie Konstytucyjnej z roku 1814 zaznaczona została silna pozycja 
monarchy, którego w art. 14 określono mianem „najwyższego szefa pań-
stwa” (le chef suprême de l’État). Jednocześnie na królu spoczęły liczne funk-
cje i kompetencje, które czyniły z niego pierwszoplanowy składnik systemu 
rządów (m.in. dowództwo nad lądowymi i morskimi siłami zbrojnymi, wy-
powiadanie wojny i zawieranie pokoju, mianowanie na wszystkie stanowiska 
w administracji publicznej, inicjowanie oraz promulgowanie ustaw). Karta 
wprowadzała ponadto tzw. monarchiczny – konkurencyjny wobec republi-
kańskiego – model stanu nadzwyczajnego, którego istotną cechę stanowi po-
wierzenie egzekutywie, a w szczególności monarchicznej lub republikańskiej 
głowie państwa, nadzwyczajnych – a przy tym niedookreślonych w sposób 
precyzyjny – uprawnień służących zażegnaniu niebezpieczeństwa w sytuacji 
szczególnego zagrożenia instytucji państwa, integralności terytorialnej oraz 
innych podlegających wzmocnionej ochronie wartości związanych z jego 
funkcjonowaniem13. W karcie Ludwika XVIII o recepcji wspomnianego 
modelu świadczyło przyznanie monarsze prawa wydawania rozporządzeń 
i ordonansów mających na celu wykonanie ustaw oraz zapewnienie bezpie-
czeństwa państwa (art. 14 in fine). Oznaczało to szerokie zakreślenie kró-
lewskich uprawnień prawotwórczych, stanowiąc zarazem argument na rzecz 
tezy o silnej pozycji ustrojowej ówczesnej francuskiej głowy państwa. Mo-
narcha – któremu art. 13 przyznawał „na wyłączność” władzę wykonawczą 
– był jednocześnie mocno zaangażowany w działalność legislatywy. Zgodnie 
z art. 15 karty władzę ustawodawczą sprawowały nie tylko obie izby parla-
mentu, lecz także monarcha. Do głowy państwa należała inicjatywa ustawo-
dawcza (art. 16), jak również promulgacja ustaw (art. 22), zwoływanie par-
lamentu oraz rozwiązywanie izby pierwszej (art. 25, art. 50). Do legislatywy 
odnosiło się ponadto wykonywanie monarszych uprawnień nominacyjnych. 
Idąc śladem koncepcji izby drugiej typu arystokratycznego, będącej organem 
stanowiącym parlamentarne zaplecze głowy państwa, karta przewidywała 

13 Jak pisze Krzysztof Prokop, „monarchiczny model stanu nadzwyczajnego zakłada, że spra-
wy bezpieczeństwa kraju należą – z samej istoty rzeczy – do władzy wykonawczej. Dlatego nie 
potrzebuje ona dodatkowych upoważnień ze strony parlamentu, aby uporać się z istniejącym 
zagrożeniem”. Zob. K. Prokop, Modele stanu nadzwyczajnego, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 
2012, s. 216–217.
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bowiem, że w skład tego organu mają wchodzić parowie mianiowani przez 
monarchę (art. 27).

Kolejnego kroku w ewolucji systemu parlamentarnego na gruncie fran-
cuskim dokonano w roku 1830, wraz z przyjęciem Karty Konstytucyjnej 
Ludwika Filipa. Zawarte w niej regulacje, w znacznej mierze powtarzające 
treść postanowień aktu z 1814 roku, zmierzały do utrwalenia kształtującego 
się stopniowo (i głównie na płaszczyźnie praktyki politycznej) systemu par-
lamentarnego w wersji dualistycznej. Nowa konstytucja utrzymywała zatem 
silną, choć już nieco zmodyfikowaną, pozycję króla14, a jednocześnie stwa-
rzała podstawy do dalszego, mocniejszego wyeksponowania właściwych dla 
każdej postaci modelu parlamentarnego politycznych powiązań rządu (mi-
nistrów) z organem przedstawicielskim. Prowadziło to – właśnie w wyniku 
połączenia czynnika konstytucyjnego oraz uwypuklającej wątki proparla-
mentarne praktyki politycznej – do narodzin parlamentaryzmu równowagi, 
w ramach którego obok wciąż silnej głowy państwa kształtował się drugi, 
rządowy człon władzy wykonawczej, przy czym ministrowie mieli pozo-
stawać podwójnie uzależnieni politycznie – w dalszym ciągu od monarchy 
oraz – co stanowiło novum konstytuujące system parlamentarny – od organu 
przedstawicielskiego. Można więc stwierdzić, że tak zbudowana konstrukcja 
ustrojowa powstawała niejako spontanicznie, nie stanowiąc odgórnie i w de-
talach zaplanowanej struktury konstytucyjnej, lecz będąc raczej wypadko-
wą obowiązujących unormowań prawnych oraz ujawnionych w praktyce 
funkcjonowania systemu rządów tendencji, działań i oczekiwań o stricte 
politycznej naturze. Rezultatem tego było właśnie powstanie parlamentary-
zmu w wersji klasycznej, czyli właśnie parlamentaryzmu równowagi, którego 
znamienną cechę stanowiło utrzymywanie przez ministrów niejako równej 
odległości od króla oraz od parlamentu15. Na linii, której krańcowe punkty 
wyznaczały głowa państwa oraz organ przedstawicielski, dotychczas ewident- 
nie związany z monarchą rząd przesuwał się zatem coraz wyraźniej w stro-
nę parlamentu, nie tracąc wszakże całkowicie wcześniejszych powiązań 

14 Świadczy o tym „stępienie” ostrego narzędzia pozostającego w gestii monarchy, jakim 
na podstawie karty z 1814 r. było unormowanie konstytuujące monarchiczny model stanu nad-
zwyczajnego. W karcie Ludwika Filipa nastąpiło doprecyzowanie uprawnień królewskich w tym 
zakresie. Przyjęto bowiem, że do monarchy należy wprawdzie wydawanie rozporządzeń i or-
donansów niezbędnych do wykonania ustaw, jednak wyraźnie wskazano, że głowa państwa nie 
może zawieszać ustaw ani zwalniać z obowiązku ich wykonania. Taka konstrukcja znamionowała 
rozpoczęcie odwrotu od modelu monarchicznego, do którego powrócono na dłużej dopiero wraz 
z uchwaleniem w 1958 r. konstytucji V Republiki. Zob. ibidem, s. 222.

15 Jak wskazuje Philippe Lauvaux, koncepcja dualistyczna opierała się na dwóch zasadniczych 
postulatach. Po pierwsza, zakładała, że możliwe jest ustanowienie oraz utrzymanie w praktyce 
stanu równowagi pomiędzy władzami, a po wtóre, akcentowała występowanie dwóch służących 
zapewnieniu równowagi ustrojowej elementów instytucjonalnych w postaci odpowiedzialności 
ministerialnej oraz rozwiązania parlamentu. Zob. Ph. Lauvaux, Les grandes démocraties contem-
poraines, Presses Universitaires de France, Paris 1998, s. 165.
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z królem, co rodziło właściwy dla tego modelu układ podwójnej odpowie-
dzialności politycznej (model dualistyczny). W ten sposób gabinet stawał się 
w sensie politycznym coraz mniej monarszy, a coraz bardziej parlamentarny, 
z tym że warunkiem sine qua non tak ustalonej struktury było utrzymywa-
nie się silnej pozycji głowy państwa jako podmiotu zdolnego do władczego 
interweniowania w istniejące relacje instytucjonalne16. W obrębie charak-
teryzowanej odmiany parlamentaryzmu zasygnalizowana ewolucja miała 
zatem swoje wyraźnie zarysowane granice.

Nie może więc dziwić, że właściwy dla parlamentaryzmu równowagi 
układ relacji pomiędzy kluczowymi organami w strukturze instytucjonalnej 
państwa okazał się jedynie przejściowym etapem w rozwoju systemu parla-
mentarnego. Tymczasowość tego modelu wynikała z faktu, że osiągnięcie 
równowagi w obrębie podmiotów wyznaczających kształt systemu rządów 
nie było rezultatem celowych działań ustrojodawcy, a zatem przejawem swoi-
stej inżynierii konstytucyjnej, lecz skutkiem niejako naturalnych i zachodzą-
cych w sposób stopniowy procesów politycznych. Przyjmując taki punkt wi-
dzenia, można stwierdzić, że parlamentaryzm dualistyczny stanowił model 
przejściowy, uformowany w wyniku ewolucji i pokazujący oblicze systemu 
parlamentarnego na konkretnym etapie jego rozwoju. Stopniowe ogranicza-
nie pozycji głowy państwa w powiązaniu z widocznym przesuwaniem punk-
tu ciężkości całej konstrukcji ustrojowej w stronę organu przedstawicielskie-
go, które skutkowało ukształtowaniem się wspomnianego wariantu systemu 
parlamentarnego, zachodziło nadal, rodząc dalsze istotne konsekwencje po-
lityczne i prawne. W kolejnej fazie omawiany model rządów przybrał formę 
parlamentaryzmu monistycznego, w którym silna dotychczas pozycja głowy 
państwa uległa dalszemu ograniczeniu, prowadząc de facto do jej politycznej 
neutralizacji. W takim modelu centralnym punktem systemu rządów stał się 
bezapelacyjnie organ przedstawicielski17.

Recepcja założeń parlamentaryzmu w wydaniu monistycznym nastąpiła 
w okresie III Republiki. Podstaw do przyjęcia nowego, odbiegającego od za-
łożeń parlamentaryzmu klasycznego, paradygmatu ustrojowego dostarczyły 
trzy ustawy konstytucyjne z roku 1875, które obowiązywały aż do 1940. Były 
to: ustawa o organizacji Senatu z 24 lutego 1875 roku, ustawa o organizacji 

16 Warto w tym kontekście przytoczyć ujęcie zaproponowane przez Georges’a Burdeau, który 
– pisząc o tej właśnie fazie systemu parlamentarnego – wskazuje, że najlepiej do jej opisu służy 
formuła „królewskiej Rady Ministrów wyposażonej w zaufanie ze strony parlamentu” (le Conseil 
des ministres du roi investis de la confiance parlementaire). Zob. G. Burdeau, Traité de Science 
Politique, t. 5: Les régimes politiques, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris 1985, 
s. 346.

17 Zamiast parlamentaryzmu klasycznego, opartego na równowadze ustrojowej, pojawił się 
więc parlamentaryzm jednostronny, w ramach którego władza miała należeć do parlamentu, któ-
ry stawał się jej właściwym dysponentem. Zob. J. Szymanek, Modernizacja i akomodacja konsty-
tucyjnych systemów rządów we współczesnych systemach politycznych, „Politeja” 2007, nr 7, s. 160.
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władz publicznych z 25 lutego 1875 roku oraz ustawa o stosunkach między 
władzami publicznymi z 16 lipca 1875 roku18. Wykreowana w ten sposób 
konstytucja III Republiki nie miała zatem charakteru aktu jednolitego, który 
w sposób kompleksowy normowałby wszystkie najważniejsze aspekty funk-
cjonowania systemu ustrojowego, a przede wszystkim jego kluczowego kom-
ponentu – systemu rządów. Nie było to bez znaczenia, ponieważ po upadku 
II Cesarstwa nastąpił we Francji – w latach 70. XIX stulecia – powrót do syste-
mu parlamentarnego, który po pierwsze – odchodził od formuły klasycznej, 
a po wtóre – został po raz pierwszy recypowany w wersji republikańskiej. Stąd 
też stosunkowo lakoniczna, a do tego dosyć wybiórcza regulacja konstytucyj-
na z roku 1875 tworzyła podatny grunt dla dalszej ewolucji ustrojowej, która 
miała – jak się później okazało – opierać się na dwóch podstawowych filarach. 
Pierwszym była dokonywana przez uczestników życia politycznego specy-
ficzna interpretacja zarówno poszczególnych przepisów konstytucyjnych, jak 
i najważniejszych zasad tkwiących u podstaw filozofii nowego ustroju. Drugi 
stanowiła ówczesna bujnie się rozwijająca doktryna prawa konstytucyjnego, 
której przedstawiciele, komentując kształt ujętych w konstytucji rozwiązań 
ustrojowych, przyjmowali z reguły punkt widzenia wspierający fundamen-
talne założenie parlamentaryzmu monistycznego, czyli niekwestionowany 
prymat parlamentu w obrębie ustanowionej konstrukcji ustrojowej. Zastoso-
wana formuła konstytucji złożonej, która dodatkowo nie regulowała w spo-
sób dogłębny i całościowy ustanowionego systemu rządów, pozostawiała więc 
szerokie pole twórczo się rozwijającej praktyce rządzenia. To właśnie synteza 
warstwy konstytucyjnej, dokonywanej przez doktrynę interpretacji mechani-
zmów ustrojowych oraz praktyki sprawowania władzy, dała ostateczny rezul-
tat, jakim było przyjęcie formuły parlamentaryzmu monistycznego – modelu, 
w którym równowaga ustrojowa, niejako uchwycona w specyficznym mo-
mencie rozwojowym systemu parlamentarnego i stanowiąca znamienną cechę 
parlamentaryzmu dualistycznego, została zaburzona, ustępując miejsca pry-
matowi organu przedstawicielskiego. Nowa – nad Sekwaną święcąca triumfy 
w II połowie XIX i w I połowie XX wieku – odmiana systemu parlamentarnego 
odrzucała zatem niejako ex definitione podstawową zasadę, na jakiej ufundo-
wano parlamentaryzm klasyczny. Rezygnacja z dążenia do zachowania balan-
su pomiędzy władzami, widoczna przede wszystkim na poziomie wykładni 
przepisów konstytucyjnych, musiała z kolei prowadzić do dalszego pogłębienia 
rozziewu pomiędzy pozycją legislatywy i egzekutywy. System III Republiki  
– jako z natury rzeczy niedbający o zachowanie ustrojowej równowagi –  

18 Loi du 24 février 1875 relative à l’organisation du Sénat [w:] Les Constitutions..., s. 332–
334; Loi du 25 février 1875 relative à l’organisation des pouvoirs publics [w:] Les Constitutions..., 
s. 331–332; Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics [w:] Les 
Constitutions..., s. 334–336.
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nie był bowiem w stanie generować mechanizmów, które miałyby na celu jej 
osiągnięcie, a w dłuższej perspektywie – utrzymanie. 

Patrząc z perspektywy najważniejszych przepisów konstytucji III Repub-
liki, które rzutowały na ukształtowanie się monistycznej odmiany systemu 
parlamentarnego, należy zwrócić uwagę na odmienne od występującego 
w parlamentaryzmie dualistycznym usytuowanie głowy państwa. Litera kon-
stytucji wskazywała na przyjęcie modelu prezydentury przynajmniej częś-
ciowo zneutralizowanej, jakkolwiek niepozbawionej instrumentów oddzia-
ływania na pozostałe ośrodki władzy. Trudną do przezwyciężenia barierę dla 
bardziej aktywnej postawy głowy państwa stanowiła przyjęta procedura ob-
sadzania urzędu prezydenckiego, która – zgodnie z aksjologią parlamentary-
zmu monistycznego – nie przewidywała silnej legitymacji dla jego piastuna, 
za wystarczającą uznając elekcję na forum parlamentu19. Wyboru na kaden-
cję siedmioletnią dokonywały Izba Deputowanych (Chambre des députés) 
oraz Senat zebrane w Zgromadzenie Narodowe (Assemblée nationale) (art. 2 
ustawy o organizacji władz publicznych). Wśród uprawnień przyznanych 
prezydentowi Republiki należy wymienić: wykonywanie inicjatywy usta-
wodawczej, promulgowanie ustaw, dysponowanie siłami zbrojnymi, miano-
wanie na wszystkie stanowiska cywilne oraz wojskowe, rozwiązywanie Izby 
Deputowanych, negocjowanie i ratyfikowanie umów międzynarodowych, 
a także wygłaszanie orędzi do izb parlamentu (art. 3 i 5 ustawy o organizacji 
władz publicznych, art. 6–8 ustawy o stosunkach między władzami publicz-
nymi). Chociaż pod względem kompetencyjnym pozycja prezydenta Repub-
liki nie pozwalała na sprowadzenie go do roli „figuranta”, to jednak wymo-
wę przyznanych uprawnień osłabiało zdecydowanie wprowadzenie wymogu 
kontrasygnaty ministerialnej aktów podejmowanych przez głowę państwa 
(art. 3 ustawy o organizacji władz publicznych)20. Co więcej, konstytucja 

19 Jak stwierdza Maria Kruk, z racji wyboru przez izby parlamentu głowa państwa w III Re-
publice znajdowała się względem nich „w podrzędnej sytuacji”, co z kolei powodowało, że mimo 
przyznania prezydentowi m.in. uprawnienia do rozwiązania parlamentu – nie mógł on funk-
cjonować jako czynnik równowagi wobec izb. Zob. M. Kruk, Wprowadzenie do problematyki 
parlamentarnego systemu rządów [w:] Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka, red. 
T. Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 34. Z ko-
lei Jarosław Szymanek uznaje, że elekcja głowy państwa dokonywana przez parlament stała się 
„swoistą trampoliną dla procesu ubezwłasnowolnienia prezydenta, a z czasem przekształcenia 
go w przysłowiowego więźnia większości parlamentarnej”. Zob. J. Szymanek, Parlament we fran-
cuskiej tradycji ustrojowej, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 6, s. 105.

20 Wyrażając pogląd o silnej konstytucyjnej pozycji ówczesnej francuskiej głowy państwa, 
Marek Sobolewski odnotowuje wprowadzenie instytucji kontrasygnaty jako mechanizmu ogra-
niczającego pozycję prezydenta Republiki w relacjach z ministrami. Pisał w tym kontekście, 
że „prezydent nie mógł nic zdziałać sam, każdy jego akt wymagał zgody odpowiedniego ministra 
(...) Mógł zatem popaść w całkowitą zależność od swoich pomocników”. Zob. M. Sobolewski, 
Od Drugiego Cesarstwa do Piątej Republiki. Z dziejów politycznych Francji 1870–1958, Wiedza 
Powszechna, Warszawa 1963, s. 56.
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z roku 1875 nie dawała podstaw do tego, by z jej przepisów wyprowadzić 
zasadę podwójnej odpowiedzialności rządu. Ministrowie mieli ponosić so-
lidarną odpowiedzialność przed izbami za politykę ogólną rządu, jak rów-
nież odpowiedzialność indywidualną za ich osobiste działania (art. 6 ustawy 
o organizacji władz publicznych). Przyjęte rozwiązanie tworzyło w rezultacie 
podatny grunt dla pełnej zmiany dotychczasowego paradygmatu rządzące-
go systemem parlamentarnym, a zatem odejścia od koncepcji dualistycznej 
na rzecz monistycznej21. 

Chociaż podstawy struktury monistycznej stworzone zostały już w kon-
stytucji z 1875 roku, można uznać, że „kropkę nad i” postawiła w tym wzglę-
dzie dopiero późniejsza praktyka ustrojowa. Fundamentalne znaczenie miała 
tu tzw. konstytucja Grévy’ego (Constitution Grévy), wynikająca z politycznej 
deklaracji Jules’a Grévy’ego – prezydenta Republiki w latach 1879–188722 – 
w kwestii interpretacji roli głowy państwa w ustanowionym systemie ustro-
jowym. Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym 7 lutego 1879 roku, po-
zycja głowy państwa miała ulec w zasadzie pełnej neutralizacji politycznej. 
Prezydent Grévy zapowiedział bowiem, że „nigdy nie sprzeciwi się woli na-
rodu wyrażanej przez jego konstytucyjne ograny”23. Stanowiło to w istocie 
„abdykację” głowy państwa jako podmiotu, który w obrębie całej złożonej 
architektury ustrojowej miał przynajmniej do pewnego stopnia odgrywać 
rolę czynnika równowagi, dbającego o to, by ustanowiony na gruncie ustaw 
konstytucyjnych z 1875 roku system parlamentarny funkcjonował – w takim 
stopniu, w jakim to możliwe w ówczesnym kontekście – w sposób względnie 
stabilny i przewidywalny. Spośród dostępnych prezydentowi instrumentów 
ustrojowych najważniejsze było w tym względzie prawo rozwiązania par-
lamentu, które mogło służyć – jako narzędzie umożliwiające władcze inge-
rowanie w relacje pomiędzy rządem a parlamentem – „przecinaniu” ewen-
tualnych głębokich kryzysów politycznych. Wskutek konstytucji Grévy’ego 
tego rodzaju optyka miała ulec odrzuceniu. Instytucja rozwiązania organu 

21 Warto w związku z tym zwrócić uwagę na pogląd François Burdeau, który słusznie za-
znacza, że konstytucja z 1875 r. nie stanowiła reedycji karty obowiązującej w okresie Monarchii 
Lipcowej. Zdaniem cytowanego autora prezydent Republiki, z racji tego, że jego elekcji doko-
nywał parlament, był uzależniony od izb (tributaire des assemblées). Co więcej, w przeciwień-
stwie do wcześniejszego monarchy, głowa państwa okresu III Republiki nie dysponowała np. 
prawem swobodnego rozwiązania izby pierwszej (wymagana była do tego zgoda izby drugiej). 
Zob. F. Burdeau, La troisième Rèpublique, Montchrestien, Paris 1996, s. 65. 

22 Prezydent Grévy został na ten urząd wybrany dwukrotnie – w styczniu 1879 r. oraz 
w grudniu 1885 r., jednak drugiej siedmioletniej kadencji nie dokończył. 2 grudnia 1887 r. podał 
się do dymisji, której powodem stał się wybuch skandalu związanego ze sprzedawaniem odzna-
czeń państwowych (scandale des décorations), w który był zamieszany zięć prezydenta, Daniel 
Wilson. Rezygnację głowy państwa wymusiła postawa parlamentu. Jak podkreśla Marek Sobo-
lewski, był to już drugi – po Mac Mahonie – prezydent III Republiki, którego legislatywa zmusiła 
do złożenia mandatu. Zob. M. Sobolewski, Od Drugiego..., s. 92.

23 Cyt. za: D. Chagnollaud, Histoire constitutionnelle..., s. 192.
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przedstawicielskiego – mimo że przewidziana w przepisach konstytucji – nie 
była bowiem wykorzystywana jako mechanizm pozwalający głowie państwa 
odgrywać rolę politycznego arbitra pomiędzy organami legislatywy i egze-
kutywy.

Polityczna deklaracja ówczesnego prezydenta Republiki dopełniła więc 
rozpoczęty wraz z opracowaniem i uchwaleniem ustaw tworzących kon-
stytucję z 1875 roku proces budowy na gruncie francuskim systemu par-
lamentarnego opartego na schemacie monistycznym. Jeśli bowiem przyjąć, 
że w samej konstytucji tkwiły pewne pierwiastki modelu dualistycznego, 
to interpretacja ustroju dokonana przez Grévy’ego powodowała, iż jego dal-
sza ewolucja mogła pójść już tylko w jednym kierunku. Wyznaczały go pełna 
polityczna neutralizacja głowy państwa, która została sprowadzona do roli 
wyłącznie ceremonialnej, rewaloryzacja pozycji parlamentu jako głównej 
instytucji systemu ustrojowego oraz będące tego rezultatem osłabienie sta-
tusu rządowego ośrodka egzekutywy. Wygenerowana w ten sposób, a po-
twierdzona w sferze praktyki, permanentna nierównowaga ustrojowa stała 
się niemalże znakiem rozpoznawczym systemu parlamentarnego ufundo-
wanego w latach 70. XIX wieku i bez większych zmian funkcjonującego aż 
do niemieckiej inwazji na Francję w 1940 roku24. Warto przy tym zaznaczyć, 
że u podstaw najważniejszego zjawiska ustrojowego w okresie III Republiki, 
czyli daleko idącego upodmiotowienia parlamentu, a w konsekwencji fak-
tycznego przekształcenia systemu parlamentarnego w wersji monistycznej 
w odrzucający zasadę podziału władz mechanizm rządów zgromadzenia25, 

24 Stąd też realizowana w kolejnych latach istnienia III Republiki praktyka ustrojowa stała 
pod znakiem „absolutyzmu parlamentarnego”, który – jak pisze Jerzy Stembrowicz – „kierował 
się nie tylko przeciw egzekutywie, ale także przeciw obywatelom – wyborcom, którzy zamieniali 
co cztery lata (okres kadencji) zwierzchnictwo narodu w zwierzchnictwo parlamentu”. Autor 
wskazuje, że tak rozumiany absolutyzm potęgowało „uśpienie” prawa rozwiązania parlamen-
tu, które stanowiło charakterystyczny element konstrukcji parlamentaryzmu równowagi. Zob. 
J. Stembrowicz, Rząd w systemie parlamentarnym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsza-
wa 1982, s. 76.

25 Prowadzący do faktycznej recepcji systemu rządów zgromadzenia kierunek przekształceń 
w obrębie ustroju powołanego w 1875 r. sygnalizowano wiele lat później w obrębie krytycznego 
wobec instytucji III Republiki obozu gaullistowskiego. Problem stopniowo dokonującej się ewo-
lucji ówczesnego systemu parlamentarnego w kierunku rządów zgromadzenia dostrzegał już 
w latach 40. ubiegłego wieku jeden z twórców konstytucji z 1958 r. – Michel Debré. Do wskazane-
go modelu ustrojowego późniejszy pierwszy premier V Republiki odnosił się krytycznie, uznając, 
że „rządy Zgromadzenia nie pozwalają zapewnić normalnego ustroju”, po czym stwierdzał: „Nie 
zdajemy sobie wystarczająco sprawy z tego, że upadek Francji w okresie ostatnich dziesięciu lat 
w dużej mierze jest efektem degeneracji ustroju z 1875 r. właśnie w postaci tego typu rządów. Pre-
zydent Republiki nie był głową państwa. Senat stał się wyłącznie organem kontrolnym, którego 
wpływy stale zresztą malały. Izba Deputowanych, nie obawiając się rozwiązania, które wydawało 
się niemożliwe w związku z jej charakterem organu reprezentującego suwerenność narodu, przy-
znawała sobie władzę niczym nieograniczoną”. Zob. M. Debré, Konstytucyjny problem Francji [w:] 
V Republika Francuska, Idee, konstytucja, interpretacje, oprac. K.M. Ujazdowski, Ośrodek Myśli 
Politycznej, Kraków 2010, s. 148–149. Takie stanowisko wyraża się zresztą również we współczes-
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tkwiła tzw. klasyczna teoria reprezentacji. W jej świetle to właśnie przez 
organ przedstawicielski miała się wyrażać wola narodu jako politycznego 
suwerena. Wzmiankowana teoria opierała się zatem na fikcji prawnej, zakła-
dającej, że ustalenie, jakie jest stanowisko suwerena w określonej sprawie, 
za każdym razem wymaga wypowiedzi samego parlamentu jako jedynego 
forum, na którym głos narodu może zostać wyartykułowany26. Wynikające 
z takich założeń skrajne upodmiotowienie organu przedstawicielskiego pro-
wadziło nie tylko do uświęcenia ustawy jako aktu doskonałego prawnie (bo 
stanowiącego właśnie wyraz niepodlegającej zakwestionowaniu woli suwe-
rena), lecz miało także dalsze, bezpośrednio z tym związane, konsekwencje, 
które były widoczne w konstrukcji systemu ustrojowego. Z punktu widzenia 
analizowanej problematyki systemu rządów najważniejsze znaczenie miało 
to, że – jak wspomniano – klasyczna teoria reprezentacji przyczyniała się 
do utrwalenia przyjętego paradygmatu nadrzędności parlamentu, co w prak-
tyce nie tylko hamowało ewentualne wprowadzanie w życie jakichkolwiek 
koncepcji racjonalizacyjnych, ale wprost przeciwnie – pogłębiało istniejącą 
nierównowagę ustrojową27.

nej doktrynie prawa konstytucyjnego. W ujęciu Vlada Constantinesco i Stèphane’a Pierré-Caps 
konstytucja Grévy’ego „zmierzała do przeorientowania ustroju, co do zasady parlamentarne-
go, ku ustrojowi omnipotencji izb, bliskiemu ustrojowi zgromadzenia, naznaczonego zanikiem 
obu głów władzy wykonawczej (l’effacement des deux têtes de l’executif). Zob. V. Constantinesco, 
S. Pierré-Caps, Droit constitutionnel, Presses Universitaires de France, Paris 2004, s. 348. Z ko-
lei Jean-Louis Quermonne idzie jeszcze dalej i wyraża pogląd, że funkcjonowanie parlamentów 
jako „wyłącznych depozytariuszy przedstawicielstwa narodowego” (dépositaires exclusifs de la 
représentation nationale) prowadziło do tego, iż niekiedy systemy parlamentarne przekształcały 
się w systemy rządów zgromadzenia. Wskazany autor podaje tu przykład nie tylko III, ale nawet 
IV Republiki. Zob. J.-L. Quermonne, Les régimes politiques occidentaux, Éditions de Seuil, Paris 
2006, s. 147–148. Należy jednak podkreślić, że podstawą takiej interpretacji nie mogła być nawet 
proparlamentarnie odczytywana litera konstytucji, lecz w zasadzie wyłącznie zjawiska zachodzą-
ce na płaszczyźnie praktyki rządzenia.

26 Odnosząc się do wspomnianej koncepcji reprezentacji, Jarosław Szymanek pisze: „Suwe-
renność narodu po to, by idea stała się rzeczywistością, musi zostać w jakiś sposób zrekonstru-
owana, nabrać namacalnego kształtu. Kształtem tym była zaś wola suwerena, która ujawnić się 
mogła jedynie w woli sformułowanej przez reprezentanta suwerena. W rezultacie wola wyrażo-
na przez reprezentanta była wolą suwerena, ponieważ ten ostatni przeniósł swoją wolę na wolę 
swoich reprezentantów. To zaś w szybkim czasie doprowadziło do uznania, że poza wolą wyar-
tykułowaną przez reprezentanta nie ma żadnej innej autentycznej, pierwotnej, oryginalnej woli 
narodu-suwerena, skoro ten jest jedynie teoretyczną abstrakcją”. Zob. J. Szymanek, Reprezentacja 
i mandat parlamentarny. Teoretyczne interpretacje przedstawicielstwa politycznego, Wydawnictwo 
Sejmowe, Warszawa 2013, s. 165–166. Na temat przedstawicielstwa politycznego na gruncie fran-
cuskim zob. też: idem, Reprezentacja polityczna w ujęciu doktryny francuskiej, [w:] Księga Jubi-
leuszowa dedykowana Profesor Ewie Gdulewicz w siedemdziesięciolecie urodzin, „Studia Iuridica 
Lublinensia” 2014, t. XXII, s. 135–148.

27 Wśród innych skutków recepcji klasycznej teorii reprezentacji można wymienić kwe-
stionowanie konstrukcji wiążącego referendum ustawodawczego jako instytucji ograniczającej 
legislacyjną funkcję parlamentu oraz odrzucenie idei kontroli konstytucyjności prawa według 
modelu kelsenowskiego. Konsekwencje tego ostatniego widać zresztą do dzisiaj, o czym może 
świadczyć chociażby nieufność wobec idei kontroli zgodności aktów niższego rzędu z konsty-
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Mimo ujawnionych w praktyce wad rozwiązań aplikowanych od lat 70. 
XIX wieku trwałość konstrukcji monistycznej potwierdziła zbudowana 
bezpośrednio po II wojnie światowej IV Republika, która w gruncie rzeczy 
w nieco tylko zmodyfikowanym kształcie powielała schemat systemowy ist-
niejący w ciągu kilku wcześniejszych dekad. Trzeba wszakże mieć na uwadze, 
że konstytucja z 27 października 1946 roku28 była tworzona w specyficznym 
kontekście politycznym związanym z dominacją na powojennej francuskiej 
scenie partyjnej formacji o profilu lewicowym i centrowym, które stały 
za ostatecznie recypowanym – pozostającym w kontrze do propozycji gaul-
listowskich – modelem ustrojowym. Stąd też nie powinno szczególnie zaska-
kiwać, że w pracach konstytucyjnych zwyciężyło przywiązanie do paradyg-
matu parlamentarnego, w dodatku opartego w sposób ewidentny na formule 
monistycznej. Warto zresztą zauważyć, że i tak było to rozwiązanie stosun-
kowo „łagodne” czy też mieszczące się w głównym nurcie ówczesnej myśli 
ustrojowej. Przed uchwaleniem konstytucji IV Republiki odrzucono bowiem 
w trybie referendalnym znacznie bardziej radykalną, a lansowaną przez par-
tie lewicowe (głównie komunistów), koncepcję wprowadzenia we Francji sy-
stemu rządów zgromadzenia29.

Ostatecznie przyjęto zatem schemat konstrukcyjny parlamentaryzmu 
w formule monistycznej, przy czym w niektórych aspektach nowo tworzonej 
architektury ustrojowej dało się zaobserwować próbę recepcji mechanizmów 
racjonalizacyjnych. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że pozycja 
ustrojowa prezydenta Republiki nie uległa diametralnemu przewartościowa-
niu. Wprost przeciwnie, nowa konstytucja powielała założenie o jego mocno 
ograniczonej pozycji, czym w jakimś sensie nawiązywała zarówno do litery 
ustaw konstytucyjnych z 1875 roku, jak i do rozwijanej na ich gruncie prak-
tyki ustrojowej. Utrzymano więc rozwiązanie polegające na dokonywaniu 
elekcji głowy państwa przez parlament, a także wymóg kontrasygnaty aktów 

tucją w trybie kontroli a posteriori. W kontekście referendum ustawodawczego można wskazać 
chociażby na krytykę tej instytucji przez Adhémara Esmeina. Jej wprowadzenie – dokonane osta-
tecznie w 1958 r. – oznaczałoby bowiem zaprzeczenie idei wyłączności ustawodawczej organu 
przedstawicielskiego, a w konsekwencji uderzałoby w klasyczną koncepcję reprezentacji. Szerzej 
na temat poglądów Esmeina w przedmiocie referendum zob. Ł. Jakubiak, Referendum jako narzę-
dzie polityki. Francuskie doświadczenia ustrojowe, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 26–29.

28 La Constitution du 27 octobre 1946 [w:] Les Constitutions..., s. 389–410.
29 W warstwie ideowej nawiązywał on do konstytucji jakobińskiej z czasów rewolucji fran-

cuskiej. Do aktu z 1793 r. komuniści odwoływali się zresztą w trakcie toczonych wówczas de-
bat konstytucyjnych. Zob. M. Duverger, Le système politique français, Presses Universitaires de 
France, Paris 1990, s. 43. Jak pisze Jacques Chapsal, komuniści oczekiwali rozwiązań na wzór re-
wolucyjnego konwentu, który nie będzie ograniczany przez prezydenta Republiki dysponującego 
poważniejszymi uprawnieniami czy też izbę drugą parlamentu. W tym właśnie punkcie można 
było dostrzec istotne różnice dzielące tę formację i chadeków z Ruchu Republikańsko-Ludowego 
(Mouvement républicain populaire, MRP). Zob. J. Chapsal, La vie politique en France de 1940 
à 1958, Presses Universitaires de France, Paris 1997, s. 155.
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prezydenckich, co w zasadzie uniemożliwiało odgrywanie roli politycznego 
arbitra, zdolnego do tego, by władczo ingerować w pojawiające się konflik-
ty między władzami. Tak skonstruowana głowa państwa nie mogłaby więc 
wychodzić poza dość sztywny konstytucyjny „gorset”, wskutek czego można 
było mówić o jej osadzeniu w logice parlamentaryzmu jednokierunkowego. 
Może o tym świadczyć konstytucyjna konstrukcja rozwiązania parlamentu, 
w ramach której prezydenta Republiki umieszczono ewidentnie na drugim 
planie. Sięganie po wymienioną instytucję należało bowiem nie tyle do gło-
wy państwa, ile do drugiego członu egzekutywy – Rady Ministrów. Co wię-
cej, warunkiem skorzystania z tego uprawnienia było wystąpienie w ciągu 
półtora roku dwóch kryzysów rządowych łączących się z zastosowaniem 
instytucji wotum zaufania lub wotum nieufności30. Biorąc to pod uwagę, 
można stwierdzić, że tak ujęta instytucja rozwiązania parlamentu nie dawa-
ła możliwości wykorzystania jej jako instrumentu arbitrażu głowy państwa. 
Po pierwsze, formalna przesłanka rozwiązania Zgromadzenia Narodowego 
łączyła się w sposób bezpośredni z postawą samych deputowanych, nie dając 
egzekutywie dużego pola manewru w zakresie zastosowania tego upraw-
nienia. Po drugie, pozycja prezydenta Republiki ograniczała się tu do roli 
podmiotu, który nie podejmuje samodzielnej decyzji o dużym ciężarze po-
litycznym, a w przedmiotowej procedurze uczestniczy jedynie formalnie31. 
Odmiennie niż w roku 1875, w pierwszej konstytucji uchwalonej po II wojnie 
światowej prawo rozwiązania parlamentu należało w gruncie rzeczy do prze-
wodniczącego Rady Ministrów jako szefa rządowego członu egzekutywy. 

Warto nadmienić, że wprawdzie przewodnictwo temu ostatniemu gre-
mium konstytucja przyznawała głowie państwa (art. 32), jednak – inaczej niż 
na gruncie późniejszej V Republiki – nie należało z tym wiązać żadnego re-
alnego znaczenia politycznego. To samo można powiedzieć o innych upraw-
nieniach prezydenckich, wśród których znalazły się np. promulgacja ustaw 
(art. 36) czy też występowanie z orędziami do Zgromadzenia Narodowego 
(art. 37). O bardzo ograniczonej pozycji ustrojowej prezydenta Republiki 

30 Uwzględniane były zatem wyłącznie takie kryzysy, które przyjmowały formy konstytu-
cyjne, a zatem następowały w wyniku zastosowania procedur obligujących rząd do zakończenia 
swojej działalności. Zob. Ph. Ardant, B. Mathieu, Droit constitutionnel et institutions politiques, 
L.G.D.J, Issy-les-Moulineaux 2014, s. 328.

31 Należy odnotować pogląd Dominique’a Chagnollauda, który wskazuje, że tak ujętego 
rozwiązania parlamentu nie można było traktować jako przeciwwagi dla zdolności legislatywy 
do wyegzekwowania odpowiedzialności politycznej rządu. Chodziło bowiem jedynie o elimino-
wanie sytuacji, w których brak spójnej większości wspierającej gabinet prowadziłby do perma-
nentnej niestabilności egzekutywy. W rezultacie to do izby pierwszej należała faktyczna decyzja 
o umożliwieniu zastosowania analizowanego uprawnienia, które wiązało się z wykorzystaniem 
w przewidzianym czasie przysługujących deputowanym instrumentów konstytucyjnych. Jak 
słusznie sygnalizuje wymieniony autor, taka konstrukcja była daleka od modelu parlamentary-
zmu klasycznego. Zob. D. Chagnollaud, Histoire constitutionnelle..., s. 322–323.
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świadczyło ponadto wprowadzenie wymogu kontrasygnowania aktów gło-
wy państwa przez premiera oraz jednego z ministrów (art. 38). Większą do-
niosłość polityczną można było przypisać w zasadzie wyłącznie jej udzia-
łowi w procedurze powoływania rządowego członu władzy wykonawczej 
(art. 45–46) – odpowiedzialnego, co należy wyraźnie podkreślić, jedynie 
przed parlamentem. Pozostawało to w pełni zgodne z monistyczną formułą 
recypowanego systemu parlamentarnego. Można zresztą nawet wyrazić po-
gląd, że status ustrojowy prezydenta IV Republiki jako podmiotu w znacznej 
mierze zneutralizowanego politycznie nie tylko w pełni odpowiadał teore-
tycznym założeniom parlamentaryzmu jednokierunkowego, lecz także – jak 
słusznie podnosi Marcel Morabito – w niewielkim stopniu odbiegał od tego, 
jaki przewidziano na gruncie przyjmującego przecież system rządów zgro-
madzenia projektu pierwszej konstytuanty32. Dowodziło to najlepiej, że choć 
pomiędzy rezultatami prac pierwszego i drugiego zgromadzenia konstytu-
cyjnego w wielu aspektach widoczne były godne uwagi odmienności, to aku-
rat w przypadku urzędu prezydenckiego nie doszło do poważniejszej zmiany 
dotychczasowej optyki. Jak się wydaje, z punktu widzenia konstrukcji syste-
mu rządów najważniejsza różnica dotyczyła uczestnictwa prezydenta Repub-
liki w procedurze kreacji nowego układu rządowego. O ile bowiem na pod-
stawie projektu pierwszej konstytuanty przewodniczącego Rady Ministrów 
wyznaczało Zgromadzenie Narodowe (art. 76), o tyle w świetle konstytucji 
z roku 1946 należało to do głowy państwa, która w tym zakresie miała pro-
wadzić „zwyczajowe konsultacje” (consultations d’usage) poprzedzające de-
sygnację szefa rządu (art. 45 ust. 1). Jeśli więc przyjąć, że konstytucja z 1946 
roku zawierała pewne pierwiastki parlamentaryzmu zracjonalizowanego, 
to akurat w konstytucyjnym ujęciu głowy państwa – podmiotu niemającego 
możliwości władczego ingerowania w relacje pomiędzy rządem a parlamen-
tem – trudno byłoby się ich doszukiwać.

Elementy racjonalizacji systemu parlamentarnego były natomiast zauwa-
żalne przez pryzmat pozycji rządowego członu egzekutywy, jakkolwiek trze-
ba podkreślić, że na gruncie konstytucji zostały one jedynie „zamarkowane”, 
a w praktyce okazały się w zasadzie zupełnie nieskuteczne. Ogólnie rzecz bio-
rąc, można je było wiązać z założeniem, że w obrębie dualnej władzy wyko-
nawczej to do premiera, a nie do prezydenta Republiki, należeć będzie funkcja 
jej rzeczywistego lidera. Przyjęto zatem kilka rozwiązań proceduralnych, któ-
re miały powodować, że to właśnie przewodniczący Rady Ministrów stanie 
się, po pierwsze – szefem egzekutywy (m.in. ze względu na polityczne zneu-
tralizowanie głowy państwa, a w szczególności dysponowanie uprawnieniem 
do rozwiązania parlamentu), po drugie – szefem jej rządowego segmentu 

32 M.  Morabito, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à nos jours, L.G.D.J,  
Issy-les-Moulineaux 2014, s. 400–401.
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(z racji decydującego wpływu na skład gabinetu), a po trzecie – szefem więk-
szości parlamentarnej (z powodu konstytucyjnego wzmocnienia pozycji 
premiera i rządu wobec legislatywy)33. Racjonalizacja przebiegająca w tym 
ostatnim punkcie dała się zauważyć przede wszystkim na tle procedur powo-
ływania i odwoływania gabinetu. W świetle pierwotnego tekstu konstytucji 
inwestyturę – udzielaną bezwzględną większością głosów deputowanych –  
otrzymywał sam premier, który przedkładał Zgromadzeniu Narodowemu 
„program i politykę gabinetu, który zamierza utworzyć” (le programme et la 
politique du Cabinet qu’il se propose de constituer). Takie rozwiązanie miało 
służyć zapewnieniu stabilnego, bo relatywnie szerokiego, poparcia legislaty-
wy dla nowo tworzonego układu rządowego. Praktyka ustrojowa zneutralizo-
wała jednak tak projektowany efekt racjonalizacyjny. Już od powołania rządu 
Paula Ramadiera w styczniu 1947 roku ukształtowała się bowiem – nieprze-
widziana w tekście konstytucji – tzw. podwójna inwestytura (double investitu-
re). Premier stawał bowiem ponownie – tym razem wraz z całym gabinetem 
– przed izbą pierwszą, która jeszcze raz, już tylko zwykłą większością głosów, 
udzielała zaufania rządowemu członowi egzekutywy. Jak pokazała praktyka, 
w niektórych przypadkach wspomniana podwójna inwestytura prowadziła 
do destabilizacji nowo kreowanego układu rządowego. Przyjęta praktyka 
stanowiła tu de facto powrót do mechanizmów funkcjonujących na gruncie 
III Republiki34. Należy nadmienić, że zmiany przyjętej formuły powoływania 
gabinetu nastąpiły w wyniku nowelizacji konstytucji z 7 grudnia 1954 roku35. 
Ich rezultatem miało być tylko jedno głosowanie – obejmujące zarówno kwe-
stie programowe, jak i personalne. Do udzielenia rządowi wotum zaufania 
wystarczała odtąd większość zwykła. Przeprowadzona modyfikacja oznacza-
ła, że nie tylko w praktyce, lecz także na gruncie litery konstytucji nawiązano 
wprost do mechanizmów stosowanych w okresie obowiązywania ustaw kon-
stytucyjnych z 1875 roku. Nie zmieniło to jednak procesu rządzenia, który 
nadal charakteryzował się dużą niestabilnością36. W odniesieniu do rządu 
wspomniana reforma przyniosła mniej oczekiwane skutki w postaci utraty 

33 P. Pactet, F. Mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel, Éditions Dalloz, Paris 2007, s. 304.
34 M. Morabito, Histoire constitutionnelle..., s. 410–411; D. Chagnollaud, Histoire constitu-

tionnelle..., s. 324–325; P. Pactet, F. Mélin-Soucramanien, Droit..., s. 307. Działanie kolejnych 
premierów polegające na ponownym występowaniu przed Zgromadzeniem Narodowym nie 
miało oparcia w konstytucji, ale też w jakiejś mierze pozostawało w sprzeczności z jej duchem. 
Wspomniana praktyka szła bowiem wbrew intencjom ustrojodawcy starającego się przynajmniej 
do pewnego stopnia wzmocnić przewodniczącego Rady Ministrów wobec organu przedstawi-
cielskiego. Zob. Ph. Ardant, B. Mathieu, Droit constitutionnel..., s. 326.

35 Loi constitutionnelle du 7 décembre 1954 tendant à la révision des articles 7 (addition), 
9 (1er et 2e alinéas), 11 (1er alinéa), 12, 14 (2e et 3e alinéas), 20, 22 (1re phrase), 45 (2e, 3e et 4e alinéas), 
49 (2e et 3e alinéas), 50 (2e alinéa), et 52 (1er et 2e alinéas) de la Constitution, „Journal Officiel de la 
République Française”, 8 XII 1954, http://www.legifrance.gouv.fr [dostęp: 29.04.2016].

36 M. Morabito, Histoire constitutionnelle..., s. 414–415.
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przez premiera szczególnego – potwierdzonego regulacjami konstytucyjny-
mi – statusu w gabinecie, który wynikał z faktu, że dotychczas inwestytury 
udzielano mu – przynajmniej w pierwszym, przewidzianym w konstytucji, 
głosowaniu – indywidualnie na podstawie zamierzeń programowych przed-
stawianych na forum Zgromadzenia Narodowego. Pozwalało mu to wyróż-
niać się na tle pozostałych członków Rady Ministrów, czyniąc kimś więcej niż 
tylko pierwszym wśród równych37.

Ujęte w konstytucji z roku 1946 składniki konstrukcyjne parlamentary-
zmu zracjonalizowanego można było zauważyć również w odniesieniu do pro-
cedury egzekwowania odpowiedzialności politycznej rządu przez odmowę 
udzielenia wotum zaufania lub uchwalenie wotum nieufności (art. 49–50). 
Po pierwsze, wprowadzone zostały dwudziestoczterogodzinne terminy od-
dzielające złożenie stosownego wniosku od momentu głosowania w tej spra-
wie (do reformy z 1954 roku konstytucja mówiła o terminie jednodniowym 
– un jour franc), a po wtóre, dla skutecznego zastosowania wzmiankowanych 
procedur wymagane było uzyskanie bezwzględnej większości głosów depu-
towanych wchodzących w skład izby pierwszej. Należy pamiętać, że właś-
nie tak rozumiane kryzysy ministerialne stanowiły przesłankę rozwiązania 
parlamentu, które w przeciwnym razie nie było dopuszczalne. Konstytucja 
zastrzegała jednocześnie, że nie mogły być w tym celu uwzględniane te, któ-
re zaistniałyby w ciągu piętnastu dni od obsady stanowisk ministerialnych 
(art. 45 ust. 5). Przyjęcie wymogu uzyskania większości bezwzględnej wszyst-
kich członków Zgromadzenia Narodowego stanowiło najbardziej ewidentny 
składnik zastosowanej formuły racjonalizacyjnej, przy czym trzeba podkre-
ślić, że zdolność izby pierwszej do obalenia rządu – choć formalnie utrudnio-
na wskazanym warunkiem – nie została zrównoważona zdolnością egzekuty-
wy do rozwiązania parlamentu jako adekwatnej odpowiedzi na każdy kryzys 
rządowy. Powodowało to, że tkwiące w tekście z 1946 roku pierwiastki parla-
mentaryzmu zracjonalizowanego były, po pierwsze, mało spójne, a po drugie 
– ulegały „stłumieniu” w wyniku odczytywania konstytucji w zgodzie z wciąż 
żywym paradygmatem dominacji parlamentu jako centralnego podmiotu 
w obrębie przyjętego modelu rządów. Choć więc system parlamentarny, któ-
ry został recypowany po II wojnie światowej, nie stanowił – na płaszczyźnie 
konstytucyjnej – wiernego odtworzenia mechanizmów funkcjonujących w la-
tach 1875–1940, to filozofia ustrojowa stojąca za trzecim i czwartym obliczem 
Marianny pozostawała w gruncie rzeczy taka sama38.

37 Jak piszą Francis Hamon i Michel Troper, po zmianie z 1954 r. pozycja premiera miała 
opierać się przede wszystkim na autorytecie osobistym, a nie na podstawach jurydycznych. Zob. 
F. Hamon, M. Troper, Droit..., s. 448.

38 Trudno zatem nie zgodzić się ze stwierdzeniem Jerzego Stembrowicza, że system parla-
mentarny ustanowiony w 1946 r. był – z niewielkimi zmianami – kontynuacją III Republiki. Zob. 
J. Stembrowicz, Rząd..., s. 135.
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1.2. FRANCUSKI KIERUNEK PROCESU RACJONALIZACJI 

Punktem zwrotnym w ewolucji modelu parlamentarnego na gruncie francu-
skim było ustanowienie V Republiki, której ustrój można postrzegać przez 
pryzmat powrotu do zarzuconych pod rządami konstytucji III Republiki 
rozwiązań dualistycznych. Nowo kreowany system miał – zgodnie z oczeki-
waniami żywionymi przez twórców konstytucji z 4 października 1958 roku39 
– ucieleśniać prawdziwą i długo oczekiwaną odnowę systemu parlamentar-
nego aplikowanego dotąd w wersji monistycznej. Wprowadzone wówczas 
modyfikacje szły w kierunku, jaki wyznaczała druga, na szerszą skalę doko-
nana po roku 1945, faza racjonalizacji parlamentaryzmu. Utrzymując pod-
stawowy schemat konstrukcyjny parlamentarnego systemu rządów, którym 
pozostaje bezsprzecznie zasada odpowiedzialności politycznej rządu przed 
parlamentem, decydowano się na daleko idące przewartościowanie dotych-
czasowych relacji łączących parlament, jako organ służący realizacji zasady 
przedstawicielstwa politycznego, z dwuczłonową egzekutywą. Urzeczywist-
niana do tej pory formuła, polegająca na osadzeniu legislatywy w centrum 
systemu rządów, uległa wyczerpaniu. Zamiast niej przyjęte zostało rozwią-
zanie oparte w najlepszym razie na zrównoważeniu władzy ustawodawczej 
i władzy wykonawczej. Jeśli natomiast w ogóle mówić o przewadze jednego 
z dwóch wskazanych członów konstytuujących system rządów, to wzmianko-
wane zjawisko racjonalizacji systemu parlamentarnego prowadziło – w swo-
jej skrajnej postaci – do tak znaczącego ograniczenia pozycji legislatywy, 
że centralnym punktem całego mechanizmu ustrojowego stawała się szeroko 
pojęta – złożona z prezydenta Republiki i rządu – władza wykonawcza. 

O ile generalna tendencja właściwa procesowi racjonalizacji polega 
na wzmocnieniu egzekutywy jako takiej kosztem pozycji ustrojowej orga-
nu przedstawicielskiego, o tyle rezultaty zabiegów racjonalizacyjnych mogą 
w odmienny sposób oddziaływać na podstawowe człony (rządowy i pre-
zydencki), mieszczące się w obrębie dualistycznej struktury władzy wy-
konawczej. W tej fazie procesu racjonalizacji, która nastąpiła po II wojnie 
światowej, wyraźnie zaznaczyły się dwa przeciwstawne (w analizowanym 
punkcie) kierunki omawianego zjawiska. Pierwszy polegał na dalszym osła-
bieniu statusu ustrojowego głowy państwa, przy jednoczesnym przewartoś-
ciowaniu relacji pomiędzy parlamentem a rządowym segmentem egzeku-
tywy, co skutkowało ukształtowaniem się przyjętego w Niemczech modelu 
kanclerskiego40. Z kolei drugi nie zakładał pogłębienia różnic w pozycji obu 

39 Konstytucja V Republiki Francuskiej, oprac. J. Szymanek, Dom Wydawniczy Elipsa, War-
szawa 2011; Constitution du 4 octobre 1958. Version consolidée au 29 juillet 2015, http://www.
legifrance.gouv.fr [dostęp: 29.07.2015].

40 W tym kontekście należy też umiejscawiać system premierowski oparty – tak jak system 
kanclerski – na wyeksponowaniu ustrojowego statusu szefa rządu. W przypadku Wielkiej Bry-
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ośrodków władzy wykonawczej, lecz dążył do ich przynajmniej częściowego 
zatarcia. Realizowany we Francji od 1958 roku postulat odnowy systemu 
parlamentarnego oznaczał w istocie opowiedzenie się za tym właśnie kie-
runkiem działań racjonalizacyjnych. Na gruncie francuskim charakteryzo-
wane zjawisko opierało się zatem na dwóch filarach. Po pierwsze, zgodnie 
z podstawowym celem procesu racjonalizacji, chodziło o osłabienie parla-
mentu, które dokonane zostało przede wszystkim wskutek zdecydowanego 
wzmocnienia roli premiera wraz z rządem w postępowaniu ustawodawczym, 
jak również w związku z realizacją przez organ przedstawicielski funkcji 
kontrolnej. Po wtóre, tak ukierunkowane działania racjonalizacyjne zosta-
ły uzupełnione przyznaniem głowie państwa roli „zwornika” (clé de voûte) 
całej nowo kreowanej konstrukcji ustrojowej, co miało się przejawiać w wy-
posażeniu jej w wiele istotnych uprawnień rzutujących na funkcjonowanie 
innych organów państwowych. Pozycja prezydenta Republiki musiała więc 
ulec znaczącej rewaloryzacji, prowadząc tym samym do ukształtowania się 
silnej, bo opartej na dwóch członach o istotnym potencjale politycznym, 
władzy wykonawczej41. 

tanii – uznawanej przez Giovanniego Sartoriego za najlepszy przykład tego modelu – sprzyja 
temu konstrukcja systemu westminsterskiego oparta na dominacji dwóch partii politycznych. 
Zob. G. Sartori, Comparative Constitutional Engineering. An Inquiry into Structures, Incentives 
and Outcomes, New York University Press, New York 1997, s. 104–105. Wydaje się więc, że właś-
ciwe funkcjonowanie ustroju premierowskiego na gruncie brytyjskim w stopniu większym niż 
w przypadku innych systemów rządów jest powiązane z trybem personalnej kreacji składu izby 
pierwszej parlamentu. Z kolei Jarosław Szymanek, szukając argumentów za wyodrębnieniem 
systemu premierowskiego spośród konwencjonalnie pojmowanego modelu parlamentarnego, 
wskazuje na takie jego cechy charakterystyczne, jak: „ustrojowo-polityczna eliminacja monar-
chy i uczynienie władzy wykonawczej praktycznie jednoczłonową, skoncentrowaną w gabinecie 
firmowanym osobą jego lidera”, a także „szczególne wyeksponowanie osoby premiera, który jest 
nie tylko wybierany «pod maską wyborów powszechnych», ale również skutecznie monopolizuje 
prace całego gabinetu”. Przywołany autor wskazuje też w tym kontekście na znaczenie zasady 
solidarnej, a nie indywidualnej, odpowiedzialności członków gabinetu. Zob. J. Szymanek, Sy-
stem rządów premierowskich jako nowy typ systemu rządów: casus Wielkiej Brytanii, „Przegląd 
Politologiczny” 2011, nr 1, s. 74. Przez pryzmat modelu premierowskiego można też patrzeć 
na występującą do 2011 r. swobodę premiera w zakresie korzystania z instytucji rozwiązania 
parlamentu, która stanowiła jeden z elementów konstytuujących silną pozycję brytyjskiego szefa 
rządu. Wejście w życie ustawy o kadencji parlamentu zmieniło jednak ten stan rzeczy. Na temat 
wspomnianej ustawy oraz ewentualnych skutków jej obowiązywania zob. szerzej: T. Wieciech, 
Wpływ ustawy o kadencji parlamentu (Fixed-term Parliaments Act, 2011) na brytyjski system 
rządów [w:] Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, red. A. Zięba, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 245–272.

41 Warto przy tej okazji nawiązać do omawianego przez Jeana Blondela zagadnienia struktur 
rządowych (structures gouvernementales). Wskazany autor wymienia w tym kontekście struk-
tury o kierownictwie kolegialnym lub dualistycznym (structures gouvernementales à direction 
collégiale ou dualiste), a jako przykład dualizmu podaje ustrój francuski od 1958 r. Zaznacza przy 
tym, że ta właśnie formuła ukształtowała się w państwach, w których istotnym problemem poli-
tycznym stał się brak stabilności ustrojowej oraz mało efektywny system partyjny, o czym miały 
świadczyć również doświadczenia Finlandii oraz Portugalii. Zob. J. Blondel, Gouvernements et 
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Wspomniana rola „zwornika” instytucji Republiki, będąca nota bene naj-
bardziej wyrazistym znamieniem odnowionego systemu parlamentarnego, 
miała się opierać na powierzeniu szefowi państwa funkcji arbitra politycz-
nego w mocnym sensie tego słowa. Zgodnie z pryncypiami zreformowane-
go systemu parlamentarnego głowa państwa zapewniałaby więc niezbędną 
równowagę ustrojową, która w dotychczasowej, monistycznej formule par-
lamentaryzmu została istotnie zaburzona. Podstawowym narzędziem, które 
pozostawałoby w tym celu w gestii prezydenta Republiki, było rozwiązanie 
parlamentu służące „przecięciu” sporów dzielących ten organ z rządowym 
segmentem władzy wykonawczej. Patrząc z tego punktu widzenia, moż-
na uznać, że wersja systemu parlamentarnego zracjonalizowanego według 
wzorca francuskiego stanowiła swoisty powrót do pierwotnej, ukształto-
wanej w I połowie XIX wieku formuły wskazanego modelu ustrojowego42. 
Rezultatem charakteryzowanego procesu było „uchwycenie” punktu rów-
nowagi, który w II połowie XIX wieku zagubiono na kilka dziesięcioleci, 
gdy powszechnie przyjmowanym paradygmatem stała się optyka właściwa 
parlamentaryzmowi monistycznemu w jego skrajnej wersji, ocierającej się 
o filozofię rządów zgromadzenia. Racjonalizacja systemu parlamentarnego, 
która nastąpiła we Francji u schyłku lat 50. ubiegłego wieku, oznaczała zatem 
ponowne zrealizowanie założeń parlamentaryzmu równowagi, właściwego 
pierwszej fazie rozwoju tego właśnie modelu rządów. Najważniejsze zna-
czenie miało w tym wypadku przywrócenie silnej pozycji ustrojowej głowy 
państwa, która uzyskała instrumentarium z zakresu arbitrażu politycznego, 
pozwalające władczo oddziaływać na funkcjonowanie parlamentu oraz rzą-
dowego ośrodka władzy wykonawczej.

Tak daleko idące zabiegi racjonalizacyjne postawiły jednak zarazem kwe-
stię, czy (jeśli weźmie się pod uwagę rezultaty dokonanej w ten sposób odno-
wy systemu parlamentarnego) ustanowione mechanizmy działania władzy 
ustawodawczej i władzy wykonawczej można nadal umiejscawiać w i tak 
bardzo pojemnej formule parlamentarnego modelu rządów. Rewaloryzu-
jąca pozycję ustrojową głowy państwa racjonalizacja francuska oznaczała 
bowiem coś więcej niż tylko zrealizowane po drugiej stronie Renu przewar-
tościowanie relacji pomiędzy parlamentem a rządowym segmentem egzeku-
tywy. Patrząc z tego punktu widzenia, można bowiem przyjąć, że odnowa 
systemu parlamentarnego przeprowadzona przez twórców konstytucji V Re-
publiki objęła nie jeden, lecz oba segmenty władzy wykonawczej, wpływając 
nie tylko na układ stosunków w jej obrębie, lecz także znacząco modyfikując 

exécutifs, parlements et législatifs [w:] Traité de science politique, red. M. Grawitz, J. Leca, t. 2: Les 
régimes politiques contemporains, Presses Universitaires de France, Paris 1985, s. 367–368.

42 Szerzej na ten temat zob. Ł. Jakubiak, Model parlamentaryzmu dualistycznego we Francji 
V Republiki na tle tendencji rozwojowych francuskiego konstytucjonalizmu, „Politeja” 2011, nr 15, 
s. 396–398.



Racjonalizacja systemu parlamentarnego a formuła dwuizbowości40

pozycję każdego z tych ośrodków względem organu przedstawicielskiego. Je-
śli więc punktem odniesienia uczynić dwa wspomniane uprzednio kierunki 
zabiegów racjonalizacyjnych, które zostały obrane po II wojnie światowej, 
to francuski wariant racjonalizacji należy uznać za znacznie bardziej dogłęb-
ny, a przez to ingerujący w fundamentalne zasady konstytuujące strukturę 
systemu rządów parlamentarnych. O ile bowiem kierunek kanclerski zakła-
dał zastosowanie właściwego dla parlamentaryzmu monistycznego modelu 
politycznie zneutralizowanej głowy państwa, przez co zrównoważenie sy-
stemu rządów miało zostać zapewnione wyłącznie na linii rząd–parlament, 
o tyle wariant francuski nie sprowadzał się do tej ostatniej relacji ustrojowej, 
lecz do struktury mechanizmów racjonalizacyjnych w nie mniejszym stop-
niu włączał prezydenta ujmowanego jako organ scalający całą konstrukcję 
konstytucyjną. Już choćby z tego względu można przyjąć, że racjonaliza-
cja przeprowadzona na gruncie francuskim miała zasięg znacznie szerszy 
niż niemiecka odmiana tego procesu. Właśnie z racji szczególnego wyeks-
ponowania pozycji głowy państwa ten kierunek racjonalizacji zaczęto po-
strzegać jako prowadzący do wykreowania odmiennego, konkurencyjnego 
wobec modelu kanclerskiego, systemu semiprezydenckiego. Choć oba wska-
zane modele należy traktować jako wyrastające z ustroju parlamentarnego, 
to jednak w przypadku Francji powiązanie z tym właśnie systemem rządów 
wydaje się słabiej widoczne.

Traktowanie – z racji sygnalizowanych odmienności strukturalnych – 
konstrukcji systemu parlamentarnego jako punktu wyjścia projektowanej 
reformy znajdowało wyraz zarówno w koncepcjach nowo tworzonego ustro-
ju przedstawianych przez twórców konstytucji z roku 1958, jak i w warstwie 
normatywnej. Odnośnie do tej ostatniej trzeba wskazać na ustawę konstytu-
cyjną z 3 czerwca 1958 roku43, przyjętą w związku z objęciem urzędu premie-
ra przez gen. Charles’a de Gaulle’a. Akt ten określał podstawowe zasady, jakie 
należało uwzględnić w nowej konstrukcji ustrojowej. Jej zbudowanie miało 
należeć nie do parlamentu, lecz do rządu. We wskazanej ustawie postano-
wiono m.in., że władza wykonawcza i władza ustawodawcza powinny zostać 
skutecznie oddzielone (doivent être effectivement séparés), a źródłem władzy 
(source du pouvoir) miało być głosowanie powszechne (suffrage universel). 
Wyraźnie zaakcentowano ponadto podstawowy element ustroju parlamen-
tarnego, wprowadzając wymóg odpowiedzialności rządu przed parlamen-
tem (devant le Parlement)44. Jeśli chodzi o kształt najważniejszych instytucji 

43 Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 portant dérogation transistoire aux dispositions de l’ar-
ticle 90 de la Constitution, „Journal Officiel de la République Française”, 4 VI 1958, http://www.
legifrance.gouv.fr [dostęp: 29.07.2015].

44 Na temat ustawy konstytucyjnej z 3 czerwca 1958 r. zob. szerzej: J.-L. Debré, Les idées 
constitutionnelles du général de Gaulle, L.G.D.J–Lextenso Éditions, Issy-les Moulineaux 2015  
(reprint wydania z 1974 r.), s. 148–152.
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ustrojowych oraz występujące między nimi relacje rzutujące na charakter 
systemu rządów, to można przyjąć, że były to swoiste „warunki brzegowe” 
czy też ogólnie zarysowana struktura ramowa, w obrębie której możliwe było 
różne rozłożenie akcentów45.

Dokonane zmiany zakładały przywrócenie charakterystycznej dla parla-
mentaryzmu zrównoważonego prezydenckiej funkcji arbitrażowej, przy jed-
noczesnym silnym umocowaniu rządowego członu egzekutywy – szczegól-
nie wobec organu przedstawicielskiego. W konsekwencji to właśnie rządowi, 
a nie głowie państwa, powierzone zostało ujęte w art. 20 ust. 1 konstytucji 
z 4 października 1958 roku zadanie określania i prowadzenia polityki narodu. 
Pozycję prezydenta Republiki – wybieranego najpierw przez specjalne kole-
gium elektorskie, a od roku 1962 w wyborach powszechnych i bezpośrednich 
– ujęto zgodnie z pryncypiami systemu parlamentarnego zrewidowanego 
w stosunku do dominującego do tej pory parlamentaryzmu monistycznego. 
Nota bene wprowadzenie powszechnych wyborów prezydenckich dopiero 
po kilku latach obowiązywania nowej ustawy zasadniczej nie pozostawało 
bez znaczenia. Wskazywało bowiem, że ustrój ustanowiony w pierwotnym 
tekście konstytucji łatwiej niż jego późniejsza zmodyfikowana wersja mieś-
cił się w formule systemu parlamentarnego czy też – jak chcieli jego twórcy 
– parlamentaryzmu odnowionego46. Tłumaczy to zresztą, dlaczego – mimo 

45 Warto w tym kontekście przywołać pogląd Ewy Popławskiej, która pisze, że połączenie za-
sady podziału władz z zasadą odpowiedzialności rządu przed parlamentem „oddalało możliwość 
przygotowania projektu konstytucji ustanawiającej ustrój prezydencki, z drugiej zaś wydawało 
się zapewniać parlamentowi naturalną przewagę funkcjonalną nad rządem. Daleko posunięta 
racjonalizacja parlamentu w Konstytucji V Republiki oczekiwania tego nie spełniła”. Zob. E. Po-
pławska, Podział władzy we Francji. Prolegomena [w:] Konstytucja – Rząd – Parlament. Księga 
Jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, red. P. Radziewicz, J. Wawrzyniak, Wydawnictwo 
Sejmowe, Warszawa 2014, s. 262.

46 Odnosząc się generalnie do ewolucji systemu parlamentarnego, warto zauważyć, że zmia-
ny polegające na recepcji formuły powszechnej elekcji prezydenckiej w obrębie już obowiązują-
cych ustaw zasadniczych należy postrzegać jako jeden z najbardziej typowych zabiegów zmie-
rzających do racjonalizacji systemu parlamentarnego. Jeśli jednak za taką modyfikacją nie idzie 
szersza reinterpretacja modelu prezydentury, może to prowadzić do sytuacji, w której mająca sil-
ną legitymację głowa państwa nie dysponuje instrumentarium pozwalającym jej na odgrywanie 
bardziej aktywnej roli w systemie ustrojowym. Rodzi to pytanie o spójność ustanowionej w ten 
sposób architektury konstytucyjnej. Jak bowiem wskazuje Jean-Claude Colliard, choć elekcja 
głowy państwa w wyborach powszechnych stanowi istotny warunek umożliwiający dyspono-
wanie w praktyce bardziej znaczącymi uprawnieniami, a przez to odgrywanie istotniejszej roli 
na scenie politycznej, to jednak nie jest to warunek wystarczający. Zdaniem przywołanego autora 
duże znaczenie ma w tym przypadku system partyjny, w tym traktowanie przez partie większości 
głowy państwa jako podmiotu o pozycji silniejszej od tej, którą ma szef rządu. Warto wspomnieć, 
że gdy te warunki są spełnione – czego przykładem może być Francja V Republiki – Colliard 
preferuje określenie „ustrój parlamentarny z korektą prezydencką (correctif présidentiel), a nie 
„ustrój semiprezydencki”, wskazując, że różnice mają tu nie tyle charakter instytucjonalny, ile 
sprowadzają się w gruncie rzeczy do relacji pomiędzy prezydentem a tożsamym mu pod wzglę-
dem politycznym zapleczem partyjnym. Zob. J.-C. Colliard, Les régimes parlementaires contempo-
rains, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris 1978, s. 280–281.



Racjonalizacja systemu parlamentarnego a formuła dwuizbowości42

że przemiany ustrojowe dokonane w 1958 roku były traktowane jako przeło-
mowe – uchwaleniu nowej ustawy zasadniczej nie towarzyszyła szersza dys-
kusja dotycząca ewentualnego przejścia do zupełnie innego niż parlamentar-
ny systemu rządów. Nie ulega wątpliwości, że w początkach swojego istnienia 
V Republika była postrzegana jako recypująca ustrój parlamentarny47, jakkol-
wiek w postaci mocno zmodernizowanej, poddanej procesowi racjonalizacji.

Na gruncie ustroju francuskiego zainicjowanego w 1958 roku silna legi-
tymacja władzy prezydenckiej znajduje wszakże umocowanie w rozbudo-
wie kompetencji przysługujących głowie państwa, jakkolwiek ich specyfika 
wskazuje na przede wszystkim arbitrażowy charakter prezydentury. Oznacza 
to, że wśród uprawnień prezydenckich umieszczone zostały głównie takie, 
których z racji ich charakteru nie można stosować na szerszą skalę w procesie 
rządzenia, jakkolwiek gdy szef państwa zdecyduje się już po nie sięgnąć, ich 
wpływ pozostaje z reguły nie do przecenienia. Do tego rodzaju uprawnień 
zaliczyć należy w pierwszej kolejności rozwiązanie Zgromadzenia Narodo-
wego (art. 12), przy czym kluczowe znaczenie ma tu zakres swobody szefa 
państwa w korzystaniu ze wskazanego instrumentu. Zgodnie z modelem 
mocnego arbitrażu instytucjonalnego przyjęte zostało założenie, zgodnie 
z którym głowa państwa musi mieć szerokie pole manewru, a decyzja o skró-
ceniu kadencji izby pierwszej – charakter w pełni samodzielny i niezależny 
od zgody innych podmiotów. Stąd też ograniczono się do wprowadzenia wy-
mogu wcześniejszych konsultacji z premierem oraz przewodniczącymi obu 
izb, przy czym opinie wydane w tym względzie nie są dla prezydenta wią-
żące. Co do ograniczeń czasowych, to rozwiązanie parlamentu nie jest do-
puszczalne przed upływem roku od wyborów przeprowadzonych w wyniku 
zastosowania art. 12, a także w warunkach stosowania tzw. nadzwyczajnych 
uprawnień prezydenckich, o których mowa w art. 16 konstytucji48. W obrębie 

47 Należy zauważyć, że taką perspektywę przyjmował również autor koncepcji semiprezy-
dencjalizmu – Maurice Duverger – który ustrój francuski z lat 1958–1962 określał jako „klasycz-
ny ustrój parlamentarny” (régime parlementaire classique). Jego znakiem rozpoznawczym miało 
być to, że „dawał szefowi państwa prerogatywy istotniejsze niż zazwyczaj”. Zob. M. Duverger, 
La monarchie républicaine ou comment les démocraties se donnent des rois, Robert Laffont, Paris 
1974, s. 137. Wprowadzenie powszechnych wyborów prezydenckich pociągało bowiem za sobą 
reinterpretację roli prezydenta w ustanowionym systemie ustrojowym. Stąd też znaczenie tej 
nowelizacji – co zresztą potwierdziła późniejsza praktyka polityczna – było dużo większe od tego, 
które mogłoby wynikać z jej formalnego zakresu. Jak pisze Adam Jamróz, „reforma z 1962 r. 
wpłynęła istotnie na sposób interpretacji konstytucji, zmieniła relacje kompetencyjne między 
konstytucyjnymi władzami publicznymi, w szczególności między prezydentem i Zgromadze-
niem Narodowym oraz między prezydentem a premierem”. Zob. A. Jamróz, Konstytucja V Re-
publiki po 50 latach obowiązywania. Kilka refleksji [w:] 50 lat Konstytucji V Republiki Francuskiej. 
Związki konstytucjonalizmu francuskiego i polskiego, red. M. Granat, K. Wojtyczek, Biuro Trybu-
nału Konstytucyjnego, Warszawa 2011, s. 49. 

48 Takie ujęcie instytucji rozwiązania parlamentu daje więc głowie państwa niemal nieskrę-
powane możliwości działania, co stanowi znamienną cechę przyjętej na gruncie V Republiki 
dualistycznej koncepcji parlamentaryzmu. Z punktu widzenia procesu racjonalizacji można tu 
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głównych prezydenckich uprawnień arbitrażowych należy też sytuować pra-
wo zarządzenia referendum ogólnokrajowego (art. 11), które jednak może 
nastąpić wyłącznie na wniosek premiera lub izb parlamentu. Zarówno 
w przypadku rozwiązania parlamentu, jak i w odniesieniu do zarządzenia 
referendum wprowadzono wszakże wyjątek od zasady kontrasygnaty aktów 
szefa państwa, co wydatnie wzmacnia – szczególnie w tym pierwszym przy-
padku – projektowany przez twórców konstytucji model prezydentury.  

Wśród uprawnień głowy państwa, które trudno postrzegać przez pryzmat 
instrumentarium służącego do bieżącego rządzenia państwem, a które jed-
nocześnie pozwoliły na ewidentne zrewidowanie modelu prezydentury, nale-
ży też wymienić te, które zostały przewidziane w art. 16 ustawy zasadniczej. 
Na jego podstawie prezydent Republiki podejmuje nadzwyczajne, wymagane 
przez okoliczności środki, przy czym warunkiem uaktualnienia się sygna-
lizowanych uprawnień jest zagrożenie – w sposób poważny i bezpośredni 
– instytucji Republiki, niepodległości narodu, integralności terytorialnej 
państwa lub wykonywania zobowiązań międzynarodowych, a także spełnie-
nie drugiego wymogu – przerwania prawidłowego funkcjonowania władz 
publicznych. Aby skorzystać z możliwości, jakie daje art. 16, szef państwa 
powinien dysponować opiniami przedstawionymi przez premiera, przewod-
niczących Zgromadzenia Narodowego i Senatu, a także przez Radę Konsty-
tucyjną, przy czym mają one charakter niewiążący. Brak też wymogu kontr-
asygnaty. Ustrojodawca zastrzega jednocześnie, że środki podjęte na mocy 
art. 16 konstytucji mają być wprowadzane z uwzględnieniem potrzeby za-
pewnienia konstytucyjnym władzom publicznym możliwości realizacji ich 
zadań w jak najkrótszym czasie. Omawiana regulacja dobrze obrazuje specy-
fikę uprawnień szefa państwa przyznanych mu w ustawie zasadniczej z 1958 
roku. Zastosowanie art. 16 ma bowiem ewidentnie charakter rozwiązania 
ostatecznego, które może się aktualizować jedynie w sytuacjach szczególne-
go zagrożenia państwa. Koresponduje ono wprawdzie z konstytucyjnym uję-
ciem funkcji prezydenta Republiki jako gwaranta niepodległości i integral-
ności terytorialnej, jednak nie przekłada się w żaden sposób na kierowanie 
państwem w sytuacji „normalnej”, a więc tej, w której ma – zgodnie z przy-
jętym schematem konstytucyjnym – funkcjonować ustanowiony system 
rządów. Można bowiem stwierdzić, że wprawdzie treść charakteryzowanego 

dostrzec pełny odwrót od interpretacji dokonanej w III Republice przez prezydenta Grévy’ego. 
Taka zresztą była intencja lansowanej przez gaullistów reformy systemu parlamentarnego. Jed-
nym z przejawów jego odnowy miało być właśnie rewaloryzowanie prezydenckiego uprawnienia 
do rozwiązania parlamentu, które szczególnie silnie eksponowało formułę silnego arbitrażu pre-
zydenckiego w wymiarze instytucjonalnym. Można w tym kontekście przywołać stwierdzenie Ja-
rosława Szymanka, który pisze, że „prawo rozwiązania parlamentu, zaadaptowane jako narzędzie 
arbitrażu politycznego, jest instrumentem, który służyć ma przede wszystkim stabilizacji rządów 
i ich efektywności, w czym właśnie przejawia się jego wyraźnie arbitrażowy wydźwięk”. Zob. 
J. Szymanek, Arbitraż polityczny głowy państwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009, s. 113.
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unormowania rzutuje na przyjęty w ustawie zasadniczej model prezydentu-
ry, jednak jego praktyczna aplikacja – z racji tego, że prowadziłaby w gruncie 
rzeczy do czasowego zniesienia podstawowej struktury ustrojowej – niejako 
stawiałaby urząd prezydenta Republiki poza nawet szeroko pojętym mode-
lem parlamentarnym.

Jeśli zatem doszukiwać się na gruncie francuskim rozwiązań, które da-
wałyby głowie państwa szersze możliwości ingerowania w funkcjonowanie 
rządowego ośrodka władzy wykonawczej, to kluczowe znaczenie wydaje 
się mieć przewodnictwo podczas posiedzeń Rady Ministrów, odbywanych 
nota bene w Pałacu Elizejskim, czyli w siedzibie prezydenta Republiki, a nie 
w siedzibie premiera – Pałacu Matignon. Prowadzenie obrad Rady Mini-
strów przez szefa państwa sankcjonuje art. 9 konstytucji. Można stwierdzić, 
że unormowanie to – przy założeniu, że rola prezydenta nie jest tu wyłącznie 
ceremonialna – powoduje odwrócenie trendu właściwego dla „czystego” sy-
stemu parlamentarnego, w którym egzekutywa jest wprawdzie dualistycz-
na, ale głowa państwa, z powodu słabej pozycji ustrojowej, pozostaje niemal 
wyłącznie jej dekoracyjnym elementem. Przejawia się to przede wszystkim 
w jej oddaleniu od właściwego komponentu władzy wykonawczej – rządu 
z premierem na czele. Jak zasygnalizowano, powierzenie prezydentowi funk-
cji przewodniczącego obradom Rady Ministrów – jedynej przewidzianej 
w ustawie zasadniczej formie posiedzeń rządu – zmienia ten stan rzeczy, 
zwiększając integrację obu segmentów egzekutywy i powodując tym samym 
odejście od konfiguracji typowej dla niezracjonalizowanych lub zracjonali-
zowanych w kierunku kanclerskim (czy też premierowskim) ustrojów parla-
mentarnych49. Można więc uznać, że regulacja zawarta w art. 9 konstytucji 
narzuca obu ośrodkom władzy wykonawczej konieczność współdziałania 
sensu stricto, niejako w aspekcie bieżącego kierowania sprawami państwa. 
Znacznie wykracza to poza relacje właściwe konwencjonalnie pojmowanemu 
systemowi parlamentarnemu, w którym polityczny aktywizm głowy pań-
stwa, przejawiający się w jej włączeniu w funkcjonowanie drugiego członu 
egzekutywy, ulega zwykle daleko idącej minimalizacji50. Treść art. 9 ustawy 

49 Należy odnotować opinię Dominique’a Turpina, którego zdaniem Rada Ministrów 
w kształcie przyjętym w ustawie zasadniczej z 1958 r., a zatem z wyraźnie wyeksponowanym 
przewodnictwem prezydenta Republiki, pozostaje „koniem trojańskim prezydencjalizmu” 
(cheval de Troie du présidentialisme), w rezultacie osłabiając wydźwięk art. 20, w świetle którego 
to rząd określa i prowadzi politykę narodu. Jeśli przyjąć, że jej ustalanie następuje na forum 
Rady Ministrów, to roli głowy państwa nie wolno pomijać. Zob. D. Turpin, Droit constitutionnel, 
Presses Universitaires de France, Paris 1997, s. 396–397.

50 W tym kontekście warto przywołać pogląd wyrażony przez Jeana-Marca Sauvé, zgodnie 
z którym wraz z wejściem w życie konstytucji z 1958 r. nastąpiło głębokie przekształcenie roli 
ustrojowej Rady Ministrów. Wskazany podmiot przestał już być miejscem prowadzonych kole-
gialnie obrad nad polityką rządu, stając się forum, na którym następuje wytyczanie prac rządu 
pod efektywnym kierownictwem prezydenta Republiki. Zob. J.-M. Sauvé, Le Conseil des Ministres 
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zasadniczej można więc odczytywać z uwzględnieniem szerszych wymogów 
systemowych. Wydaje się bowiem, że to właśnie ta regulacja przynajmniej 
w jakiejś mierze pozwala na wypełnienie swoistej luki, która może po-
wstać w wyniku realizacji znacznie dowartościowującej prezydenturę prak-
tyki politycznej przy braku konstytucjonalizacji zasady odpowiedzialności 
rządu przed szefem państwa. Przewodnictwa podczas odbywanych w Pa-
łacu Elizejskim obrad Rady Ministrów nie można, rzecz jasna, traktować 
jako konstytucyjnej podstawy egzekwowania odpowiedzialności politycznej 
rządu przez prezydenta, niemniej jednak rola tego ostatniego jako „gospoda-
rza” cotygodniowych posiedzeń gabinetu stanowi swoisty polityczny łącznik 
integrujący oba segmenty władzy wykonawczej w sposób, który bez wątpie-
nia oddziaływa korzystnie na status, jakim w jej obrębie cieszy się piastun 
najważniejszego urzędu w państwie. Pogląd ten wydaje się uprawniony tym 
bardziej, że prezydent Republiki zostaje równocześnie włączony w realizację 
prawotwórczych kompetencji egzekutywy, o czym świadczy przepis art. 13 
ust. 1, w świetle którego szef państwa podpisuje ordonanse i dekrety przyjęte 
podczas obrad Rady Ministrów.

W związku z tą ostatnią regulacją może się zresztą ujawnić tzw. władza 
czy też zdolność przeszkadzania (faculté d’empêcher) prezydenta Republiki, 
realizowana względem premiera wraz z rządem. Zyskuje ona na atrakcyj-
ności w sytuacji, gdy gabinet wywodzi się z konkurencyjnego wobec szefa 
państwa obozu politycznego. W odniesieniu do wskazanego art. 13 ust. 1 
może się to przejawiać w niepodpisaniu przez prezydenta ordonansu słu-
żącego szybkiemu – bo realizowanemu zasadniczo z pominięciem ścieżki 
ustawodawczej – wdrażaniu w życie programu rządowego. W tym kontekście 
można też sytuować prezydencką odmowę wydania – na wniosek premiera – 
dekretu otwierającego sesję nadzwyczajną parlamentu (art. 30 w zw. z art. 29 
ust. 1). Cechą wzmiankowanej władzy przeszkadzania jest dysponowanie in-
strumentami pozwalającymi na utrudnianie działań podejmowanych przez 
drugi człon egzekutywy przy jednoczesnym braku szerszych możliwości 
autorytatywnego narzucania własnych koncepcji programowych. W kon-
cepcji prezydentury wpisanej we francuski wariant parlamentaryzmu moż-
na zarazem dostrzec wyposażenie głowy państwa w środki umożliwiające 
– w sprzyjających okolicznościach politycznych – wpływanie na realizację 
określonej linii programowej. Należy tu wskazać na przepis art. 18 ust. 1, 
w świetle którego szef państwa może formułować orędzia skierowane do izb 
parlamentu, co w sytuacji, gdy cieszy się on wsparciem większości parla-
mentarzystów, pozwala mu na wywieranie – ponad ośrodkiem rządowym –  

[w:] Constitutions et pouvoirs. Mélanges en l’honneur de Jean Gicquel, red. M. Amellier, P. Avril,  
J.-P.  Camby, J.-C.  Colliard, P.  Gélard, J.-É.  Gicquel, B.  Mathieu, J.-L.  Pezant, O.  Schrameck, 
M. Verpeaux, Montchrestien–Lextenso Éditions, Paris 2008, s. 500.



Racjonalizacja systemu parlamentarnego a formuła dwuizbowości46

swoistej presji na deputowanych i senatorów, którzy mieliby realizować pre-
zydencki program polityczny.

Na podstawie przedstawionych uwag można zatem dojść do wniosku, 
że model prezydentury wkomponowany w strukturę parlamentarnego sy-
stemu rządów w wersji zracjonalizowanej daje wprawdzie podstawy do akty-
wizmu szefa państwa, jednak napotyka wiele wyraźnie zaznaczonych ogra-
niczeń. Tkwią one już w samej specyfice uprawnień prezydenckich, które 
w zasadzie nie mogą stanowić instrumentarium umożliwiającego „wyrę-
czanie” rządu w bieżącym kierowaniu państwem. Wypada więc zgodzić się 
z opinią sformułowaną przez Maurice’a Duvergera, że wyróżniającą cechą 
uprawnień, które konstytucja przyznaje prezydentowi Republiki, jest oko-
liczność, iż nie można korzystać z nich „na co dzień”, co w konsekwencji 
w większym stopniu eksponuje realizację przez głowę państwa przypisanej 
jej explicite w przepisach ustawy zasadniczej funkcji z zakresu politycznego 
arbitrażu51. Charakteryzowane ujęcie statusu prezydenta Republiki powodu-
je jednocześnie, że przed rządem jako drugim członem władzy wykonawczej 
otwiera się – przynajmniej w świetle rozwiązań konstytucyjnych – przestrzeń 
autonomicznej działalności politycznej. Stąd też wzmiankowana regulacja 
art. 20 ust. 1, który powierza rządowi zadanie określania i prowadzenia po-
lityki narodu, komponuje się z całokształtem unormowań wyznaczających 
konstrukcję konstytucyjnego systemu rządów. Nie koliduje z tym ewidentne 
wzmocnienie pozycji prezydenta Republiki, jako że dokonano go na innej 
płaszczyźnie konstytucyjnej – tej, która zasadniczo wyłącza głowę państwa 
z procesu rządzenia, sytuując ją raczej, zgodnie z koncepcją gaullistow-
ską, ponad poszczególnymi władzami, a więc w obszarze przeznaczonym 
do realizacji funkcji politycznego arbitra wyposażonego w środki władczego 
działania. Wspomniana odmienna płaszczyzna, na której może operować 
prezydent Republiki, została zresztą wyraźnie wskazana w postanowieniach 
ustawy zasadniczej, a w szczególności w zarysowującym jego funkcje art. 5. 
Mowa w nim bowiem o zapewnianiu przez głowę państwa – przez przy-
należną jej funkcję arbitrażową – właściwego funkcjonowania władz pub-
licznych oraz ciągłości państwa, a także o realizowaniu funkcji gwaranta 
w odniesieniu do narodowej niepodległości oraz przestrzegania traktatów. 
Brak natomiast we wspomnianym artykule regulacji, która upoważniałaby 
prezydenta do określania polityki narodu (nawet przy pozostawieniu rzą-
dowi zadania polegającego na wdrażaniu jej w życie)52. Przyznanie obu tych 

51 M. Duverger, A New Political System Model: Semi-Presidential Government [w:] Parlia-
mentary versus Presidential Government, red. A. Lijphart, Oxford University Press, Oxford– 
New York 1992, s. 144–145.

52 Rozwiązanie takie, mające w zamyśle dostosować literę konstytucji do prezydencjalistycz-
nej praktyki sprawowania władzy, zostało przedstawione przez komitet Balladura, który przygo-
towywał największą – jak do tej pory – nowelizację konstytucji V Republiki. Została ona doko-
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zadań rządowi oznacza, co zasygnalizowano już wyżej, czytelny – jakkol-
wiek przeprowadzony na bardzo ogólnym poziomie – podział sfer wpływów 
w obrębie władzy wykonawczej. W rezultacie literalne odczytanie ustawy 
zasadniczej musiałoby prowadzić do wniosku, że to właśnie po stronie gabi-
netu leży urzeczywistnianie obu podstawowych aspektów działalności egze-
kutywy – politycznego oraz stricte wykonawczego, natomiast ustrojowa rola 
prezydenta Republiki koncentruje się w zasadzie wyłącznie wokół konwen-
cjonalnie pojmowanej, jakkolwiek możliwej do realizacji w najrozmaitszych 
wymiarach, funkcji arbitrażowej.

Wobec powyższego należy wyrazić opinię, że brak w ustawie zasadni-
czej przepisu, który expressis verbis konstruowałby odpowiedzialność poli-
tyczną rządu przed szefem państwa, nie stanowi przejawu niekonsekwencji 
ustrojodawcy. Zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 premiera powołuje prezy-
dent Republiki, który może go odwołać pod warunkiem złożenia przez tego 
pierwszego dymisji rządu. Zwolnienie wskazanej kompetencji głowy pań-
stwa z wymogu kontrasygnaty nie zmienia faktu, że swoboda prezydenta 
jest tu znacząco ograniczona. Po pierwsze, powołując premiera, szef państwa 
musi brać pod uwagę układ polityczny w izbie pierwszej, jako że zgodnie 
z art. 20 ust. 3 rząd ponosi odpowiedzialność przed parlamentem na zasa-
dach określonych w dalszych postanowieniach ustawy zasadniczej. Wybór 
premiera z pominięciem tej konstytutywnej dla systemu parlamentarnego 
zasady oznaczałby wystawienie się na ryzyko szybkiego upadku ustanowio-
nego w ten sposób rządu prezydenckiego w wyniku zastosowania instru-
mentarium przyznanego w tym zakresie organowi przedstawicielskiemu. 
Po drugie, szef państwa nie dysponuje prawem odwołania premiera, a w re-
zultacie zakończenia działalności całego rządu, z własnej inicjatywy. Nawet 
jeśli w praktyce to właśnie prezydent Republiki okazuje się inspiratorem wy-
miany ekipy rządowej, dymisja nie może nastąpić inaczej niż na wniosek 
samego premiera. Jego brak nie upoważnia szefa państwa do jakichkolwiek 
władczych działań w tym względzie. Litera konstytucji nie daje więc podstaw 
do uznania, że na gruncie francuskim rząd jest podwójnie odpowiedzial-
ny politycznie. Gdy weźmie się to pod uwagę, nasuwa się wniosek, że choć 
koncepcja ustrojowa, na której oparta została filozofia ustroju V Republiki, 

nana w 2008 r. pod auspicjami ówczesnego prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego. W myśl pierwotnie 
przyjętych założeń, do art. 5 miano wprowadzić dodatkowy ustęp stanowiący, że to prezydent 
Republiki określa politykę narodu. Brak tego rodzaju ingerencji w treść art. 5 i art. 20 powoduje, 
że nie sposób nie zgodzić się z poglądem Wiesława Skrzydły, który stwierdza: „Jeśli potrakto-
wać nowelizację Konstytucji z 23 lipca 2008 roku jako wyraz nowych, rodzących się tendencji 
ustrojowych, to wynika z nich wniosek, że nie jest to tendencja do ewolucji ustroju w kierunku 
systemu prezydenckiego, ale poszerzania cech właściwych dla systemu parlamentarnego”. Zob. 
W. Skrzydło, Największa nowelizacja konstytucji V Republiki (z dnia 23 lipca 2008 roku) [w:] 
Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów. Księga poświęcona pamięci 
profesora Jerzego Stembrowicza, red. S. Bożyk, Temida 2, Białystok 2009, s. 357.
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ewidentnie nawiązuje do pierwotnej formuły systemu parlamentarnego – 
parlamentaryzmu dualistycznego, to jednak recepcja jego założeń, przynaj-
mniej w przepisach obowiązującej ustawy zasadniczej, nie nastąpiła w spo-
sób pełny. Punktem stycznym jest tu w pierwszej kolejności zastosowanie 
modelu silnej kompetencyjnie głowy państwa, czego przejawem może być 
odbudowanie prezydenckiego uprawnienia do rozwiązania parlamentu czy 
też powrót do, recypowanego w okresie Restauracji, monarchicznego mode-
lu stanu nadzwyczajnego. Odmiennie wygląda natomiast problem politycz-
nej odpowiedzialności gabinetu, przy czym w obu przypadkach istotnym 
czynnikiem staje się oddziaływanie praktyki ustrojowej. O ile w świetle roz-
wiązań dziewiętnastowiecznych jej wynikiem było ukształtowanie się par-
lamentarnej odpowiedzialności ministrów, o tyle po roku 1958 – faktycznej 
odpowiedzialności rządu przed szefem państwa. 

Można więc uznać, że to właśnie synteza rozwiązań konstytucyjnych oraz 
tendencji zaistniałych w procesie sprawowania władzy pozwoliła na ujawnie-
nie się w sposób pełny dualistycznej struktury funkcjonującego w V Republi-
ce systemu rządów. Jeszcze bardziej unaoczniło to znaczenie przeprowadzo-
nej racjonalizacji parlamentaryzmu sensu largo, a więc procesu rozumianego 
jako zrewidowanie roli ustrojowej najważniejszych komponentów wyzna-
czających strukturę systemu rządów, przy czym jej wyznacznikiem stała się 
przede wszystkim rewaloryzacja władzy wykonawczej jako takiej, która mia-
ła dopiero swoje dalsze daleko idące konsekwencje w postaci limitacji statusu 
organu przedstawicielskiego. Dualistyczna konstrukcja ustrojowa może być 
w konsekwencji uznana za swoisty łącznik pomiędzy dwoma – początko-
wym oraz finalnym – wariantami funkcjonowania systemu parlamentarne-
go: parlamentaryzmem klasycznym oraz recypującym jego założenia parla-
mentaryzmem zracjonalizowanym w jego skrajnej, mocno proprezydenckiej 
postaci. Uprawniony wydaje się więc pogląd, że przywrócenie równowagi 
ustrojowej, jakie było podstawowym zamierzeniem twórców konstytucji 
z roku 1958, oznaczało w istocie ewidentne nawiązanie do tej formy systemu 
parlamentarnego, która na gruncie francuskim nie była konstrukcją niezna-
ną. Wprost przeciwnie, tak postrzegany parlamentaryzm równowagi – nie 
bez powodu określany również mianem klasycznego – można było trakto-
wać jako odmianę „wyjściową”, swoisty wyznacznik modelu parlamentarne-
go, którego późniejsza – właściwa dla III Republiki – ewolucja doprowadziła 
do skrajnie niezrównoważonej formuły monistycznej53. Na tym tle zgłaszany 

53 Nota bene później to właśnie odmiana monistyczna stała się punktem odniesienia dla 
charakterystystyki podstawowych założeń systemu parlamentarnego czy też parlamentarno-
-gabinetowego. Może o tym świadczyć eksponowanie takich cech tego modelu, jak polityczna 
neutralizacja głowy państwa czy też personalna kreacja urzędu prezydenckiego nie w wyborach 
powszechnych, lecz przez parlament albo przez kolegium wyborcze zbudowane w oparciu o or-
gan przedstawicielski. Obie te, wzajemnie powiązane, cechy strukturalne stawiają głowę państwa 
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postulat odnowy ustroju parlamentarnego, zrealizowany ostatecznie w roku 
1958, można zatem całkowicie zasadnie postrzegać jako formułę, która przez 
powrót do zarzuconych wiele dziesięcioleci wcześniej rozwiązań dualistycz-
nych miała toutes proportions gardées stanowić punkt docelowy złożonego 
procesu racjonalizacji w wariancie francuskim.

Znakiem rozpoznawczym francuskiej formuły racjonalizacji systemu 
parlamentarnego stało się zatem bezsprzecznie dowartościowanie pre-
zydenckiego ośrodka władzy wykonawczej, które stanowiło główny filar 
zrewidowanej konstrukcji ustrojowej. Pod tym względem racjonalizacja 
francuska odbiegała w sposób ewidentny od racjonalizacji niemieckiej, 
która nie tylko prezydenckiego członu egzekutywy nie rewaloryzowała, 
ale przeciwnie – zakładała jego w zasadzie pełne polityczne zneutralizo-
wanie, co pozwalało jeszcze bardziej wyeksponować pozycję rządu oraz 
jego szefa jako niekwestionowanego lidera w obrębie formalnie duali-
stycznej władzy wykonawczej. Wzmocnienie rządu względem parlamentu 
było jednak właściwe także francuskiej odmianie analizowanego proce-
su, choć ze względu na redefinicję modelu prezydentury, znamionującą 
powrót do koncepcji dualistycznej, pozostawało niejako w tle. Odnosząc 
się do tekstu konstytucji z roku 1958, można więc wśród realizowanych 
na tej płaszczyźnie działań racjonalizujących parlamentaryzm wymienić 
takie przejawy zmienionej filozofii ustrojowej, jak reorganizacja pracy 
parlamentu (m.in. przewidziane w art. 28 ust. 2 konstytucji ograniczenie 
liczby posiedzeń w ramach sesji do 120), znaczące ograniczenie domeny 
ustawy (art. 34) na rzecz podniesienia rangi oraz rozbudowy materialnego 
zakresu aktów prawotwórstwa rządowego (dekretów i ordonansów) (art. 37 
i 38), ewidentne ograniczenie autonomii parlamentu przez wymóg obliga-
toryjnej kontroli konstytucyjności regulaminów obu izb (art. 61 ust. 1) czy 
wreszcie najważniejsze z tego punktu widzenia – zrewidowanie ustawo-
dawczej i kontrolnej funkcji parlamentu przez np. wprowadzenie możliwo-
ści przyjmowania tekstów ustaw bez głosowania w izbie pierwszej (art. 49 

ewidentnie „na uboczu”, powodując, że oś konstrukcyjna modelu parlamentarnego łączy rząd 
z parlamentem, a monarcha lub prezydent pozostaje wyraźnie zmarginalizowany. Jak zauwa-
ża Rafał Glajcar, „należy przyjąć, iż w reżimie parlamentarnym nie ma podstaw do nadawania 
głowie państwa szczególnego rodzaju legitymacji równoważnej tej, którą dysponuje parlament 
(izba pierwsza). Główną przesłanką tego jest zaś fakt niewyposażenia głowy państwa w upraw-
nienia o charakterze władczym. Nie ma zatem uzasadnienia dla tego, aby prezydent posiadał 
silną demokratyczną legitymację”. Zob. R. Glajcar, Reżim parlamentarny – próba charakterystyki 
[w:] Systemy rządów w perspektywie porównawczej, red. J. Szymanek, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 2014, s. 115–116. Można więc stwierdzić, że z tej perspektywy realizowane współ-
cześnie, wzmacniające głowę państwa, zabiegi racjonalizacyjne, których składnikiem staje się 
również wkomponowanie do systemu parlamentarnego elekcji prezydenckiej przeprowadzanej 
w głosowaniu ogólnonarodowym, choć stanowią zupełnie naturalne i powszechnie akceptowane 
zjawisko ustrojowe, w dalszym ciągu mogą być postrzegane jako „zanieczyszczenie” podręczni-
kowych cech tego właśnie modelu.
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ust. 3). Mając na uwadze oba wskazane aspekty procesu racjonalizacji, czyli 
wzmocnienie nie jednego, lecz obu części egzekutywy, można zatem wyra-
zić pogląd, że w przeciwieństwie do racjonalizacji niemieckiej, która mia-
ła w gruncie rzeczy charakter jednopłaszczyznowy, francuska wersja tego 
procesu szła dwiema (mimo jednakowego celu każdej formuły racjonali-
zacji) ścieżkami, rewaloryzując, po pierwsze, głowę państwa wobec rządu 
i legislatywy, a po wtóre – sam rząd, ale w tym ostatnim wypadku wy-
łącznie wobec władzy ustawodawczej. Już choćby z tego względu formuła 
francuska wydaje się znacznie bogatsza.

1.3. RACJONALIZACJA W WARUNKACH PARLAMENTU  
JEDNO- I DWUIZBOWEGO

Specyfika ogólnie pojmowanej racjonalizacji parlamentarnego systemu 
rządów, a zatem również najbardziej wyrazistej, francuskiej odmiany tego 
procesu, sprowadza się w istocie do diametralnego przeformułowania re-
lacji pomiędzy władzą ustawodawczą a władzą wykonawczą, przy czym 
beneficjentem tego procesu bezapelacyjnie pozostaje ta druga. Powyższe 
stwierdzenie można uznać za założenie, które pozostaje wspólne wszyst-
kim przedsięwzięciom racjonalizacyjnym, bez względu na kształt przyję-
tych w tym czy innym państwie konkretnych mechanizmów ustrojowych. 
Należy zauważyć, że wspomniane wcześniej zróżnicowanie procesu racjo-
nalizacji, który może iść w dwóch zasadniczych kierunkach, odnosi się 
w zasadzie wyłącznie do struktury egzekutywy oraz zachodzących w jej 
obrębie relacji (model egzekutywy zrównoważonej albo model egzeku-
tywy niezrównoważonej z wyeksponowaniem statusu rządu i jego szefa). 
Pozycja ustrojowa podmiotów wchodzących w skład władzy wykonaw-
czej rzutuje, rzecz jasna, na arsenał środków, którymi mogą one oddzia-
ływać na realizację przez parlament jego podstawowych funkcji, jednak 
sam organ przedstawicielski jest tu traktowany jako całość, co oznacza, 
że problem jego jedno- lub dwuizbowej konstrukcji nie stanowi – odmien-
nie niż w przypadku struktury władzy wykonawczej – czynnika istotnie 
różnicującego oba sygnalizowane warianty omawianego procesu. W isto-
cie więc współczesna formuła parlamentarnego systemu rządów opiera się 
w znacznej mierze na podporządkowaniu władzy ustawodawczej władzy 
wykonawczej, w czym można widzieć najważniejszy rezultat realizacji tak 
czy inaczej ukierunkowanych koncepcji racjonalizacyjnych. Kontekstem 
dla tych ostatnich jest układ relacji wewnątrz egzekutywy, a nie legislaty-
wy, jak również pomiędzy tymi władzami.

Już choćby z zasygnalizowanego wyżej powodu można dojść do wniosku, 
że z punktu widzenia najważniejszych procesów konstytuujących zjawisko 
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racjonalizacji parlamentarnego systemu rządów zagadnienie struktury le-
gislatywy nie ma fundamentalnego znaczenia. Istotne jest przede wszyst-
kim osłabienie pozycji parlamentu jako takiego i odpowiednie zwiększenie 
statusu jednego lub obu organów władzy wykonawczej, która w rezultacie, 
dysponując konkretnymi instrumentami ustrojowymi, jest w stanie funk-
cjonować skutecznie nawet w sytuacji, gdy współdziałanie z organem przed-
stawicielskim napotyka – głównie z racji jego politycznego oblicza – poważ-
ne przeszkody. Jeśli więc problem racjonalizacji systemu parlamentarnego 
analizować przez pryzmat procesów zachodzących na linii legislatywa–eg-
zekutywa oraz z uwzględnieniem zrewidowanej pozycji podmiotów wcho-
dzących w skład tej ostatniej, zagadnienie uni- bądź bikameralizmu, a tym 
bardziej kwestia statusu izb w warunkach parlamentu dwuizbowego, nie 
ma większej ustrojowej doniosłości. Wskazany problem nie należy do na-
jistotniejszych także dlatego, że zjawisko racjonalizacji parlamentaryzmu, 
rozpatrywane w skali makro, koncentruje się w gruncie rzeczy wokół prob-
lematyki systemu rządów, definiowanego przecież z uwzględnieniem pozy-
cji władzy ustawodawczej względem wykonawczej i odwrotnie, oraz ewen-
tualnie – gdy ma się na uwadze model parlamentarny oraz wszelkie jego 
mutacje – relacji występujących pomiędzy dwoma członami tej ostatniej. 
Jeśli zatem zagadnienie struktury parlamentu, a w warunkach parlamentu 
bikameralnego także modelu dwuizbowości, nie pozostaje szczególnie istot-
ne z punktu widzenia samej konstrukcji systemu rządów, to nie będzie też 
ono wyznacznikiem ukierunkowującym racjonalizację ustroju parlamen-
tarnego. Można więc uznać, że rozpatrywanie procesu racjonalizacji jako 
działań zmierzających do odrzucenia swoistego paradygmatu ustrojowego, 
do rangi którego urosła formuła parlamentaryzmu monistycznego, a zatem 
skupianie się wyłącznie na filozofii działania systemu rządów, na dalszy plan 
spycha problem kształtu parlamentu oraz ewentualnie relacji zachodzących 
pomiędzy konstytuującymi go podmiotami w sytuacji, gdy ciału przed-
stawicielskiemu nadaje się strukturę dwuizbową. Przyjęcie takiego punk-
tu widzenia nie oznacza jednak, że sygnalizowane zagadnienie pozostaje 
w zasadzie zupełnie indyferentne z punktu widzenia zjawiska racjonalizacji 
parlamentaryzmu. Nawet jeśli kształt legislatywy (oraz ewentualnie relacje 
pomiędzy izbami) nie ma wpływu na zasadniczy kierunek działań racjona-
lizacyjnych, nie zmienia to faktu, że wskazana kwestia w znaczący sposób 
rzutuje na dostępność konkretnych mechanizmów ustrojowych pozwalają-
cych władzy wykonawczej efektywnie oddziaływać na funkcjonowanie wła-
dzy ustawodawczej. O ile więc strukturze i relacjom zachodzącym w obrębie 
legislatywy nie można przypisać roli decydującej dla wyboru tego czy in-
nego kierunku działań racjonalizacyjnych, o tyle na płaszczyźnie aplikacji 
uprzednio wybranej formuły racjonalizacji omawiany problem zdecydowa-
nie zyskuje na znaczeniu.
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Patrząc z tej perspektywy, można przyjąć, że racjonalizacja rozumia-
na jako redefinicja stosunków pomiędzy egzekutywą a legislatywą może 
zostać dokonana w ramach dwóch podstawowych układów instytucjonal-
nych, a zatem w warunkach parlamentu unikameralnego oraz parlamentu 
bikameralnego. Z punktu widzenia pozostających w gestii organów władzy 
wykonawczej, a będących wynikiem procesu racjonalizacji, środków oddzia-
ływania na organ przedstawicielski w związku z realizowaniem jego dwóch 
podstawowych funkcji, czyli tworzenia prawa oraz kontroli działalności 
rządu, pomiędzy oboma rozwiązaniami strukturalnymi dostrzec można 
daleko idące różnice. Ustanowienie parlamentu unikameralnego powodu-
je bowiem, że z arsenału instrumentów dostępnych organom egzekutywy 
eliminuje się wszystkie te mechanizmy ustrojowe, które zostały zbudowane 
na podstawie odpowiednio ukształtowanych relacji pomiędzy obiema izba-
mi. Chodzi tu przede wszystkim o możliwości wpływu na przebieg postępo-
wania ustawodawczego, a w szczególności o sterowanie nim w taki sposób, 
by doprowadzić do maksymalizacji – z perspektywy władzy wykonawczej 
– pożądanych rezultatów legislacyjnych. W takim ujęciu izba druga może np. 
zgodnie z intencjami rządu występować jako czynnik hamujący inicjatywy 
podejmowane w izbie pierwszej, która nie musi być przecież w każdym przy-
padku – mimo wyników, jakie przynosi zjawisko racjonalizacji – w pełni 
kontrolowana przez egzekutywę. Sterujący postępowaniem ustawodawczym 
rząd może w ten sposób wykorzystywać spory pomiędzy oboma segmen-
tami legislatywy, do jakich dochodzi na tle do konkretnego projektu usta-
wy. Mając to na względzie, można więc stwierdzić, że struktura dwuizbowa, 
uzupełniona o odpowiednio ukształtowane relacje w trójkącie tworzonym 
przez egzekutywę oraz obie części parlamentu, kreuje dogodne podstawy 
do tego, by traktować izbę drugą jako rodzaj przeciwwagi wobec izby pierw-
szej w sytuacji, gdy – niejako wbrew założeniom parlamentaryzmu zracjona-
lizowanego – utrzymuje się w niej nietrwały i mało spójny prorządowy układ 
większościowy54. Z kolei sytuacja odwrotna, czyli bezwarunkowe i stabilne 

54 Sztandarowym wręcz przykładem takich właśnie założeń ustrojowych, których rezultatem 
jest wykorzystanie izby drugiej jako swego rodzaju alternatywy dla politycznie niepewnej izby 
pierwszej, a zarazem jako czynnika umożliwiającego realizację zamierzeń programowych rządu 
mniejszościowego, jest występujący w Niemczech stan konieczności ustawodawczej. Maciej Pach 
zauważa, że „jego istota sprowadza się do oryginalnego, nawet jak na silnie zracjonalizowany par-
lamentaryzm RFN, pomysłu wyposażenia rządu mniejszościowego w środek realizacji programu 
ustawodawczego także wbrew woli Bundestagu, choć wyłącznie w specyficznych okolicznościach”. 
Zob. M. Pach, Stan konieczności ustawodawczej – niemiecka osobliwość czy potencjalne źródło inspi-
racji recepcyjnej?, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 6, s. 75. Zgodnie z art. 81 ust. 1 konstytucji z 1949 r. 
stan konieczności ustawodawczej ogłasza, na wniosek rządu i za zgodą izby drugiej – Bundesratu, 
prezydent federalny dla projektu ustawy odrzuconego przez izbę pierwszą – Bundestag. Zgodnie 
z ust. 2 wymienionego artykułu, jeśli po ogłoszeniu stanu konieczności ustawodawczej dojdzie 
do powtórnego odrzucenia projektu ustawy przez Bundestag lub też zostanie on przyjęty w kształ-
cie, który nie jest do zaakceptowania przez rząd, to ustawę traktuje się jako uchwaloną, o ile wyrazi 
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wsparcie izby pierwszej dla inicjatyw ustawodawczych władzy wykonawczej 
przy niejednoznacznej postawie izby drugiej, może powodować, że dzięki 
przyznanemu instrumentarium racjonalizacyjnemu rola tej ostatniej ulegnie 
minimalizacji, a sama legislatywa będzie de facto funkcjonować jak układ 
jednoizbowy55.

O ile postępowanie ustawodawcze można „nasycić” rozwiązaniami, któ-
rych rezultatem jest wyposażenie rządu w instrumentarium pozwalające 
„wygrywać” relacje pomiędzy obiema izbami, o tyle w odniesieniu do wy-
konywanej przez parlament funkcji kontrolnej charakteryzowany problem 
wydaje się przedstawiać nieco inaczej. Jej realizacja nie zakłada bowiem 
– odmiennie niż w przypadku funkcji ustawodawczej – rozbudowanych 
mechanizmów opartych na współdziałaniu obu członów legislatywy. Moż-
na bowiem stwierdzić, że wykonywanie funkcji ustawodawczej następuje 
w znacznej mierze na płaszczyźnie horyzontalnej, angażując – w większym 
lub mniejszym stopniu – obie części parlamentu. Z kolei realizacja funkcji 
kontrolnej przebiega – z racji tego, że jest ukierunkowana na rządowy seg-
ment egzekutywy – na płaszczyźnie wertykalnej, co powoduje, iż pomiędzy 
obiema izbami nie dochodzi na tym tle do poważniejszych interakcji. Jeśli 
nawet są one pod tym względem równie silne kompetencyjnie, każda z nich 
wykonuje funkcję kontrolną niejako we własnym zakresie, ustosunkowując 
się nie tyle do pozostałej izby, ile do podlegającego kontroli rządowego czło-
nu władzy wykonawczej. Z tego właśnie względu bikameralizm widziany 
przez pryzmat zabiegów racjonalizacyjnych ma nieco inne znaczenie. Funk-
cjonowanie dwóch izb może bowiem powodować wzmocnienie służącego 
parlamentowi ujmowanemu całościowo instrumentarium pozwalającego 
na kontrolowanie działalności egzekutywy. Wynika to z faktu, że oprócz 

na to zgodę Bundesrat. Zob. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 
(BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.12.2014 (BGBl. I S. 2438), https://
www.bundestag.de [dostęp: 8.01.2016]; Konstytucja Niemiec, B. Banaszak (wstęp), B. Banaszak, 
A. Malicka (tłum.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, s. 73. 

55 Warto zauważyć, że takie ujęcie omawianej problematyki pozostaje bardzo mocno skore-
lowane z możliwymi układami politycznymi w obrębie egzekutywy i legislatywy. Można stwier-
dzić, że koresponduje to ze współcześnie aplikowanymi formułami systemu parlamentarnego, 
w którym władza wykonawcza traktowana całościowo urasta – właśnie ze względu na zjawisko 
racjonalizacji – do roli tego członu w strukturze systemu rządów, który zajmuje pozycję dominu-
jącą. W takiej sytuacji – jak słusznie sygnalizuje Céline Vintzel – dotychczasowy podział na wła-
dzę ustawodawczą i władzę wykonawczą zastępuje podział o charakterze politycznym – na rzą-
dzącą większość i opozycyjną mniejszość. Zob. C. Vintzel, Les armes du gouvernement dans la 
procédure législative. Étude comparée: Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Éditions Dalloz, 
Paris 2011, s. 33–35. Kluczowego znaczenia nabiera w konsekwencji kryterium podziałów par-
tyjnych, które w jakimś stopniu wypierają formalną strukturę konstytucyjną opartą na konwen-
cjonalnie pojmowanej, choć w systemie parlamentarnym i tak stosowanej w formule słabszej, 
zasadzie podziału władz. To z kolei każe inaczej spojrzeć na instrumentarium parlamentaryzmu 
zracjonalizowanego, które staje się – formalnie rzecz biorąc – środkiem wymierzonym w par-
lament, a w gruncie rzeczy w działalność opozycji, której narzędziem może być np. izba druga.
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z reguły silnej w tym aspekcie izby pierwszej w obrębie legislatywy funk-
cjonuje izba druga, która – jeśli nie jest pod tym względem całkowicie zneu-
tralizowana – również korzysta z przysługujących jej procedur kontrolnych. 
Może się oczywiście okazać, że nawet parlament bikameralny będzie w tym 
zakresie słabszy od parlamentu unikameralnego, jednak nie zmienia to fak-
tu, iż – generalnie rzecz biorąc – w tym przypadku struktura dwuizbowa 
nie jest z natury rzeczy „opleciona” rozwiązaniami mającymi na celu stabili-
zację egzekutywy oraz umożliwiającymi jej skuteczniejsze funkcjonowanie. 
Wprost przeciwnie, bikameralizm – z racji tego, że potencjalne zagrożenie 
może się pojawić z dwóch stron, a nie tylko z jednej – wydaje się dla procesu 
racjonalizacji w najlepszym wypadku nieprzydatny. Do wyjątków można by 
zaliczyć w zasadzie wyłącznie rozwiązanie polegające na tym, że dla obale-
nia gabinetu wymagane byłoby wotum nieufności uchwalone nie w jednej, 
a w obu izbach, co samo w sobie miałoby ewidentne pierwiastki racjonalizu-
jące. W takim przypadku jedna izba mogłaby bowiem pełnić wobec pozosta-
łej funkcję podmiotu powstrzymującego przed nazbyt szybką destabilizacją 
układu rządowego56. 

Przyjęte spojrzenie na specyfikę zabiegów racjonalizacyjnych nie powin-
no wszakże prowadzić do wniosku, że w warunkach legislatury unikameral-
nej przeprowadzenie wskazanego procesu staje się szczególnie utrudnione, 
czy wręcz niemożliwe. W katalogu rozwiązań, u których źródeł tkwi par-
lamentaryzm zracjonalizowany, zostały umieszczone również i takie me-
chanizmy ograniczające pozycję organu przedstawicielskiego, które można 
stosować w warunkach jednoizbowości. Należy tu wymienić np. wpływanie 
na pracę parlamentu przez ograniczenie długości sesji lub liczby posiedzeń, 
wprowadzenie utrudnień związanych z prawem parlamentarzystów do zgła-
szania poprawek na etapie postępowania ustawodawczego, limitowanie do-
puszczalnej liczby komisji parlamentarnych czy też ustanowienie kontroli 
konstytucyjności regulaminów parlamentarnych. Nie ulega wątpliwości, 
że tego rodzaju rozwiązaniami racjonalizującymi można „obudowywać” nie 
tylko legislatywę o strukturze dwuizbowej, lecz także tę, która została skon-
struowana na zasadzie unikameralizmu. Istnienie izby drugiej ma wszakże 
to znaczenie, że stwarza dla ustrojodawcy dodatkowy obszar, który może 
być wykorzystany do kreacji dalszych, niedostępnych w układzie jednoiz-
bowym, mechanizmów racjonalizujących. Główne miejsce zajmuje wśród 

56 Warunkiem skuteczności takiej praktyki musiałoby być jednak zróżnicowanie polityczne-
go oblicza obu części legislatywy, co w warunkach symetrii izb w analizowanym zakresie kłóci-
łoby się ze sprzyjąjącym zapewnieniu takich odmienności stosowaniem zupełnie innych formuł 
wyborczych. Co więcej, sygnalizowana konstrukcja prowadziłaby do tego, że utrzymywano by 
rząd, który utracił zaufanie izby pierwszej. Podobnie jak w przypadku konstruktywnego wotum 
nieufności, mogąca w takiej sytuacji wystąpić nadmierna petryfikacja układu rządowego rodzi-
łaby potrzebę odpowiedniego profilowania postępowania ustawodawczego.
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nich przyznanie egzekutywie możliwości rozstrzygania sporów, do któ-
rych dochodzi pomiędzy oboma członami parlamentu, przez decydowanie 
o uruchomieniu procedury nakazującej izbie pierwszej zająć rozstrzygające 
stanowisko w przedmiocie rozpatrywanego projektu ustawy. Rozwiązanie 
takie może więc służyć do eliminacji oporu izby drugiej względem projek-
tów wspieranych przez egzekutywę. Warta uwagi jest jednak również inna 
perspektywa oceny działania omawianego mechanizmu. Izba druga może 
bowiem zostać wykorzystana przez rząd jako instrument dyscyplinujący czy 
też narzędzie presji wywieranej wobec izby pierwszej. Ogólnie rzecz biorąc, 
należy stwierdzić, że egzekutywa zyskuje w ten sposób mechanizm dający 
duże pole do tego, by niejako sytuacyjnie sterować układem bikameralnym, 
traktując izbę drugą jako instrument nacisku na izbę pierwszą. Podobna – 
choć już nieingerująca w relacje pomiędzy oboma segmentami parlamentu 
– sytuacja dotyczy szeroko pojętej parlamentarnej funkcji kontrolnej. Rea-
lizacji celów racjonalizacyjnych może w takim wypadku służyć przyznanie 
rządowemu członowi władzy wykonawczej możliwości (ale nie obowiązku) 
ubiegania się o zaufanie izby drugiej. Tego rodzaju rozwiązanie da się wy-
korzystać jako narzędzie pozwalające politycznie wzmocnić rząd, gdy parla-
mentarne zaplecze w izbie pierwszej nie byłoby wystarczająco stabilne. Choć 
w sytuacji, w której nie występuje symetria bikameralizmu odnosząca się 
do kwestii odpowiedzialności rządu przed parlamentem (jej egzekutorem 
ze strony organu przedstawicielskiego jest zatem wyłącznie izba pierwsza), 
potwierdzone w głosowaniu wsparcie izby drugiej może mieć co najwyżej 
charakter akcesoryjny, to jednak nie należy lekceważyć politycznego znacze-
nia takiego kroku dla wzmocnienia rządowego ośrodka egzekutywy.

Można zatem dojść do wniosku, że struktura bikameralna ma z punktu 
widzenia procesu racjonalizacji tę zaletę, iż pozwala na wzbogacenie arse-
nału środków urzeczywistniających jego podstawowy cel, czyli ogranicze-
nie statusu parlamentu połączone z zapewnieniem politycznej stabilizacji 
władzy wykonawczej. W takim ujęciu izba druga urasta do rangi istotnego 
czynnika ustrojowego, którego rola w konkretnej sytuacji politycznej może 
być powiększona lub pomniejszona – w zależności od aktualnych potrzeb or-
ganów egzekutywy, w których gestii pozostaje wykorzystywanie odpowied-
nich mechanizmów racjonalizacyjnych. Struktura dwuizbowa, zbudowana 
na podstawie odpowiednio ukształtowanych relacji wewnątrz parlamentu, 
umożliwia zatem włączenie – jako trzeciego komponentu – władzy wyko-
nawczej, która przez kontrolę układu bikameralnego jest w stanie optyma-
lizować korzyści płynące z ustanowionych instrumentów parlamentaryzmu 
zracjonalizowanego. Pod tym względem konstrukcja jednoizbowa – jako 
dużo mniej „sterowna” – nie wydaje się aż tak atrakcyjna. Przeciwwagę dla 
organu przedstawicielskiego może wówczas tworzyć w zasadzie wyłącz-
nie sama egzekutywa (ewentualnie także organ kontroli konstytucyjności 
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prawa). Brakuje natomiast w takim układzie potencjalnego czynnika balan-
sującego w obrębie samej legislatywy. Można więc założyć, że dwuizbowość 
– o ile jest odpowiednio skonstruowana – tworzy generalnie bardziej podat-
ny grunt dla skutecznej realizacji zakładanych celów procesu racjonaliza-
cji, choć oczywiście nie stanowi wystarczającego warunku, by taki rezultat 
osiągnąć. Niekiedy może też powstać niebezpieczeństwo blokady nakładanej 
przez izbę drugą, co odnosi się do tych obszarów, w których omawiany or-
gan nie podlega takiej sytuacyjnej neutralizacji. W szczególności zjawisko 
takie może występować w procedurze zmiany konstytucji, która jest z reguły 
odpowiednio obostrzona, do czego dogodnym narzędziem będzie bikamera-
lizm symetryczny. Wydaje się, że każda dwuizbowość – nawet ta „skrojona” 
według najdalej idących postulatów racjonalizacyjnych – może być przynaj-
mniej w jakiejś mierze na takie ryzyko wystawiona, od czego z kolei wolny 
pozostaje unikameralizm. Co więcej, w analizie wskazanego problemu nie 
można pomijać uwarunkowań stricte politycznych, związanych z istniejącą 
w danym momencie konfiguracją partyjną w parlamencie. Od tego właśnie 
czynnika przede wszystkim zależy, w jaki sposób oraz z jakim natężeniem 
pozostające w gestii władzy wykonawczej instrumenty parlamentaryzmu 
zracjonalizowanego wykorzystuje się w praktyce sprawowania władzy. Na-
leży wszakże przyjąć, że w dwuizbowym układzie instytucjonalnym, który 
pozostaje mocno wkomponowany w formułę parlamentaryzmu zracjonali-
zowanego, realizowana przez władzę wykonawczą strategia odnośnie do izby 
drugiej będzie w zasadzie w każdym przypadku służyć optymalizacji zakła-
danych celów politycznych, którymi pozostają w równej mierze realizacja 
formułowanych postulatów programowych oraz stabilizacja istniejącego 
układu rządowego w dłuższej perspektywie czasowej.

1.4. POZYCJA IZBY DRUGIEJ A SPECYFIKA MECHANIZMÓW 
RACJONALIZACYJNYCH

Dwuizbowa struktura parlamentu w połączeniu z recypowaniem konkret-
nych instrumentów służących daleko idącej racjonalizacji parlamentaryzmu 
powoduje, że w obrębie systemu rządów następuje zestawienie dwóch, moc-
no z sobą sprzężonych komponentów ustrojowych. Skoro bowiem proces ra-
cjonalizacji zakłada ex definitione przebudowę relacji łączących legislatywę 
z egzekutywą kosztem tej pierwszej, to skutkiem tego musi być reinterpreta-
cja instrumentarium umożliwiającego realizowanie najważniejszych funkcji 
parlamentu – ustawodawczej i kontrolnej. Jeżeli zatem jako cel, który należy 
osiągnąć, przyjąć optymalizację zabiegów racjonalizacyjnych (rozumianą 
jako takie ukształtowanie relacji instytucjonalnych, które pozwolą na sku-
teczne i stabilne działanie władzy wykonawczej), to najbardziej z tego punktu 
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widzenia adekwatne ulokowanie ustrojowe izby drugiej nabiera szczególnego 
znaczenia. Chodzi bowiem o to, by wskazany podmiot w taki sposób wkom-
ponować do struktury systemu rządów (w tym przypadku opartego na re-
lacjach pomiędzy dwuczłonową legislatywą a dualistyczną egzekutywą), by 
skonstruowany układ powiązań instytucjonalnych efektywnie połączyć 
z mechanizmami racjonalizacyjnymi wpływającymi na zasadnicze aspekty 
działania parlamentu: postępowanie ustawodawcze oraz egzekwowanie od-
powiedzialności politycznej rządowego ośrodka władzy wykonawczej.

Można stwierdzić, że z tej perspektywy zjawisko racjonalizacji parla-
mentarnego systemu rządów urasta do rangi dodatkowego – obok repre-
zentacji i legitymizacji – czynnika ustrojowego rzutującego na pozycję izby 
drugiej w obrębie nie tylko dwuczłonowej władzy ustawodawczej, lecz także 
całego systemu ustrojowego. Wspomniane zagadnienia reprezentacji i legi-
tymizacji traktować należy jako podstawowe, niejako wyjściowe aspekty 
współkształtujące zarówno formalny, jak i faktyczny status omawiane-
go organu57. Problem reprezentacji zwraca bowiem uwagę na to, kogo izba 
druga ma reprezentować (np. jako izba będąca przedstawicielstwem części 
składowych państwa federalnego58 czy też izba oparta na tzw. reprezentacji  

57 Arend Lijphart sygnalizuje, iż rzeczywista pozycja izb drugich zależy od czynników takich, 
jak: przyznane kompetencje, metoda elekcji oraz właśnie zróżnicowanie formuły reprezentacji 
w każdej z izb, co prowadzi do odmienności w ich składzie, a w rezultacie – do niekongruencji 
obu części legislatywy. Zob. A.  Lijphart, Patterns of Democracy. Government Forms and Per-
formance in Thirty-Six Countries, Yale University Press, New Haven–London 1999, s. 205–211. 
Bikameralizm niekongruentny cechuje zatem – jak pisze Zbigniew Machelski – nierównoważny 
rodzaj reprezentacji czy też różny poziom jej przystawalności. Zob. Z. Machelski, Modele par-
lamentów dwuizbowych. Ujęcie porównawcze, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2012, nr 13, 
s. 153. Należy też uwzględnić to, że dwuizbowość symetryczna nie musi wcale oznaczać rów-
noczesnej kongruencji obu części władzy ustawodawczej. Właściwe funkcjonowanie systemu 
ustrojowego wymaga jednak pewnego skorelowania obu tych aspektów bikameralizmu.

58 Za przykłady mogą posłużyć: reprezentujący rządy krajów związkowych niemiecki Bundes-
rat, wybierany przez parlamenty krajowe (landtagi) Bundesrat w Austrii czy też pochodzący z wy-
borów powszechnych i bezpośrednich Senat australijski. Należy zauważyć, że choć w każdym 
z wymienionych państw izba druga służy reprezentacji podmiotów wchodzących w skład państwa 
związkowego, to zastosowany mechanizm kreacji składu personalnego tego organu jest zupełnie 
inny. Wydaje się, że w największym stopniu koncepcję izby drugiej jako reprezentanta interesów 
części składowych federacji realizuje niemiecki Bundesrat, co wynika z tożsamości podmiotu 
dokonującego personalnej obsady izby drugiej i podmiotu określającego politykę na poziomie 
części składowej państwa federalnego. Potwierdza to również przyjęta w Bundesracie konstruk-
cja mandatu imperatywnego. Warto nadmienić, że oryginalność omawianego organu powoduje, 
iż w doktrynie prawa konstytucyjnego wyłącza się go niekiedy ze struktury parlamentu i traktuje 
jako podmiot sui generis. Ze względu na daleko idące włączenie Bundesratu do realizacji głównej 
funkcji parlamentu polegającej na stanowieniu ustaw bardziej przekonujące wydaje się jednak uję-
cie tradycyjne. Szerzej na temat składu niemieckiego Bundesratu zob. P. Czarny, Bundesrat między 
niemiecką tradycją a europejską przyszłością, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, s. 57–65. 
Odnośnie do izb drugich w federacjach należy też podkreślić, że choć specyfika państwa złożo-
nego stanowi poważny argument na rzecz przyjęcia dwuizbowej struktury parlamentu, to jednak 
federalizm nie implikuje – niejako automatycznie – bikameralizmu, o czym może świadczyć par-
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funkcjonalnej59), co ma znaczenie o tyle istotne, że służy uzasadnieniu same-
go istnienia izby drugiej. Szukając podstaw dla działalności izby drugiej w wa-
runkach współczesnego państwa, wskazuje się więc na potrzebę wyjścia poza 
– jak pisze Christoph M.  Haas – „normalną reprezentację społeczeństwa” 
(normale Repräsentation der Gesellschaft), którą zapewnia izba pierwsza60. 
Można bowiem przyjąć, że to właśnie odmienny – w stosunku do wybieranej 
w wyborach powszechnych i bezpośrednich izby pierwszej – charakter repre-
zentacji dostarcza najbardziej przekonujących argumentów na rzecz istnienia 
parlamentu o strukturze dwuczłonowej. Z tego punktu widzenia racją bika-
meralizmu jest to, że „izba druga, z inną podstawą reprezentacji, może dawać 
wyraz interesom grup społecznych, interesom ekonomicznym lub różnorod-
ności terytorialnej”61.

lament jednoizbowy funkcjonujący w Unii Komorów. Z kolei izba druga jako podmiot tworzony 
na podstawie struktury terytorialnej państwa nie występuje wyłącznie w państwach związkowych, 
co w jakiejś mierze egzemplifikuje chociażby Senat V Republiki Francuskiej.

59 Przykładowo, izba druga tego rodzaju występuje w Irlandii, Słowenii, a poza Europą – 
w Maroku. W pierwszym z wymienionych państw w skład liczącego 60 członków Senatu wcho-
dzą senatorowie pochodzący z nominacji premiera, reprezentanci uniwersytetów, jak również 
przedstawiciele różnorakich grup zawodowych (m.in. z zakresu kultury i edukacji, rolnictwa, 
przemysłu i handlu oraz administracji publicznej). Zob. W. Konarski, System konstytucyjny Ir-
landii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 45–47. Na uwagę zasługuje fakt, że w 2013 r. 
dalsze istnienie irlandzkiej izby drugiej było przedmiotem ogólnokrajowego referendum, w któ-
rym większość zdobyli zwolennicy utrzymania bikameralnej struktury parlamentu. Z kolei sło-
weńska Rada Państwa składa się z 40 członków, w tym m.in. z przedstawicieli pracodawców 
i pracobiorców, reprezentantów rolników i rzemieślników, a także osób wyrażających interesy 
lokalne. Zob. P. Mikuli, System konstytucyjny Słowenii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004, 
s. 26. W skład marokańskiej Izby Radców wchodzą m.in. przedstawiciele wspólnot terytorialnych 
(w trzech piątych) oraz reprezentanci izb zawodowych i organizacji pracodawców (w dwóch 
piątych). Szerzej na ten temat zob. Ł. Jakubiak, Zasada bikameralizmu w parlamentaryzmie ma-
rokańskim [w:] Ustroje. Tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. 
Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, 
G. Kuca, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 583–584. Tak skonstruowana izba druga 
syntetyzuje więc nierzadko model izby reprezentacji terytorialnej oraz model izby reprezentacji 
funkcjonalnej sensu stricto.

60 Ch.M. Haas, Sein oder nicht sein: Bikameralismus und die Funktion Zweiter Kammern [w:] 
Zweite Kammern, red. G. Riescher, S. Ruß, Ch.M. Haas, Oldenbourg Verlag, München 2010, 
s. 9–10.

61 S.C. Patterson, A. Mughan, Senates and the Theory of Bicameralism [w:] Senates. Bicamera-
lism in the Contemporary World, red. S.C. Patterson, A. Mughan, Ohio State University Press, 
Columbus 1999, s. 10. Stąd też w odniesieniu do struktury dwuizbowej rozwiązaniem, które 
nie powinno budzić większych wątpliwości, jest stosowanie wobec obu segmentów parlamentu 
odmiennych formuł wyborczych. Stan taki należy traktować jako właściwy, co oczywiście nie 
oznacza, że nie ma w tym względzie wyjątków. Zob. R.L. Borthwick, Methods of Composition 
of Second Chambers [w:] Second Chambers, red. N.D.J. Baldwin, D. Shell, Frank Cass, London–
Portland 2001, s. 22. Na potrzebę takiego ujęcia bikameralizmu – nawet jeśli obie izby były obsa-
dzane w procedurach elekcyjnych – na przełomie XIX i XX w. zwracał uwagę Adhemar Esmein, 
sygnalizując możliwość wprowadzenia m.in. takich rozwiązań, jak nierówna liczba członków 
izb, odmienne wymogi odnośnie do uzyskania biernego prawa wyborczego, zróżnicowanie dłu-
gości mandatu, częściowe odnawianie składu jednej z izb czy też głosowanie kilkustopniowe. Jak 
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Charakterystyczną cechą występujących współcześnie izb drugich jest za-
tem niezwykle różnorodne instrumentarium służące dokonywaniu ich per-
sonalnej kreacji. Z jednej strony pozostaje to wypadkową roli, jaką omawiany 
organ ma odgrywać w systemie politycznym konkretnego państwa (powią-
zaną z tym, kogo ma on reprezentować), z drugiej natomiast – stanowi czyn-
nik istotnie wpływający na jego konstytucyjny status. Można sobie, rzecz 
jasna, wyobrazić sytuację, w której pozycja ustrojowa izby drugiej nie jest 
w sposób pełny skorelowana z przyjętym trybem wyłaniania jej członków, 
jednak brak tego rodzaju „synchronizacji” trudno byłoby uznać za wyraz 
dobrze przemyślanej i konsekwentnie zbudowanej konstrukcji konstytucyj-
nej. Trzeba zarazem podkreślić, że sygnalizowane nieskorelowanie statusu 
izby drugiej oraz stosowanego mechanizmu wyborczego może występować 
na dwóch odmiennych płaszczyznach. W pierwszym przypadku, który moż-
na określić mianem pierwotnego, wspomniany brak „synchronizacji” zacho-
dzi już na etapie wyboru przez ustrojodawcę konkretnego modelu izby dru-
giej, który zostaje następnie wkomponowany w konstrukcję danego systemu 
ustrojowego. Przypadek drugi ma charakter wtórny, co oznacza, iż u źródeł 
charakteryzowanego problemu nie tkwi niespójne działanie ustrojodawcy, 
lecz późniejsza praktyka ustrojowa, która – ze względu na oddziaływanie 
różnorodnych czynników politycznych – powoduje, że izba druga zyskuje 
lub traci na znaczeniu, niejako odrywając się w ten sposób od uwarunkowa-
nego trybem jej personalnej kreacji kryterium legitymizacyjnego. Dotyczy 
to w szczególności sytuacji, w której izba druga wyłaniana w sposób znaczą-
co odbiegający od mechanizmu wyborów powszechnych i bezpośrednich, 
urasta do rangi podmiotu mogącego utrudniać, a w skrajnych przypadkach 
nawet blokować realizację programu politycznego rządu dysponującego 
wsparciem izby pierwszej62. Jednocześnie, jeśli polityczna kompozycja cha-
rakteryzowanego organu miałaby niejako automatycznie powielać układ 
polityczny istniejący w wyłanianej w wyborach powszechnych izbie pierw-
szej, racje, dla których bikameralna struktura parlamentu miałaby być nadal 
utrzymywana, można by zacząć całkiem zasadnie kwestionować63. Trzeba 

bowiem pisał wskazany autor: „Wszędzie atoli i zawsze wydaje się pożytecznem, aby skład obu 
izb nie był jednakowy; jeżeli to rzeczywiście mają być dwie izby, to muszą one być rozmaite”. 
Zob. A. Esmein, Prawo konstytucyjne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013 (reprint wydania 
z 1921 r.), s. 104–105.

62 Przykładem takiej właśnie ewolucji izby drugiej jest rosnące znaczenie niemieckiego Bun-
desratu, które zresztą legło – obok innych powodów – u podstaw przeprowadzonej w pierwszej 
dekadzie XXI w. reformy federalizmu. Szerzej na temat blokad legislacyjnych ze strony Bun-
desratu jako przesłanki podjęcia reformy konstrukcji związkowej w Niemczech zob. A. Kustra, 
Reforma federalizmu w Niemczech. Geneza. Cele. Podstawowe założenia, „Przegląd Sejmowy” 
2007, nr 1, s. 210–212. 

63 Nawiązując do przedstawionego w 1946 r. poglądu Konstantego Grzybowskiego, należy 
stwierdzić, że słuszne założenie, iż izba druga nie powinna powielać modelu reprezentacji stoso-
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wszakże mieć na względzie, że powszechność – mimo że z pozoru wydaje 
się kategorią jednolitą – pozostaje zjawiskiem w pewnej mierze stopniowal-
nym, co wynika z wprowadzanych w przypadku elekcji członków izby dru-
giej ograniczeń dotyczących czynnego i biernego prawa wyborczego. Z tej 
racji powszechność wyborów jako zasada rządząca personalną obsadą każ-
dej z izb nie musi wcale zakładać ich równej dostępności (tak jeśli chodzi 
o członkostwo, jak i udział w kreacji składu osobowego)64.

Z zagadnieniem modelu reprezentacji realizowanego na forum izby dru-
giej pozostaje bezpośrednio sprzężona wspomniana wcześniej kwestia legi-
tymizacji. Na pierwszy plan wysuwa się tu sygnalizowany problem sposobu 
kreacji składu personalnego izby drugiej, który – będąc rezultatem przy-
jętej formuły reprezentacji – powinien odpowiadać jej pozycji ustrojowej, 
a w konsekwencji bezpośrednio wpływać na recypowany przez ustrojodawcę 
model bikameralizmu. Chodzi więc o siłę izby drugiej, która w systemie skła-
dającym się z dobrze dopasowanych komponentów ustrojowych musi zostać 
skorelowana ze wspomnianym czynnikiem legitymizacyjnym. Prowadzi 
to do wniosku, że przyjęcie modelu bikameralizmu symetrycznego – zarów-
no w zakresie ustawodawstwa, jak i w odniesieniu do kontroli egzekutywy – 
byłoby zasadne tylko wówczas, gdyby izba druga była legitymizowana w ten 
sam sposób, co izba pierwsza, a zatem w formie wyborów powszechnych 
i bezpośrednich65. Należy bowiem zauważyć – mając na względzie stan-

wanego w izbie pierwszej, prowadzić może do wniosku, że tak kreowany organ będzie po prostu 
niepotrzebny. Z kolei zastosowanie innego modelu przedstawicielstwa będzie skutkować osłabie-
niem demokratycznego charakteru izby drugiej, odbiegającej pod tym względem od izby pierw-
szej, która – jako podmiot wybierany w głosowaniu powszechnym i bezpośrednim – wyznacza 
tu niekwestionowany standard. W obu przypadkach powstała sytuacja może być więc uznawana 
za niesatysfakcjonującą. Jednocześnie odmienność reprezentacji w obu izbach należy traktować 
jako formułę, w której obie koncepcje wzajemnie się uzupełniają, co samej idei przedstawiciel-
stwa na forum parlamentarnym nadaje zupełny charakter. Zob. J. Szymanek, Modele przedsta-
wicielstwa w izbie drugiej parlamentu, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 3, s. 10–13. Sygnalizowany 
dylemat dotyczący roli izby drugiej dostrzega również Jean-Éric Gicquel, który wskazuje, że albo 
izba druga będzie wybierana odmiennie od izby pierwszej i wtedy jej ustrojowe znaczenie po-
winno być drugoplanowe, albo stanie się „izbą pierwszą bis”. Zob. I. de Gaulmyn, L’avenir du 
Sénat. „Le bicamérisme est toujours un compromis boiteux”. Entretien: Jean-Éric Gicquel, Maître de 
conférences à l’université de Rennes I, „Le Croix”, 15.05.1998, http://www.europresse.com [dostęp: 
19.02.2016].

64 Jak w odniesieniu do izby drugiej stwierdza Jarosław Szymanek, „w izbie tej, mimo swojej 
arbitralności i niekwestionowanej sztuczności, restrykcje o wyraźnych cechach cenzusowości 
nie są już jednak tak jednoznacznie kwalifikowane jako ewidentne wyłączenia powszechnego 
charakteru wyborów. Wręcz przeciwnie, są one wcale istotnym składnikiem założonej a priori 
inkongruencji mechanizmów wyborczych, mającym w efekcie przynieść dyferencjację politycz-
nego oblicza każdej z części dualistycznej legislatury”. W tym kontekście cytowany autor pisze 
o „mniejszej powszechności” izby drugiej. Zob. J. Szymanek, Kształtowanie składu drugich izb 
parlamentu (w europejskich państwach unitarnych), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004, 
s. 111–112.

65 Trzeba wszakże nadmienić, że wskazanego rozumowania nie można odwrócić. Jak 
słusznie wskazuje Eugeniusz Zwierzchowski, legitymizacja izby drugiej przez wybory po-
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dardy współczesnych państw demokratycznych – że dokonywanie wyboru 
izby pierwszej z zastosowaniem zasady powszechności i bezpośredniości nie 
podlega dyskusji, a zatem w takim tylko przypadku legitymacja uzyskiwana 
przez obie izby byłaby równie silna. Co więcej, skoro siła legitymacji – przy 
założeniu, że najmocniejsza jest ta, której udziela się w wyborach powszech-
nych i bezpośrednich – ma charakter stopniowalny (słabsza będzie w przy-
padku wyborów powszechnych, ale pośrednich, jeszcze słabsza w razie wyeli-
minowania atrybutu powszechności, a najsłabsza w sytuacji, gdy skład izby 
drugiej będzie w całości kreowany przez np. nominację głowy państwa lub 
w razie zastosowania kryterium arystokratycznego pochodzenia członków 
tego organu), to istnieje wyraźne uzasadnienie dla stopniowalności uzależ-
nionego od wskazanych czynników reprezentacji oraz legitymizacji poten-
cjału izby drugiej w obrębie całej złożonej architektury ustrojowej państwa. 

Zasygnalizowanie problemu siły izby drugiej, który należy wiązać z pod-
miotem reprezentowanym (czy też podmiotami reprezentowanymi) oraz 
z mechanizmem jej legitymizowania, jest istotne o tyle, że daje podstawy 
do daleko idącej dywersyfikacji statusu izby drugiej we współczesnych sy-
stemach ustrojowych. Jej pozycja może być bowiem bardzo różna (widać 
to w szczególności na tle izby pierwszej), lokując się w obrębie swoistego kon-
tinuum, którego jeden kraniec wyznacza izba druga równa izbie pierwszej, 
a przeciwległy – izba druga niemal zupełnie pozbawiona możliwości reali-
zacji najważniejszych funkcji parlamentu czy też wykonująca je w jedynie 
mniej ważnych, pozbawionych doniosłości politycznej, aspektach66. Granice 

wszechne nie musi z konieczności prowadzić do tego, że konstytucyjny status obu części legis-
latywy ulega zrównaniu. Zob. E. Zwierzchowski, Prawnoustrojowa ewolucja drugich izb w pań-
stwach europejskich (próba syntezy) [w:] Izby drugie parlamentu, red. idem, Temida 2, Białystok 
1996, s. 19.

66 Daleko posunięte zróżnicowanie izb drugich jest widoczne w zestawieniu tych organów 
z izbami pierwszymi zapewniającymi reprezentację ogólnonarodową. Z tego względu izby pierw-
sze są w zasadzie homogeniczne, stanowiąc punkt odniesienia dla izb drugich. Niemniej jednak 
pewna niejednorodność występuje także w przypadku izb pierwszych. Warunkuje ją w głównej 
mierze układ relacji w obrębie legislatywa–egzekutywa. Inna będzie zatem pozycja reprezenta-
cji ogólnonarodowej w modelu parlamentaryzmu monistycznego, gdzie organ przedstawicielski 
traktowany jest jako przerwszoplanowy, a inna w modelu parlamentaryzmu zracjonalizowanego, 
gdzie realizuje się postulat równowagi ustrojowej kosztem całego parlamentu, a zatem w formule 
bikameralnej – również izb pierwszych. Różnice widać także pomiędzy systemem parlamentar-
nym jako takim a systemem prezydenckim. Wystarczy wspomnieć, że w tym drugim żaden organ 
legislatywy nie podlega rozwiązaniu. Nie zmienia to faktu, iż wzmiankowana dywersyfikacja 
odnosi się w znacznie większym stopniu do izb drugich. Nawet bowiem ewentualne ogranicze-
nie izb pierwszych w zakresie ustawodawstwa (tak jak we Francji ze względu na kompetencyjne 
wzmocnienie rządu w zakresie funkcji prawotwórczej) nie idzie tak daleko, jak niemal całkowite 
wyłączenie w tym zakresie izb drugich, które następuje w skrajnie asymetrycznej formule bika-
meralizmu. Tak rozumianej homogeniczności brakuje zatem przede wszystkim – jak w odnie-
sieniu do państw Europy Zachodniej podkreślają Jean Mastias i Jean Grangé – w przypadku izb 
drugich. Po pierwsze, takiego upodobnienia nie ma w związku z procesem rekrutacji, i to nawet 
przy uwzględnieniu faktu demokratyzacji tych podmiotów pod kątem stosowanych procedur 



Racjonalizacja systemu parlamentarnego a formuła dwuizbowości62

wspomnianego kontinuum tworzy więc, z jednej strony, izba druga funkcjo-
nująca według modelu bikameralizmu symetrycznego, a z drugiej – organ 
o wyjątkowo słabej, właściwej dla bikameralizmu skrajnie asymetrycznego, 
pozycji ustrojowej. W tym ostatnim przypadku, dlatego że izba druga po-
zostaje – jeśli jako kryterium przyjąć realizowanie funkcji ustawodawczej 
i kontrolnej – w znacznej mierze zneutralizowana, wątpliwe staje się niekiedy 
jej kwalifikowanie jako części składowej parlamentu. Organ taki próbuje się 
wówczas traktować jako podmiot odrębny, który nie tyle wchodzi w skład 
parlamentu bikameralnego, ile niejako „z zewnątrz” uczestniczy w realizacji 
przynajmniej niektórych funkcji parlamentu opartego na strukturze jedno-
izbowej. 

Postrzegana w ten sposób izba druga przyjmuje więc charakter organu wy-
jątkowo „elastycznego”, który daje się umiejscawiać w odmiennych punktach 
wspomnianego kontinuum, bez konieczności dokonywania wyboru zero-je-
dynkowego, czyli przyjmowania jednej z dwóch form skrajnych. Tłumaczy to, 
jak ważne staje się odpowiednie dopasowanie pozycji izby drugiej do okreś-
lonych uwarunkowań ustrojowych. Największe znaczenie ma tu uwzględ-
nienie wzmiankowanych czynników reprezentacji oraz legitymizacji, jednak  
– z nieco innych powodów – nie wydaje się zasadne pomijanie przy tej okazji 
zupełnie fundamentalnego dla systemu parlamentarnego faktu ustrojowego, 
jakim jest zjawisko jego racjonalizacji. Formuła parlamentaryzmu zracjona-
lizowanego wydaje się bowiem dostarczać nowego, niejako uzupełniającego 
kryterium, które ustrojodawca powinien mieć na uwadze, decydując o pozycji 
izby drugiej. Zasadniczy cel nie polega jednak w tym przypadku na dostoso-
waniu statusu omawianego organu do podmiotu reprezentowanego (czy też 
podmiotów reprezentowanych) oraz przyjętego trybu kreacji składu perso-
nalnego, ale zakłada jak najpełniejsze wykorzystanie bikameralnej struktu-
ry parlamentu ze względu na zakładane skutki polityczne. Kompetencyjne 
ulokowanie izby drugiej powinno zatem w takim układzie stanowić wypad-
kową kilku elementów. Należy wśród nich umieścić, z jednej strony, wspo-
mniany czynnik reprezentacyjno-legitymizacyjny, a z drugiej – umożliwia-
jący stworzenie spójnej, wykraczającej poza samą legislatywę, architektury 
ustrojowej czynnik racjonalizacyjny. Ten ostatni nakazuje, by na izbę drugą 
spojrzeć w kontekście dużo szerszym niż ten, który wyznacza sama dwuizbo-
wa struktura władzy ustawodawczej. Centralnym punktem tak zbudowanego 
schematu konstrukcyjnego staje się bowiem egzekutywa, a w szczególności 

kreacji ich składu personalnego. Po drugie, wspomniane zróżnicowanie dotyczy aspektu kom-
petencyjnego, i to zarówno w obszarze tworzenia prawa, jak i kontroli działalności egzekutywy. 
Po trzecie, wspólnym mianownikiem nie może być również kwestia dopuszczalności ich rozwią-
zania. Zob. J. Mastias, J. Grangé, Sur le concept de seconde chambre [w:] Les secondes Chambres du 
Parlament en Europe occidentale, Économica, red. iidem, Paris 1987, s. 31.
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jej oddziaływanie na funkcjonowanie legislatywy, które stanowi najbardziej 
charakterystyczny rys parlamentaryzmu zracjonalizowanego.

Skoro więc wymienione czynniki rzutują, czy też powinny rzutować, 
na pozycję izby drugiej określoną w przepisach konstytucji oraz w aktach 
niższego rzędu, a także na jej faktyczne znaczenie w praktyce ustrojowej, 
to kluczowego znaczenia nabiera odpowiedź na pytanie, w którym punkcie 
na linii wyznaczonej dwoma ekstremami (czyli bikameralizmem w pełni sy-
metrycznym oraz bikameralizmem skrajnie asymetrycznym) powinna się 
znajdować izba druga, która ma działać w systemie ustrojowym opartym 
na zasadzie optymalizacji efektów racjonalizacyjnych. Wychodząc z tego za-
łożenia, można przyjąć, że ma to być – jak sygnalizowano wcześniej – organ 
„sterowalny” przez egzekutywę, tzn. podmiot w różnoraki sposób włączo-
ny do struktury parlamentaryzmu zracjonalizowanego, którego beneficjen-
tem pozostaje władza wykonawcza. Wiąże się z tym wymóg odpowiednio 
silnego kompetencyjnego wyposażenia izby drugiej, przy czym to właśnie 
w gestii podmiotów ulokowanych w obrębie egzekutywy, a przede wszystkim 
jej rządowego segmentu powinno być decydowanie o zastosowaniu dostęp-
nych instrumentów racjonalizacyjnych, a w rezultacie – o realnym udzia-
le izby drugiej w realizacji najważniejszych funkcji parlamentu. Relatywna 
siła omawianego organu, oparta na całokształcie przyznanych jej upraw-
nień, miałaby więc z reguły charakter warunkowy, wynikający ze strategii 
przyjętej w tym względzie przez egzekutywę. Ta ostatnia mogłaby bowiem 
np. dość swobodnie decydować o „włączeniu” lub „wyłączeniu” izby dru-
giej jako elementu prowadzonego w odniesieniu do konkretnego projektu 
ustawy postępowania legislacyjnego. W świetle powyższych uwag można za-
tem stwierdzić, że model izby drugiej funkcjonującej w warunkach skrajnej 
asymetrii obu części składowych parlamentu byłby – z perspektywy władzy 
wykonawczej chcącej korzystać z instrumentarium charakterystycznego 
dla parlamentaryzmu zracjonalizowanego – całkowicie nieużyteczny. Tak 
skonstruowany organ nie mógłby bowiem odgrywać roli przydatnego dla 
egzekutywy narzędzia ustrojowego, które umożliwiałoby jej „sterowanie” 
bikameralizmem, a w konsekwencji – podporządkowanie sobie legislatywy, 
zredukowanej wówczas do roli „rejestratora” woli władzy wykonawczej67. 
Dwuizbowość oparta na kompetencyjnej neutralizacji izby drugiej (spro-
wadzonej w gruncie rzeczy do roli organu opiniodawczego) stanowi zatem 
rozwiązanie, które właściwie nie daje się wkomponować do struktury ustro-
jowej opartej na założeniach racjonalizacyjnych. Tak ujęty bikameralizm nie 

67 O parlamencie jako podmiocie, którego rola zostaje w określonych okolicznościach spro-
wadzona do rejestrowania woli egzekutywy (chambre d’enregistrement) pisze w kontekście fran-
cuskim Guy Carcassonne. Zob. G. Carcassonne, A propos du droit d’amendement: les errements 
du Conseil constitutionnel, „Pouvoirs” 1987, nr 41, s. 169.
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stoi wprawdzie na przeszkodzie recepcji wielu sztandarowych mechanizmów 
parlamentaryzmu zracjonalizowanego, jednak rezultaty takich zabiegów 
można wówczas porównać z ich funkcjonowaniem w strukturze jednoizbo-
wej. Paradoksalnie, podobne skutki może generować zastosowanie rozwiąza-
nia przeciwnego, czyli zasady pełnej równorzędności izb. Również w takich 
warunkach nie jest bowiem realne tak korzystne dla egzekutywy wpływanie 
na relacje pomiędzy obiema częściami składowymi legislatywy. Właściwy 
dla tego modelu wymóg uchwalenia ustawy w jednakowym brzmieniu przez 
obie izby będzie bowiem z punktu widzenia podmiotów tworzących władzę 
wykonawczą stanowić czynnik niepotrzebnie komplikujący postępowanie 
legislacyjne, czego przejawem może być nie tylko jego niepożądane wydłu-
żenie, lecz także zwiększone ryzyko nieuchwalenia projektu przedłożonego 
czy też wspieranego przez egzekutywę (szczególnie wysokie w warunkach 
politycznych różnic pomiędzy izbami)68.

Wybór modelu relatywnie silnej izby drugiej funkcjonującej w warunkach 
bikameralizmu asymetrycznego odnosi się również, choć już w mniejszym 
stopniu, do realizacji parlamentarnej funkcji kontrolnej. Nadzwyczaj prob-
lematyczne może być ewentualne recypowanie w takim układzie instytucjo-
nalnym wymogu stałego wsparcia dla rządu udzielanego zarówno przez izbę 
pierwszą, jak i drugą, z czym wiąże się ewentualność obalenia gabinetu także 
wówczas, gdy zaufanie izby pierwszej nie uległo zakwestionowaniu69. W tym 
wypadku działanie izby drugiej powinno się sprowadzać do roli podmiotu 
udzielającego politycznego wsparcia egzekutywie (biorąc pod uwagę charak-
teryzującą system parlamentarny zasadę odpowiedzialności rządu przed or-
ganem przedstawicielskim, można stwierdzić, że chodzi głównie o ten właśnie 
człon władzy wykonawczej), bez możliwości skutecznego obalenia gabinetu 
w procedurze wotum nieufności. W układzie instytucjonalnym, który zakłada 
pełne wykorzystanie służących stabilizacji egzekutywy mechanizmów racjo-
nalizujących, możliwości egzekwowania odpowiedzialności politycznej rządu 
powinny bowiem ulec znaczącemu ograniczeniu. Jako jeden z prowadzących 

68 Jak bowiem zauważa Bogusław Banaszak, dwuizbowość równorzędna sprowadza się 
do tego, że izbom przysługują „identyczne kompetencje, a różnice zdań między nimi są usuwane 
w trakcie skomplikowanego i długotrwałego procesu umożliwiającego zawarcie kompromisu, 
a gdy nie uda się go osiągnąć, sprawa nie zostaje rozstrzygnięta przez parlament”. Zob. B. Bana-
szak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2007, s. 368.

69 Rozwiązanie tego typu przyjęte zostało we Włoszech, gdzie dymisja rządu jest wymagana 
nawet wówczas, gdy wotum nieufności uchwali tylko jedna izba – niekoniecznie Izba Deputo-
wanych. Do obalenia gabinetu może bowiem doprowadzić również Senat. Zob. I. Bokszczanin, 
Rząd Republiki Włoskiej [w:] E. Zieliński, I. Bokszczanin, Rządy w państwach Europy, t. 1, Oficy-
na Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003, s. 324. Warto nadmienić, że w 2014 r. została zaini-
cjowana reforma konstytucyjna, która zmierza do likwidacji charakterystycznej dla powojennego 
włoskiego parlamentaryzmu konstrukcji bikameralizmu symetrycznego. Zmianom ustrojowym 
patronuje premier Włoch Matteo Renzi.
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do tego środków można postrzegać nieprzyznanie izbie drugiej samodzielnie 
realizowanego uprawnienia do skutecznego pociągnięcia gabinetu do tego 
rodzaju odpowiedzialności. Istnienie na gruncie parlamentarnego systemu 
rządów konstrukcji bikameralnej, w obrębie której zagrożenie dla dalszej eg-
zystencji układu rządowego pochodzi wyłącznie od izby pierwszej, wydaje się 
więc samo w sobie posiadać istotne właściwości racjonalizujące70. Ulegają one 
dalszemu wyeksponowaniu wówczas, gdy formalizuje się zdolność gabinetu 
do uruchomienia legitymizacyjnego oddziaływania izby drugiej. Odziaływa-
nie takie byłoby jednak, po pierwsze, uaktywniane fakultatywnie, a po drugie 
– z założenia nie mogłoby podważać stabilnego funkcjonowania rządowego 
ośrodka władzy wykonawczej. Izby drugiej, która stanowiłaby dodatkowe, 
niewymagane przez reguły systemu parlamentarnego, a przy tym samoistne 
zagrożenie dla egzekutywy, nie dałoby się bowiem w żaden sposób wpisać 
w filozofię procesu racjonalizacji.

Generalnie można więc stwierdzić, że izba druga, która uczestniczyła-
by w realizacji funkcji parlamentu na równych zasadach z izbą pierwszą, 
byłaby z punktu widzenia egzekutywy równie „niesterowna”, jak izba dru-
ga z definicji pozbawiona środków oddziaływania na pozostały segment 
organu przedstawicielskiego71. W obu wypadkach ujawniłaby się także 

70 Odnosząc się generalnie do współczesnych izb drugich, Jarosław Szymanek pisze, iż „brak 
politycznej odpowiedzialności rządu przed drugą izbą nie oznacza oczywiście tego, że nie jest 
wskazane, by w izbie tej uformowało się stosunkowo silne zaplecze polityczne dla rządzącej ekipy. 
Jest to szczególnie potrzebne w sytuacji, kiedy druga izba dysponuje dużą swobodą oddziaływa-
nia na proces ustawodawczy. Wówczas brak takiego zaplecza mógłby poważnie utrudniać, a może 
nawet i sparaliżować, funkcjonowanie całego rządu poprzez uniemożliwienie mu realizacji jego 
programu działania”. Zob. J. Szymanek, Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porów-
nawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych, Kancelaria Senatu, Warszawa 2005, s. 19. 
Należy zauważyć, że w warunkach parlamentaryzmu zracjonalizowanego pozycja izby drugiej 
jako podmiotu, który w określonej konfiguracji politycznej mógłby wywierać negatywny wpływ 
na zdolność do skutecznego działania gabinetu, może ulec znaczącej modyfikacji. Rząd uzyskuje 
bowiem wówczas instrumentarium pozwalające na przynajmniej częściowe neutralizowanie izby 
drugiej, która mogłaby się kreować na bastion opozycji parlamentarnej.

71 Należy więc dojść do wniosku, że akurat pod tym względem – czyli z punktu widzenia 
możliwości wykorzystywania przez rząd instrumentarium racjonalizacyjnego – pomiędzy bika-
meralizmem symetrycznym a bikameralizmem skrajnie asymetrycznym występuje ewidentne 
podobieństwo. W obu wypadkach zastosowane formuły relacji między izbami trudno bowiem 
uznać za satysfakcjonujące. Szukając punktów stycznych pomiędzy wskazanymi koncepcjami 
skrajnymi, należy też zwrócić uwagę, że równorzędność izb pozostaje ściśle skorelowana z wy-
borem tego samego modelu reprezentacji w obu częściach legislatywy oraz ich wyboru w gło-
sowaniu powszechnym i bezpośrednim (jak pokazuje przykład włoski). W rezultacie następuje 
upodobnienie obu izb, które – mając te same kompetencje i reprezentując ten sam podmiot 
– wydają się do siebie mocno zbliżać. Nie jest jednak zasadne – wbrew temu, co sugeruje Jac-
ques Baguenard – porównywanie takiego modelu do unikameralizmu i określanie go mianem 
faktycznej jednoizbowości (monocamérisme de fait). Zob. J. Baguenard, Le Sénat, Presses Univer-
sitaires de France, Paris 1990, s. 9–10. Mimo takich podobieństw obie izby funkcjonują bowiem 
niezależnie, co w sposób fundamentalny oddziałuje na kształt postępowania ustawodawczego 
oraz na parlamentarną odpowiedzialność polityczną rządu. Stąd też można uznać, że dwuiz-
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ograniczoność dostępnych instrumentów racjonalizacyjnych. Limitacji ule-
głyby bowiem te, których specyfika polega na daleko idącym zaangażowa-
niu władzy wykonawczej w realizację funkcji parlamentu, w tym przede 
wszystkim funkcji ustawodawczej. Istota powiązania takich mechanizmów 
z układem relacji pomiędzy obiema częściami legislatywy ma bowiem po-
legać na kontroli tych wewnątrzparlamentarnych powiązań przez egzeku-
tywę, wskutek czego możliwe staje się pójście – w zależności od bieżących 
potrzeb politycznych – w dwóch przeciwstawnych kierunkach: albo w stronę 
osłabienia  izby pierwszej przez oparcie się na izbie drugiej, albo w stronę 
neutraliza cji izby drugiej, gdy decyduje się ona na kontestowanie polityki 
rządowej znadującej niekwestionowane wsparcie większości w izbie pierw-
szej. Tak rozumiana „sterowność” bikameralizmu oznacza zatem, że nie de-
kretuje się w sposób sztywny konkretnej formuły relacji pomiędzy izbami, 
lecz dopuszcza się korzystanie z różnorodnych rozwiązań, dostosowanych 
do konkretnego kontekstu politycznego, a decyzję w tym zakresie pozosta-
wia się w gestii tego czy innego organu władzy wykonawczej.  

Należy zatem uznać, że w konstrukcji ustrojowej zbudowanej na pod-
stawie wyeksponowania pozycji organów władzy wykonawczej, a zarazem 
zakładającej utrzymanie zracjonalizowanej formuły systemu parlamentar-
nego, rozwiązaniem optymalnym wydaje się model asymetrii bikamerali-
zmu, w którym jednak rola izby drugiej zostaje wyraźnie wyeksponowana. 
Dotyczy to w szczególności najistotniejszej z punktu widzenia możliwości 
sprawnej realizacji programu politycznego egzekutywy funkcji parlamen-
tu, a mianowicie działalności ustawodawczej. Stąd też model dwuizbowości, 
który ma uwzględniać powojenną ewolucję ustroju parlamentarnego przez 
wkomponowanie mechanizmów racjonalizacyjnych, nie może się ograniczać 
do układu wewnątrzparlamentarnego, lecz powinien „otwierać się” na seg-
ment władzy wykonawczej. Narzędziem, które mogłoby służyć temu celowi, 
jest właśnie „nasycenie” schematu dwuizbowego rozwiązaniami umożliwia-
jącymi ingerowanie organów egzekutywy w realizację szeroko pojętego pro-
cesu prawotwórczego, w tym przede wszystkim jego kluczowego elementu, 
jakim jest postępowanie legislacyjne w parlamencie. Zakładając, że proces 
racjonalizacji może pod tym względem przybrać formę skrajną, oznaczającą, 
iż władza wykonawcza staje się w istocie „współgospodarzem” postępowa-
nia legislacyjnego, trzeba stwierdzić, że pożądany rezultat daje się zoptyma-
lizować tylko wówczas, gdy w gestii egzekutywy będzie sytuacyjne, zwią-
zane z konkretnymi projektami ustawodawczymi, decydowanie o sile izby 

bowość symetryczna realizowana w warunkach braku procedur racjonalizacyjnych stanowi dla 
egzekutywy dużo większe zagrożenie niż formuła jednoizbowa. Można bowiem założyć, że w tym 
drugim przypadku niebezpieczeństwo dla stabilnego funkcjonowania rządu pozostaje – przy 
uwzględnieniu jedynie czynników strukturalnych, a nie innych uwarunkowań politycznych – 
dwukrotnie mniejsze.



Wnioski 67

drugiej. Daje to podstawy do stwierdzenia, że z tego punktu widzenia roz-
wiązanie docelowe stanowi izba druga, która może aktywnie uczestniczyć 
w postępowaniu legislacyjnym, nie będąc jednocześnie organem, którego 
udział, a w szczególności poparcie dla projektu ustawy jako warunek sine qua 
non jej uchwalenia, byłby w każdym przypadku obligatoryjny72. W takim 
ujęciu konstrukcja bikameralizmu nie jest więc strukturą jednolitą. Do nie-
jako naturalnego zróżnicowania siły izby drugiej w ramach poszczególnych 
procedur parlamentarnych dochodzi bowiem zróżnicowanie „wewnątrz” 
przynajmniej niektórych z nich. To ostatnie będzie warunkowane politycz-
nym stanowiskiem egzekutywy, która w warunkach parlamentaryzmu zra-
cjonalizowanego może korzystać ze statusu podmiotu sterującego głównymi 
z tego punktu widzenia mechanizmami ustrojowymi.

1.5. WNIOSKI

Zjawisko racjonalizacji ustroju parlamentarnego może być pojmowane dwo-
jako. Rozumienie przyjęte po I wojnie światowej zakładało kodyfikację reguł 
parlamentaryzmu, który – jak pokazała praktyka francuska okresu III Repub-
liki – można było łatwo zdeformować, przekształcając go de facto, przez de-
precjację władzy wykonawczej, w nierespektujący zasady podziału władz sy-
stem rządów zgromadzenia. Racjonalizując system parlamentarny przez jego 
całościowe i gruntowne uregulowanie na poziomie konstytucyjnym, chcia-
no zatem takim ujawnionym w praktyce tendencjom skutecznie zapobiegać. 
Odpowiadano w ten sposób na wyjątkowo niekorzystne skutki recepcji par-
lamentaryzmu w uwypuklającej pozycję legislatywy formule monistycznej, 
co przede wszystkim oznaczało niestabilne funkcjonowanie uzależnionej 
od organu przedstawicielskiego władzy wykonawczej. Tak rozumiane zabiegi 
racjonalizacyjne okazały się – jak udowodniła chociażby polska konstytucja 
marcowa, ale też w jakiejś mierze przyjęta już po II wojnie światowej konsty-
tucja IV Republiki – zdecydowanie niewystarczające. Konieczne stało się za-
tem wypracowanie nowej formuły racjonalizacji – tym razem dużo bardziej 
ingerującej w stosunki między rządem a parlamentem. Celem takich dzia-
łań nie miało być już bowiem dość minimalistyczne, a w praktyce zupełnie 
nieskuteczne założenie o potrzebie kodyfikacji mechanizmów tego systemu, 
lecz wprowadzenie konkretnych rozwiązań ustrojowych, które prowadzi-
łyby do zrównoważenia zaburzonych – na tle konstrukcji dualistycznej –  

72 W tej formule mieści się np. instytucja komisji mediacyjnej powoływanej w celu dopro-
wadzenia do konsensu pomiędzy obiema częściami legislatywy. Wskazane rozwiązanie proce-
duralne może więc uskuteczniać dialog pomiędzy izbami, choć zarazem nie zapewnia jeszcze 
równego usytuowania każdej z nich. Równość izb jest co najwyżej potencjalna. Zob. J. Szymanek, 
Postępowanie mediacyjne w parlamencie dwuizbowym, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 5, s. 54.
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relacji pomiędzy egzekutywą a legislatywą, co miałoby przede wszystkim 
skutkować wzmocnieniem, a przez to polityczną stabilizacją rządowego czło-
nu władzy wykonawczej.

Kwestią pierwszoplanową stało się zatem „odkrycie” mechanizmów, któ-
re pozwoliłyby na osiągnięcie takiego właśnie rezultatu ustrojowego, przy 
czym w ujęciu francuskim elementem szeroko pojętej racjonalizacji miało 
być nie tylko wzmocnienie rządu wobec organu przedstawicielskiego, lecz 
także – a właściwie przede wszystkim – rewaloryzacja władzy prezydenckiej. 
W odniesieniu do legislatywy najważniejszym przejawem zrewidowanego 
oglądu systemu parlamentarnego stało się przyznanie szefowi państwa w za-
sadzie nieskrępowanego prawa rozwiązania izby pierwszej, w czym można 
było widzieć m.in. środek odwetowy stosowany w razie uchwalenia wotum 
nieufności wobec rządu. Beneficjentem tak pojętych zabiegów stałaby się 
wówczas cała dualistyczna egzekutywa, a nie tylko ten jej segment, który 
pozostaje z organem przedstawicielskim w konstytutywnej dla każdej od-
miany systemu parlamentarnego relacji opartej na zasadzie odpowiedzialno-
ści politycznej. W ten tylko sposób – a zatem angażując prezydenta Republiki 
jako rzeczywistego arbitra w stosunkach pomiędzy władzami – można by 
zresztą najpełniej zrealizować postulat zapewniania tak potrzebnej równo-
wagi ustrojowej. Wobec powyższego, proces racjonalizacji w swojej drugiej, 
znacznie dojrzalszej fazie okazał się zjawiskiem, które ewidentnie wykroczy-
ło poza zwykłe uzupełnienie dotychczas aplikowanego modelu parlamentar-
nego o konkretne mechanizmy mające w zamierzeniu usprawnić jego funk-
cjonowanie bez likwidowania podstawowej osi konstrukcyjnej, wokół której 
go zbudowano, czyli relacji pomiędzy rządem a egzekwującym jego odpo-
wiedzialność parlamentem. Najszerzej pojmowane zabiegi racjonalizacyj-
ne poszły bowiem – jak pokazała V Republika – znacznie dalej, prowadząc 
do zmiany swoistego paradygmatu ustrojowego ufundowanego dotychczas 
na zasadzie wyłącznej odpowiedzialności gabinetu przed organem przedsta-
wicielskim. Uzupełnienie tej konstrukcji o kompetencyjnie wzmocnioną gło-
wę państwa powodowało, że francuska formuła racjonalizacji miała znacznie 
większy wpływ na przebudowę dotychczasowych relacji instytucjonalnych 
niż np. konkurencyjna z tego punktu widzenia koncepcja niemiecka. Ta ostat-
nia zakładała bowiem, że rewaloryzowany będzie wyłącznie szef rządu wraz 
z podporządkowanym mu gabinetem. Z punktu widzenia wspomnianych 
relacji instytucjonalnych oznaczało to w gruncie rzeczy znacznie trwalsze 
„zakotwiczenie” tego systemu w szeroko rozumianym modelu parlamentar-
nym nawiązującym do struktury monistycznej. W przypadku francuskim 
nastąpiło raczej nawiązanie do wcześniejszej, dualistycznej fazy rozwoju 
wzmiankowanego systemu rządów, w obrębie którego równowaga ustrojowa 
była poszukiwana nie przez neutralizację głowy państwa, lecz właśnie dzięki 
jej pełniejszemu zaangażowaniu w nowo kreowaną architekturę ustrojową. 
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Stanowiło to niewątpliwie – obok jednoczesnej przebudowy relacji pomiędzy 
rządem a parlamentem – najbardziej znamienną cechę francuskiej formuły 
racjonalizacji.

Idąc tym tropem, można stwierdzić, że w odpowiednio skonstruowanym 
zracjonalizowanym schemacie instytucjonalnym towarzysząca wzmocnie-
niu władzy prezydenckiej i właściwa dla struktury konstytucyjnej parlamen-
taryzmu dualistycznego redefinicja relacji pomiędzy rządem a parlamentem 
nie może pozostawać bez wpływu na status ustrojowy izby drugiej. W kon-
strukcji zakładającej zrównoważenie podzielonych władz istotnego znacze-
nia nabiera takie jej ulokowanie w architekturze instytucjonalnej państwa, 
aby najpełniej wykorzystać korzyści, jakie dla całej dualistycznej egzekutywy 
(albo wyłącznie dla jej rządowego członu) mogą płynąć z konstrukcji bikame-
ralnej. Z tego punktu widzenia za rozwiązanie najbardziej efektywne można 
by uznać recypowanie modelu względnie silnej izby drugiej, która z jednej 
strony nie byłaby tak mocna, by odgrywać rolę dysfunkcyjnego ze względu 
na potrzebę sprawnego funkcjonowania egzekutywy organu spowalniające-
go, a nawet blokującego, a z drugiej – tak słaba, by pozostawać właściwie 
jedynie elementem dekoracyjnym, który władzy wykonawczej nie mógłby 
zapewnić żadnych realnych profitów wynikających z faktu, że przynajmniej 
w niektórych sytuacjach izbę drugą można by celowo wykorzystywać jako 
rodzaj przeciwwagi dla izby pierwszej. W tym drugim przypadku mogłoby 
bowiem dojść do tego, że przyjęta struktura parlamentu – mimo iż formal-
nie bikameralna – byłaby de facto jednoizbowa. To z kolei powodowałoby, 
że egzekutywa nie byłaby w stanie całościowo ingerować w stosunki we-
wnątrz parlamentu tak, aby maksymalizować – właśnie dzięki stosowaniu 
konkretnych mechanizmów parlamentaryzmu zracjonalizowanego – własne 
korzyści polityczne. Chociaż nie stanowiłoby to skutecznej przeszkody dla 
recepcji modelu zracjonalizowanego – może to bowiem następować także 
w warunkach zneutralizowanej izby drugiej, a nawet w systemie opartym 
na modelu jednoizbowym – to jednak oznaczałoby po stronie egzekutywy 
brak szerszych możliwości „rozgrywania” parlamentu przez kształtowanie 
zachodzących w jego obrębie relacji instytucjonalnych. W takich warun-
kach recepcja bikameralizmu następowałaby w formie, która nie pozwala-
łaby egzekutywie, a w szczególności jej rządowemu ośrodkowi, odgrywać 
roli swoistego łącznika pomiędzy izbami, zdolnego generować taki bądź inny 
faktyczny kształt stosowanego modelu dwuizbowego. Trzeba też zaznaczyć, 
że bez względu na kierunki racjonalizacji beneficjentem takich działań był-
by każdorazowo premier wraz z gabinetem, choć w wariancie francuskim 
– mocno skorelowany instytucjonalnie (a z reguły również pod względem 
programowym z powodu przynależności do tego samego obozu polityczne-
go) z prezydentem Republiki.





ROZDZIAŁ 2

Izba druga w strukturze ustrojowej 
parlamentaryzmu monistycznego  

(III i IV Republika)

2.1. ZASADA DWUIZBOWOŚCI PARLAMENTU DO UPADKU  
II CESARSTWA

W świetle francuskich aktów konstytucyjnych przyjmowanych w okresie po-
przedzającym utworzenie III Republiki zasada bikameralnej struktury par-
lamentu nie stanowiła – gdy spojrzy się z perspektywy historycznej – kon-
sekwentnie realizowanej koncepcji ustrojowej, jakkolwiek można stwierdzić, 
że w tym okresie przeważała idea dwuizbowości. Podczas rewolucji francu-
skiej oraz w trakcie rządów napoleońskich następujących przed oktrojowa-
niem Karty Konstytucyjnej z 1814 roku, a także z krótkim epizodem w roku 
1815, struktura władzy ustawodawczej opierała się na różnorodnych warian-
tach konstrukcyjnych73. W konstytucjach z lat 1791 oraz 1793 przyjęta zosta-
ła zasada unikameralizmu, od której zdecydowano się odejść w 1795 roku, 
tworząc system Dyrektoriatu (konstytucja roku III). Ta ostatnia stanowiła, 
że Ciało Ustawodawcze jest złożone z Rady Starszych (Conseil des Anciens) 
oraz Rady Pięciuset (Conseil des Cinq-Cents) (art. 44), przy czym jako izba 
druga funkcjonowała pierwsza z wymienionych. Specyficzną architektu-
rę ustrojową zbudowała konstytucja z 1799 roku (konstytucja roku VIII),  

73 Ujęto je w konstytucjach z lat 1791, 1793, 1795, 1799, 1802, 1804, 1815. Zob. La Constitu-
tion de 1791 [w:] Les Constitutions..., s. 33–67; La Constitution de 1793 [w:] Les Constitutions..., 
s. 79–92; Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) [w:] Les Constitutions..., s. 101–141; 
Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) [w:] Les Constitutions..., s. 151–162; Sé-
natus-consulte organique de la Constitution du 16 thermidor an X (4 août 1802) [w:] Les Consti-
tutions..., s. 168–177; Sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII (18 mai 1804) [w:] Les 
Constitutions..., s. 185–207; Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire du 22 avril 1815 [w:] 
Les Constitutions..., s. 231–239.
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która obowiązywała w okresie Konsulatu. Obok Trybunatu (Tribunat) i Cia-
ła Ustawodawczego (Corps législatif) utworzono Senat Zachowawczy (Sénat 
conservateur), któremu nie powierzono jednak uprawnień stricte legislacyj-
nych, lecz te związane z kontrolą konstytucyjności prawa. Tak skonstruo-
wany Senat trudno więc było traktować jako klasyczny, pełnoprawny człon 
legislatywy74. Warto wszakże odnotować, że to właśnie wówczas po raz 
pierwszy na gruncie francuskim utworzono organ noszący nazwę „senat”. 
Wzmocniony kompetencyjnie Senat – funkcjonujący, tak jak na gruncie kon-
stytucji z roku 1799, obok Trybunatu (zniesionego w 1807 roku) i Ciała Usta-
wodawczego – przewidziano również w aktach konstytucyjnych z lat 1802 
(uznanie Napoleona Bonapartego za konsula dożywotniego) i 1804 (ustano-
wienie Cesarstwa). Ciało to obradowało już wtedy w Pałacu Luksemburskim 
(Palais du Luxembourg), który stał się tradycyjną siedzibą francuskiej izby 
drugiej, będąc nią także w okresie obecnie istniejącego, piątego już wcielenia 
Marianny. Warto też nadmienić, że dwuizbowa struktura parlamentu (Izba 
Parów i Izba Reprezentantów) została przyjęta na gruncie zupełnie epizo-
dycznego Aktu Dodatkowego do Konstytucji Cesarstwa z 1815 roku (Acte 
additionnel aux Constitutions de l’Empire), który w znacznej mierze odwo-
ływał się do nadanej rok wcześniej Karty Konstytucyjnej Ludwika XVIII.

Po upadku I Cesarstwa punktem odniesienia dla rozwiązań konstytu-
cyjnych okresu Restauracji, a następnie Monarchii Lipcowej stał się – przy-
najmniej w jakiejś mierze – ustrój brytyjski. Za schematem dwuizbowym 
opowiedziano się więc jednoznacznie w okresie, gdy we Francji rozpo-
częła się stopniowa recepcja parlamentarnego systemu rządów (w wersji 

74 Organu tego nie można więc było tym bardziej postrzegać jako izby drugiej parlamentu, 
co wynikało chociażby z faktu, że w postępowaniu ustawodawczym – jako jego zasadnicze orga-
ny – uczestniczyły Trybunat oraz Ciało Ustawodawcze. Podmioty te były nota bene regulowane 
w rozdziale III konstytucji pt. Władza ustawodawcza, podczas gdy Senat Zachowawczy w po-
święconym wyłącznie temu organowi rozdziale II. W literaturze przedmiotu można się jednak 
spotkać z różnymi ujęciami tej kwestii. Koncepcję zgodną z systematyką konstytucji preferują 
Pierre Pactet oraz Ferdinand Mélin-Soucramanien, pisząc, że organami władzy ustawodawczej 
były Trybunat oraz Ciało Ustawodawcze, natomiast Senat, choć uznany za kluczowy podmiot 
w architekturze ustrojowej państwa, znajdował się poza ramami legislatywy. Zob. P.  Pactet, 
F. Mélin-Soucramanien, Droit..., s. 268–269. W podobny sposób strukturę władzy ustawodaw-
czej na gruncie konstytucji z 1799 r. ujmują też Francis Hamon i Michel Troper. Zob. F. Hamon, 
M. Troper, Droit..., s. 356. Z kolei według Jeana Gicquela i Jeana-Érica Gicquela w obrębie legis-
latywy można umieszczać Trybunat, Ciało Ustawodawcze oraz Radę Stanu, podczas gdy Senat 
należało wiązać nie tyle z działalnością prawotwórczą, ile z odrębną sferą, jaką pozostaje kontrola 
konstytucyjności prawa. Wskazani autorzy sygnalizują, że rolą Senatu było de facto służenie in-
teresom Napoleona. Zob. J. Gicquel, J.-É. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 
L.G.D.J–Lextenso Éditions, Issy-les-Moulineaux 2015, s. 462–463. Jeszcze inaczej do tego za-
gadnienia podchodzi Dominique Chagnollaud. Charakteryzując przebieg postępowania prawo-
twórczego, pisze o czterech izbach i wymienia tu Radę Stanu, Trybunat, Ciało Ustawodawcze 
oraz Senat. Zob. D. Chagnollaud, Histoire constitutionnelle..., s. 66–67. Na cztery „zgromadzenia” 
(assemblées) wskazuje również Bernard Chantebout. Zob. B. Chantebout, Droit constitutionnel, 
Éditions Dalloz, Paris 2006, s. 170. 
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dualistycznej). Urzeczywistniono go w dwóch Kartach Konstytucyjnych – 
z lat 1814 oraz 1830. W świetle pierwszej z nich parlament składał się z Izby 
Deputowanych (Chambre des députés) oraz Izby Parów (Chambre des pairs). 
Ta ostatnia pochodziła z nominacji królewskiej dokonywanej – według uzna-
nia monarchy – dożywotnio lub z przyjęciem zasady dziedziczenia. W izbie 
zasiadali również członkowie rodziny królewskiej oraz książęta krwi (princes 
du sang). Liczba członków tak skonstruowanej izby drugiej nie była limito-
wana (art. 27, art. 30). Monarsze nie przysługiwało prawo rozwiązania tego 
organu, jednak swoboda w zakresie kształtowania jego składu przez kolejne 
nominacje powodowała, że mógł on w ten sposób wpływać na powstające 
większości75. Zgodnie z postanowieniami karty ustawy miały być dyskuto-
wane oraz swobodnie uchwalane (votée librement) przez większość każdej 
z dwóch izb (art. 18)76. Zbliżony charakter izby drugiej utrzymano zasadni-
czo w okresie Monarchii Lipcowej, gdy obowiązywała stanowiąca modyfika-
cję poprzedniczki Karta Konstytucyjna Ludwika Filipa. Zachowana została 
struktura władz publicznych przyjęta w 1814 roku, jednak pewne zmiany 
objęły m.in. Izbę Parów. Oddawały one bardziej liberalne nastawienie nowej 
regulacji konstytucyjnej, na podstawie której w ciągu kolejnych lat swoją fi-
nalną postać przyjęła formuła parlamentaryzmu dualistycznego. Monarsze 
przysługiwało więc prawo nominacji jedynie parów dożywotnich (art. 23), 
dokonywanych spośród określonych grup (np. deputowanych, ambasado-
rów, bankierów), co miało powodować przekształcenie tego organu z typowej 
izby o charakterze arystokratycznym, jaka występowała w okresie Restau-
racji, w izbę reprezentującą przedstawicieli wyższych warstw społecznych  
(assemblée de notabilités nationales)77. Odmiennie niż pod rządami karty 
z roku 1814 obrady Izby Parów toczyły się publicznie (art. 27).

Kolejna konstytucja – z 4 listopada 1848 roku78 – miała już charakter 
republikański. Akt ten opierał się na założeniach prezydenckiego systemu 
rządów. Struktura organów władzy powołanej w ten sposób II Republiki za-
kładała jednocześnie rezygnację z idei bikameralizmu na rzecz jednoizbowej 

75 F. Hamon, M. Troper, Droit..., s. 365. Warto więc odnotować, że w marcu 1819 r. Lud-
wik XVIII mianował 59 nowych parów, natomiast jego następca, Karol X, w listopadzie 1827 r. 
powołał 76 członków izby. Wszystko to miało służyć zapewnieniu w tym organie bliskiej monar-
sze, konserwatywnej większości. Zob. D. Chagnollaud, Histoire constitutionnelle..., s. 89.

76 Jak piszą Jean Gicquel i Jean-Éric Gicquel, w przeciwieństwie do Senatu funkcjonującego 
w okresie I Cesarstwa, Izba Parów – jako podmiot uczestniczący w procesie stanowienia pra-
wa – stała się „prawdziwą izbą ustawodawczą” (véritable chambre législative). Zob. J. Gicquel,  
J.-É. Gicquel, Droit constitutionnel..., s. 466.

77 F. Hamon, M. Troper, Droit..., s. 368. Należy zaznaczyć, że wspomniana nominacja 76 pa-
rów dokonana przez Karola X kilka lat przed początkiem Monarchii Lipcowej została wówczas 
anulowana. Zob. D. Chagnollaud, Histoire constitutionnelle..., s. 96; K. Fiorentino, La seconde 
Chambre en France dans l’histoire des institutions et des idées politiques (1789–1940), Éditions 
Dalloz, Paris 2008, s. 268–269.

78 Constitution du 4 novembre 1848 [w:] Les Constitutions..., s. 263–277.
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konstrukcji legislatywy. Konstytucja stanowiła, że lud francuski deleguje 
władzę ustawodawczą jedynemu zgromadzeniu (Assemblée unique) (art. 20). 
Charakterystyczny dla systemu prezydenckiego monizm egzekutywy połą-
czono zatem z przyjęciem monistycznej, bo unikameralnej, struktury ciała 
przedstawicielskiego79. Izba druga została jednak przywrócona już po kil-
ku latach, w konstytucji z 14 stycznia 1852 roku80, która – choć początkowo 
jako głowę państwa przewidywała prezydenta Republiki – dawała podwa-
liny pod powstanie II Cesarstwa. Powołany wówczas Senat ukształtowano 
w sposób odbiegający od rozwiązań stosowanych w okresie Restauracji i Mo-
narchii Lipcowej, a w większym stopniu nawiązujący do okresu napoleoń-
skiego. Członków Senatu nie mogło być więcej niż 150 (art. 19). W skład 
tego organu mieli wchodzić senatorowie zasiadający w nim z mocy prawa 
oraz nominaci głowy państwa. Do tych pierwszych zaliczali się kardyna-
łowie (cardinaux), admirałowie (amiraux) oraz marszałkowie (maréchaux). 
Mianowani członkowie Senatu byli natomiast obywatelami, których głowa 
państwa uważała za zasługujących na wyniesienie do godności senatorskiej 
(art. 20). Specyficznie zostały określone kompetencje izby drugiej. Konstytu-
cja ujmowała Senat jako strażnika umowy zasadniczej (gardien du pacte fon-
damental) oraz wolności publicznych, zastrzegając jednocześnie, że żadna 
ustawa nie mogła zostać promulgowana bez wcześniejszego przedłożenia jej 
izbie (art. 25). Omawiany organ mógł wyrazić sprzeciw wobec ustawy, która 
byłaby sprzeczna z konstytucją lub uchybiałaby religii, moralności, wolno-
ści kultu, wolności indywidualnej, równości obywateli wobec prawa, nie-
naruszalności własności oraz zasady nieprzenoszalności sędziów. To samo 

79 Uzasadnienie odrzucenia dwuizbowości parlamentu zostało zawarte w tzw. raporcie Ar-
manda Marrasta (rapport Marrast), w którym przedstawiono założenia konstytucji z 1848 r. 
Wskazano w nim, że „suwerenność jest jedna; wyraża się przez głosowanie powszechne i bez-
pośrednie w celu wyboru osób, które ją reprezentują. Większość z nich uosabia więc wolę naro-
du (volonté nationale). Ustawa pochodząca z ich głosowania jest wyrazem tej woli”. W raporcie 
znalazło się też bezpośrednie uzasadnienie jednoizbowej struktury legislatywy, które opierało się 
na przedstawionym wyżej założeniu: „Suwerenność jest jedna, naród jest jeden, wola narodu jest 
jedna. Jakże więc chcieć, aby delegacja suwerenności nie była jedna, aby reprezentacja narodowa 
była przecięta na dwie części, aby ustawa pochodząca z woli powszechnej (volonté générale) mu-
siała się wyrażać podwójnie dla jednej myśli (pour une seule pensée)?”. Autor raportu argumen-
tował również, że w przypadku dwuizbowej struktury parlamentu spory pomiędzy jego dwiema 
częściami prowadziłyby do konfliktów na szczytach władzy, a „walka na górze to anarchia na dole 
(la lutte en haut, c’est l’anarchie en bas)”. Bikameralizm miał więc oznaczać bezład. Zdaniem Mar-
rasta z walki toczonej pomiędzy izbami „jedna z nich będzie z konieczności wychodzić osłabiona”, 
a ustawa straci swój autorytet. Dwuizbowość miałaby też negatywnie wpływać na relacje łączące 
władzę ustawodawczą z władzą wykonawczą. W przypadku unikameralnej konstrukcji parlamen-
tu kwestia wsparcia legislatywy dla władzy wykonawczej byłaby bardziej czytelna. Nie dochodzi-
łoby bowiem na tym tle do różnic pomiędzy izbami. Zob. Rapport sur la projet de Constitution fait 
par M.A. Marrast, Représentant du Peuple, Libraire L. Curmer, Paris 1848, s. 25, 27–31. 

80 Constitution du 14 janvier 1852 (faite en vertu des pouvoirs délégués par le peuple français 
à Louis Napoléon Bonaparte par le vote des 20 et 21 décembre 1851) [w:] Les Constitutions..., 
s. 292–297.
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odnosiło się do ustawodawstwa, które mogłoby uniemożliwiać obronę tery-
torium państwowego (qui pourraient compromettre la défense du territoire) 
(art. 26). Senatowi przyznano poza tym – nawiązując do okresu I Cesarstwa 
opierającego się z kolei na wzorcach rzymskich – prawo regulacji określo-
nych kwestii przez instytucję senatus consultum. Chodziło tu m.in. o ustrój 
kolonii oraz Algierii, a także o kwestie nieuregulowane w konstytucji, które 
były konieczne do jej realizacji (nécessaire à sa marche) (art. 27). Co więcej, 
zadaniem Senatu było utrzymywanie w mocy albo uchylanie wszelkich ak-
tów, wobec których formułowano by zarzuty w przedmiocie niekonstytucyj-
ności (art. 29). Izba druga mogła ponadto zgłaszać głowie państwa ogólnie 
sformułowane projekty ustaw w kwestiach dotyczących istotnego interesu 
narodowego (art. 30), a także proponować zmiany konstytucyjne (art. 31). 
Początkowo Senat skonstruowano więc nie tyle jako podmiot zaangażowany 
w proces legislacyjny, ile jako organ funkcjonujący w głównej mierze w cha-
rakterze obrońcy konstytucji. Szersze włączenie izby drugiej do procedury 
ustawodawczej nastąpiło u schyłku II Cesarstwa, przez senatus consultum 
z 14 marca 1867 roku81. Senatowi przysługiwało odtąd prawo żądania, w for-
mie umotywowanego wniosku, ponownego rozpatrzenia danego projektu 
przez izbę pierwszą – Ciało Ustawodawcze (Corps législatif). W podobnym 
kierunku szły też zmiany przyjęte przez senatus consultum z 8 września 
1869 roku82. W akcie tym przewidziano m.in., że posiedzenia Senatu będą 
publiczne. W konstytucji z roku 1852 przyjęte zostało bowiem odmienne 
rozwiązanie. W tym okresie następowała już wyraźnie widoczna parlamen-
taryzacja II Cesarstwa, stąd też wprowadzono prawo interpelowania rządu 
przez członków Ciała Ustawodawczego i Senatu, a także możliwość łączenia 
funkcji ministerialnych z zasiadaniem w jednej lub drugiej izbie.

Analizując problematykę izby drugiej w kontekście dziewiętnastowiecz-
nych regulacji konstytucyjnych przyjmowanych po upadku I Cesarstwa, na-
leży więc wysnuć wniosek, że bikameralizm był rozwiązaniem, za którym 
opowiadano się najczęściej (z wyjątkiem krótkiego okresu II Republiki), jak-
kolwiek przyjmowano je w dwóch różnych wariantach konstrukcyjnych. Izba 
Parów funkcjonująca w latach 1814–1848 stanowiła zasadniczo przejaw recep-
cji znanego z Wielkiej Brytanii modelu izby typu arystokratycznego (w szcze-
gólności w okresie Restauracji). Z kolei Senat II Cesarstwa budowano w spo-
sób nawiązujący do idei Senatu Zachowawczego, czyli organu powołanego 
postanowieniami napoleońskiej konstytucji roku VIII (z 13 grudnia 1799 ro- 
ku) i działającego na obrzeżach szeroko pojętego procesu prawotwórczego 

81 Sénatus-consulte du 14 mars 1867, qui modifie l’article 26 de la Constitution [w:] Les Consti-
tutions..., s. 312.

82 Sénatus-consulte du 8 septembre 1869, qui modifie divers articles de la Constitution, les 
articles 3 et 5 du sénatus-consulte du 22 décembre 1852 et l’article 1er du sénatus-consulte du 31 dé-
cembre 1861 [w:] Les Constitutions..., s. 312–314.
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(wypowiadanie się w przedmiocie konstytucyjności prawa). W przypadku 
ustroju funkcjonującego od 1852 roku ówczesny Senat można było wszakże 
traktować jako izbę konstruującą bikameralną strukturę parlamentu. Gdy 
więc doszło do kolejnej daleko idącej zmiany paradygmatu konstytucyjne-
go, którą należało łączyć z powstaniem III Republiki – ustroju recypującego 
już w pełni parlamentarny system rządów – funkcjonowanie organu, który 
w większym lub mniejszym stopniu pełnił funkcję izby drugiej, nie było obce 
francuskiej tradycji konstytucyjnej. W szczególności stwierdzenie to nale-
ży odnosić do tego jej fragmentu, który wiązał się z istnieniem działającej 
w okresie kształtowania się parlamentaryzmu dualistycznego izby typu ary-
stokratycznego (lub zbliżonej do tego właśnie modelu ustrojowego).

2.2. KONCEPCJE IZBY DRUGIEJ W PRACACH  
NAD KONSTYTUCJAMI III ORAZ IV REPUBLIKI

W okresie pięciu lat dzielących upadek II Cesarstwa i uchwalenie ustaw kon-
stytucyjnych z 1875 roku funkcjonował de facto ustrój republikański (Re-
publikę proklamowano 4 września 1870 roku) oparty na rządach jednoizbo-
wego Zgromadzenia Narodowego, obradującego początkowo w Bordeaux, 
a następnie w Wersalu. Wspomniane pięciolecie, stanowiące okres swoistego 
prowizorium konstytucyjnego, nacechowane było sporami pomiędzy po-
szczególnymi nurtami politycznymi a – najogólniej mówiąc – pomiędzy mo-
narchistami i republikanami, co do kształtu przyszłych instytucji. Wyraźnie 
widoczne były odmienności odnoszące się do struktury parlamentu, kon-
strukcji ewentualnej izby drugiej oraz jej pozycji w ramach nowo tworzonej 
architektury konstytucyjnej. Równocześnie właśnie wtedy – jeszcze przed 
uchwaleniem trzech ustaw konstytucyjnych z roku 1875 – przyjmowano re-
gulacje, które nie pozostawały bez wpływu na późniejsze funkcjonowanie 
francuskiego modelu republikańskiego. 17 lutego 1871 roku Zgromadzenie 
Narodowe, w którym po wyborach z 8 lutego ukształtowała się większość 
monarchiczna, desygnowało „szefa władzy wykonawczej” (chef du pouvoir 
exécutif), którym został Adolphe Thiers. W wyniku przyjęcia ustawy Riveta 
(loi Rivet) z 31 sierpnia 1871 roku szef władzy wykonawczej otrzymał tytuł 
prezydenta Republiki, jakkolwiek tak skonstruowana głowa państwa pozo-
stawała – zgodnie z założeniami realizowanej wówczas koncepcji rządów 
zgromadzenia – podporządkowana jednoizbowemu parlamentowi83. Nota 

83 F. Bluche, Manuel d’histoire politique de la France contemporaine, Presses Universitaires 
de France, Paris 2008, s. 196. Władzę wykonawczą Thiers miał bowiem sprawować pod pełnym 
zwierzchnictwem zgromadzenia. Uchwalenie ustawy Riveta nie zmieniło tego stanu rzeczy. Jak 
pisze Marek Sobolewski, „ustawa potwierdziła tymczasowość przyjętej formy rządu, suwerenne 
prawa zgromadzenia do przekształcenia ustroju oraz, co najistotniejsze, stanowiła, że prezydent 



Koncepcje izby drugiej w pracach nad konstytucjami III oraz IV Republiki 77

bene jeszcze przed przyjęciem konstytucji III Republiki jej pozycja ustrojowa 
uległa dalszej limitacji, w czym można było widzieć rezultat toczącej się wal-
ki politycznej o ostateczny kształt nowo budowanych francuskich urządzeń 
ustrojowych84.

Z punktu widzenia procesu opracowania podstaw nowego ustroju, które-
go finalnym etapem stało się przyjęcie specyficznie zbudowanej konstytucji 
złożonej, najistotniejsze znaczenie miało uchwalenie ustawy z 20 listopada 
1873 roku o siedmioletniej kadencji prezydenckiej (loi du septennat). Oprócz 
tego we wskazanej ustawie przewidziano bowiem ustanowienie specjalnej, 
składającej się z trzydziestu członków komisji, przed którą postawiono zada-
nie opracowania nowej konstytucji. Powołana na tej podstawie tzw. komisja 
trzydziestu (commission des Trente) stała się sygnałem świadczącym o zai-
nicjowaniu procesu konstytucyjnego, który miał w sposób ostateczny wy-
eliminować fazę swoistego zawieszenia, przesądzając o kierunku realizowa-
nych zmian ustrojowych. Jeśli chodzi o strukturę legislatywy, to generalnie 
można uznać, że przedstawiciele ówcześnie istniejących nurtów politycznych 
opowiadali się w większości za recepcją modelu parlamentu dwuizbowego. 
Dotyczyło to także tych środowisk, którym ze względów ideowych bliższa 
pozostawała idea legislatywy unikameralnej, ale ówczesny kontekst poli-
tyczny wyznaczony silną pozycją monarchistów wymuszał finalnie przyję-
cie postawy kompromisowej. Na scenie politycznej obecni byli jednak także 
przedstawiciele lewicy, którzy optowali za bliską rewolucyjnym wzorcom ja-
kobińskim koncepcją jednoizbową85. Choć zatem dwuizbowość jako element 
konstrukcyjny nowo tworzonego ustroju nie została skutecznie zakwestiono-
wana, co do samego istnienia izby drugiej, jej formuły oraz roli w systemie 
ustrojowym można było zaobserwować ewidentne różnice, które w znacznej 
mierze były warunkowane poziomem „demokratyzmu” wskazanego orga-
nu. Z tego punktu widzenia można stwierdzić, że dla jednych izba druga 

jest całkowicie odpowiedzialny przed parlamentem i może w każdej chwili być odwołany ze sta-
nowiska”. Zob. M. Sobolewski, Od Drugiego..., s. 45. 

84 Należy tu wskazać na ustawę de Broglie z 13 marca 1873 r., która ograniczyła pozycję 
głowy państwa względem parlamentu, przyjmując tzw. ceremoniał chiński (cérémonial chino-
is). Chodziło o odseparowanie prezydenta Republiki od organu przedstawicielskiego. Zgodnie 
z przyjętym rozwiązaniem proceduralnym głowa państwa mogła zabierać głos na forum par-
lamentu jedynie po wcześniejszym zaanonsowaniu tego faktu deputowanym. Dalsza dyskusja 
mogła nastąpić wyłącznie pod jej nieobecność. Zob. D. Chagnollaud, Histoire constitutionnelle..., 
s. 175; M. Sobolewski, Od Drugiego Cesarstwa..., s. 46. Warto odnotować, że rozwiązanie po-
legające na ograniczeniu dostępu prezydenta Republiki do parlamentu było realizowane także 
w okresie późniejszym. Jak zauważają Jean Gicquel i Jean-Éric Gicquel, powrót głowy państwa 
na salę obrad nastąpił dopiero w 2009 r., do czego podstawę dały zmiany wprowadzone nowe-
lizacją konstytucji z 23 lipca 2008 r. Zob. J. Gicquel, J.-É. Gicquel, Droit constitutionnel..., s. 478.

85 D.  Chagnollaud, Histoire constitutionnelle..., s. 179–180; J.-P.  Marichy, La deuxième 
chambre dans la vie politique française depuis 1875, Libraire Générale de Droit et de Jurispru-
dence, Paris 1969, s. 115.



Izba druga w strukturze ustrojowej parlamentaryzmu monistycznego (III i IV Republika) 78

stanowiła trudne do zaakceptowania zagrożenie jako bastion konserwatyw-
nej prawicy, dla innych miała się opierać na formule arystokratycznej lub 
przyjmować charakter izby notabli, a dla jeszcze innych w dużo większym 
stopniu przypominać wybieraną w elekcji powszechnej reprezentację ogól-
nonarodową86. 

Począwszy od roku 1873, zaczęto formułować konkretne propozycje odno-
szące się do izby drugiej, które przyjmowały kształt kolejno składanych pro-
jektów regulacji prawnych. Do najważniejszych należy zaliczyć inicjatywę au-
torstwa Adolphe’a Thiersa oraz Jules’a Dufaure’a (projet Thiers-Dufaure), która 
została przedstawiona w maju 1873 roku. Wśród organów władz publicznych, 
które przewidziano w projekcie, znalazły się prezydent Republiki, Izba Repre-
zentantów (Chambre des Représentants) oraz Senat. Głowa państwa miała być 
wybierana przez kongres złożony z reprezentantów, senatorów oraz po trzech 
delegatów każdej rady generalnej. Zarówno reprezentanci, jak i senatorowie 
pochodziliby z wyborów powszechnych. Z każdego departamentu miało się 
wywodzić trzech senatorów. Wśród wyjątków od tak ustalonej zasady repre-
zentacji podmiotów terytorialnych znalazły się Territoire de Belfort oraz tery-
toria zamorskie, które miały posiadać w Senacie po jednym przedstawicielu. 
Tak skonstruowany schemat obsady personalnej izby drugiej zgodnie z ocze-
kiwaniami skutkowałby przewagą obszarów wiejskich nad miejskimi, z du-
żym prawdopodobieństwem prowadząc do zróżnicowania układu politycz-
nego kreowanego w jednej i drugiej izbie. Temu samemu celowi służyłoby 
wyznaczenie dziesięcioletniej kadencji senatorskiej oraz wymiana co dwa lata 
jednej piątej składu izby. Warunkiem uzyskania członkostwa w izbie drugiej 
miało być ukończenie 35. roku życia. Najważniejsze było wszakże zastosowa-
nie istotnych ograniczeń podmiotowych, które skutkowałyby prawem kandy-
dowania przyznanym jedynie ściśle określonym kategoriom wyborców, wśród 
których znaleźli się między innymi aktualni oraz byli parlamentarzyści, me-
rowie większych miast, prefekci, przewodniczący rad generalnych, członkowie 
Rady Stanu, Trybunału Obrachunkowego i Sądu Kasacyjnego, admirałowie 

86 Ibidem, s. 114–115; K. Fiorentino, La seconde Chambre..., s. 402–403. Warto nadmienić, 
że w okresie prowizorium konstytucyjnego z pierwszej połowy lat 70. XIX w. krytycznie na temat 
ewentualnego ustanowienia izby drugiej wypowiadał się Leon Gambetta. W wystąpieniu przed 
Zgromadzeniem Narodowym z 28 lutego 1873 r. wskazywał m.in., że projektowana koncepcja 
tego organu zakłada traktowanie go jako izby oporu wobec wybieranej w elekcji powszechnej 
izby pierwszej. Miałoby się to równać występowaniu izby drugiej przeciwko wyrażanej w izbie 
pierwszej woli suwerena. W ujęciu Gambetty takie ograniczanie organu wybieranego w głoso-
waniu ogólnonarodowym byłoby skierowane przeciwko samej elekcji powszechnej jako mecha-
nizmowi demokratycznemu, który pozostaje nieodłącznie związany z ideałem republikańskim. 
Zob. L’hostilité originelle (Gambetta, Assemblée nationale, 28 février 1873) [w:] Les fondateurs de 
la Troisième République, red. P. Barral, Armand Colin, Paris 1968, s. 297–301. W późniejszym 
okresie Gambetta zmienił jednak swoje początkowe nastawienie wobec dwuczłonowej struktury 
legislatywy.
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i wiceadmirałowie czy też hierarchowie kościelni87. Można uznać, że w tak 
skonstruowanej izbie drugiej kryterium podziału terytorialnego państwa by-
łoby bardzo mocno powiązane z ekskluzywnym charakterem tego podmiotu, 
którego członkami mogliby zostać tylko nieliczni. 

Ze względu na upadek Thiersa, który nastąpił niebawem po przedsta-
wieniu wskazanej inicjatywy, zawarte w niej propozycje ustrojowe nie były 
obiektem szerszej debaty, jednak mimo to stały się jednym z punktów od-
niesienia w procesie wypracowania ostatecznej formuły francuskiej izby dru-
giej okresu III Republiki88. W podobnym kierunku, jeśli chodzi o personalną 
kompozycję Senatu, szła propozycja zgłoszona przez innego członka komisji 
trzydziestu – Pierre’a Pradié. Novum stanowiła tu koncepcja, która zakładała, 
że przynajmniej w jakimś stopniu Senat stanie się reprezentacją francuskich 
gmin89. Inaczej kwestia personalnej struktury izby drugiej przedstawiała 
się w przypadku inicjatywy autorstwa księcia Alberta de Broglie (następcy 
Dufaure’a na stanowisku premiera po obaleniu Thiersa), która została przed-
stawiona w maju 1874 roku. Chodziło tu o tzw. projekt „Wielkiej Rady” (pro-
jet de «Grand Conseil»), który przyjmował profil jeszcze bardziej elitarny, 
wynikający między innymi z odrzucenia idei wyboru senatorów w głoso-
waniu powszechnym. Stąd też przeciwstawiane sobie projekty konstytucyj-
ne Thiersa-Dufaure’a oraz de Broglie można było postrzegać jako z jednej 
strony wyrażające idee umiarkowanej, konserwatywnej republiki, a z dru-
giej – wpisujące się we wciąż silne dążenie rojalistów do restytucji ustroju 
monarchicznego90. Charakterystycznym elementem projektu de Broglie było 
– poza odrzuceniem wyboru izby drugiej w elekcji powszechnej – kreowanie 
jej personalnego oblicza na podstawie trzech kategorii członkostwa. Wiel-
ka Rada miała się składać z członków wchodzących do niej z mocy prawa. 
Chodziło tu m.in. o kardynałów, marszałków i admirałów, a także o pierw-
szego przewodniczącego Sądu Kasacyjnego. Do drugiej kategorii mieli na-
leżeć członkowie izby mianowani dożywotnio przez prezydenta Republiki 
spośród m.in. obecnych i byłych parlamentarzystów, wyższych urzędników, 
intelektualistów czy też przedstawicieli Kościoła katolickiego. W skład izby 
drugiej wchodziliby też członkowie pochodzący z wyboru, a reprezentujący 
poszczególne departamenty (od jednego do trzech przedstawicieli w zależno-
ści od liczby ludności). Elekcja odbywałaby się z zastosowaniem specjalnego 

87 J.-P. Marichy, La deuxième chambre..., s. 116–117; P. Smith, The Senate of the Fifth French 
Republic, Palgrave Macmillan, Basingstoke–New York 2009, s. 12–13. Tak określony potencjalny 
skład personalny izby drugiej, która miałaby być złożona ze szczególnego rodzaju przedstawicieli 
był więc mocno osadzony w konstrukcji tracącej już walory czysto arystokratyczne Izby Parów 
z okresu Monarchii Lipcowej. Zob. K. Fiorentino, La seconde Chambre..., s. 406.

88 J.-P. Marichy, La deuxième chambre..., s. 117; P. Albertini, Le droit de dissolution et les sys-
tèmes constitutionnels français, Presses Universitaires de France, Paris 1977, s. 86.

89 K. Fiorentino, La seconde Chambre..., s. 406.
90 P. Albertini, Le droit de dissolution..., s. 86.
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kolegium elektorskiego o ściśle określonym składzie tworzonym m.in. przez 
deputowanych, radców generalnych, wyższych urzędników, inne osobistości 
duchowne i świeckie, w tym oficerów Legii Honorowej, profesorów uniwer-
syteckich oraz przewodniczących izb notarialnych. Oprócz tego do kole-
gium wyborczego mieli wchodzić najzamożniejsi podatnicy91. Znamienne 
dla charakteryzowanej, powstałej w środowisku monarchistów, formuły izby 
drugiej było zatem wyeliminowanie głosowania powszechnego jako mecha-
nizmu umożliwiającego kształtowanie jej składu, co świadczyło o znaczącej 
odmienności omawianej koncepcji od propozycji, której patronował Adol-
phe Thiers92. Projekty Thiersa–Dufaure’a oraz de Broglie – dwie najważniej-
sze inicjatywy ustrojowe dotyczące izby drugiej z okresu poprzedzającego 
uchwalenie konstytucji z 1875 roku – miały jednak również godną uwagi 
cechę wspólną, jaką było oparcie się na założeniu, że organ ten powinien być 
skonstruowany jako podmiot, który nie może powielać modelu reprezentacji 
ogólnonarodowej przyjętego, co zrozumiałe, w odniesieniu do izby pierw-
szej, lecz ma służyć temperowaniu jej nazbyt radykalnych przedsięwzięć93. 

Zasadnicze z punktu widzenia ostatecznie przyjętej formuły izby drugiej 
propozycje były dyskutowane w początkach roku 1875, gdy kwestia przy-
szłego ustroju nabrała wyraźnego przyspieszenia. W dotychczasowej fazie 
prowizorium konstytucyjnego nie brakowało wprawdzie różnorodnych ini-
cjatyw w przedmiocie postulowanego oblicza nowych instytucji, jednak do-
piero po kilku latach od upadku II Cesarstwa prace konstytucyjne zyskały 
realny kształt, prowadząc do szybkiego uchwalenia dwóch spośród trzech 
ustaw stanowiących konstytucję nowo powołanej III Republiki. Ważną rolę 
w procesie „dochodzenia” do ustroju republikańskiego odegrała tzw. po-
prawka Wallona (amendement Wallon) z 30 stycznia 1875 roku. Jej rezul-
tatem było przekształcenie siedmioletniej kadencji prezydenckiej przyjętej 

91 J.-P. Marichy, La deuxième chambre..., s. 117–118.
92 Jak pisze Karen Fiorentino, w rzeczywistości tak zbudowana izba druga nie miałaby wiele 

wspólnego z organem pochodzącym z wyborów, będąc raczej uosobieniem izby notabli, któ-
rej personalna kompozycja zakładała włączenie wszelkich możliwych osobistości duchownych 
i świeckich. Zob. K. Fiorentino, La seconde Chambre..., s. 407.

93 J.-P. Marichy, La deuxième chambre..., s. 119. Trzeba bowiem pamiętać, że w projekcie 
złożonym przez Dufaure’a izba druga miała być wprawdzie wybierana w wyborach powszech-
nych, jednak niezwykle restrykcyjnie określone zostały warunki wybieralności. Oba elementy 
konstrukcyjne wydawały się więc niejako równoważyć. W świetle przedstawionej koncepcji Se-
natowi miała więc przysługiwać legitymacja uzyskiwana bezpośrednio od suwerena, a zatem 
odpowiadająca tej, którą otrzymywała izba pierwsza, co dawało podstawy do silnej pozycji tego 
organu wobec pozostałego członu legislatywy. Jednocześnie – przez restrykcyjne ujęcie kryteriów 
podmiotowych członkostwa – personalna kompozycja Senatu znacząco odbiegałaby od mode-
lu przedstawicielstwa stosowanego w izbie pierwszej, co pozwalałoby nadać temu podmiotowi 
wyraźnie konserwatywny profil, a w konsekwencji także umożliwiałoby mu odgrywanie roli 
władzy moderującej. Zob. D. Gros, Naissance de la Troisième République, Presses Universitaires 
de France, Paris 2014, s. 154–157.
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w odniesieniu do ówczesnej głowy państwa – marszałka Patrice’a Mac Ma-
hona, a więc posiadającej ewidentnie charakter personalny94, w siedmiolet-
nią kadencję prezydenta Republiki bez względu na to, kto zostanie wybra-
ny na ten urząd95. Przyjęcie poprawki Wallona stało więc w sprzeczności 
z oczekiwaniami monarchistów, którzy w ustawie o siedmioleciu z roku 1873 
widzieli jedynie rozwiązanie tymczasowe, w dalszej perspektywie mające za-
pewnić odrzucenie idei republiki96. Wprowadzona zmiana, choć dotyczyła 
urzędu prezydenckiego, nie pozostawała zarazem bez wpływu na kwestię 
izby drugiej. W świetle wzmiankowanej poprawki prezydenta Republiki 
miało bowiem wybierać zgromadzenie składające się z Senatu oraz z Izby 
Deputowanych97. Ugruntowana została w ten sposób propozycja utworze-
nia parlamentu bikameralnego zawarta w projekcie dotyczącym organizacji 
władz publicznych, a przedstawionym uprzednio przez wspomnianą wcześ-
niej komisję trzydziestu98. Krystalizowała się w rezultacie koncepcja legisla-
tywy dwuizbowej, jakkolwiek konstrukcja nowo powoływanego Senatu nie 
była jeszcze wówczas doprecyzowana99. 

W trakcie prowadzonych na początku 1875 roku prac konstytucyjnych 
poświęconych zagadnieniu izby drugiej – toczących się już po odrzuceniu 

94 Ustawa z 20 listopada 1873 r. odnosiła się bowiem wyłącznie do następcy Thiersa. W ten 
sposób próbowano zyskać czas niezbędny do ustanowienia ustroju monarchicznego. Prezy-
dentura marszałka Mac Mahona miała w rezultacie stanowić rodzaj regencji. Zob. J. Gicquel,  
J.-É. Gicquel, Droit constitutionnel..., s. 478–479; G. Antonetti, Histoire contemporaine politique  
et sociale, Presses Universitaires de France, Paris 2003, s. 319–320.

95 J. Gicquel, J.-É. Gicquel, Droit constitutionnel..., s. 479; D. Chagnollaud, Histoire constitu-
tionnelle..., s. 178–179; D. Gros, Naissance..., s. 193–195. W wyniku poprawki Wallona nastąpiła 
zatem „depersonalizacja siedmiolecia”, co powodowało, że dalsze istnienie urzędu prezydenckie-
go wykraczało poza 1880 r., gdy miała się zakończyć kadencja wybranego na podstawie ustawy 
z 20 listopada 1873 r. prezydenta Mac Mahona. Zob. M. Morabito, Histoire constitutionnelle..., 
s. 309.

96 Z tego też powodu poprawka Wallona wydawała się działaniem szczególnie zręcznym. 
Formalnie rzecz biorąc, dotyczyła ona tylko odpersonalizowania siedmioletniej kadencji prezy-
denckiej, jednak de facto kryła w sobie dużo bardziej znaczącą treść, czyli odrzucenie postulatów 
monarchistów i utrwalenie republiki. Zob. A.-D. Houte, Le triomphe de la République 1871–1914, 
Éditions du Seuil, Paris 2014, s. 35.

97 Z tego względu poprawka Wallona w jakimś sensie znosiła skutki wcześniejszej porażki 
poprawki Laboulaye, która stanowiła, że w strukturze władz znajdą się dwie izby oraz prezy-
dent. W jej świetle utrwalenie ustroju republikańskiego szłoby więc w parze z recepcją bikame-
ralnej struktury parlamentu. Zob. J.-P. Marichy, La deuxième chambre..., s. 121–122; D. Gros, 
Naissance..., s. 189–193.

98 W projekcie nie przywidziano jednak, że głowa państwa będzie już trwale posiadać cha-
rakter republikański, a jedynie postanowiono, że marszałek Mac Mahon będzie nadal zajmo-
wał urząd prezydenta Republiki zgodnie z postanowieniami ustawy z 20 listopada 1873 r. Zob. 
ibidem, s. 180–181. Takie właśnie rozwiązanie tkwiło u podstaw przyjętej przez Zgromadzenie 
Narodowe późniejszej poprawki Wallona, która szła pod tym względem krok dalej.

99 Warto nadmienić, że nieco wcześniej odrzucona została poprawka zgłoszona przez Al-
freda Nacqueta, który optował za utworzeniem parlamentu unikameralnego. Zob. J.-P. Marichy,  
La deuxième chambre..., s. 121; D. Gros, Naissance..., s. 188–189.
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koncepcji skrajnej, czyli idei unikameralizmu – udało się wypracować roz-
wiązanie kompromisowe, a więc organu dalekiego od projektowanej wcześ-
niej izby arystokratycznej, czy też izby notabli, a zarazem niewybieranej 
w głosowaniu powszechnym, lecz z zastosowaniem instytucji specjalnego ko-
legium wyborczego oraz kryterium terytorialnego. Zgłaszane poprawki oraz 
debaty toczone w pierwszych tygodniach 1875 roku dowodziły, jak dużą wagę 
ówczesne stronnictwa polityczne przywiązywały do finalnej formuły projek-
towanego Senatu. Punktem spornym była przede wszystkim – na co wskazy-
wały już znacznie wcześniej składane propozycje uregulowania statusu izby 
drugiej – procedura personalnej obsady tego organu, która miała zaważyć 
na politycznym profilu kształtujących się w nim większości100. W tym zresz-
tą punkcie udało się wypracować rozwiązanie łączące propozycje zgłaszane 
przez monarchistów i konserwatywnie nastawionych republikanów, którzy 
nie kwestionowali idei parlamentu bikameralnego101. Jednocześnie należy 
zauważyć, że ukształtowana wówczas izba druga została bardzo mocno osa-
dzona w strukturze instytucjonalnej państwa, o czym przekonuje przyję-
cie formuły bikameralizmu równorzędnego, w pełni upodmiotowiającego 
ten organ w zakresie realizacji najważniejszych funkcji parlamentu. Stąd 
też to właśnie nowo konstruowany Senat stał się – jak wskazuje Marcel Mo-
rabito – zasadniczym elementem nowej konstytucji, a sam fakt, że ustawa 
dotycząca tego organu została przyjęta jako pierwsza spośród trzech aktów 
stanowiących łącznie konstytucję III Republiki, również nie pozostawał bez 
znaczenia102. Tak czy inaczej zbudowana izba druga stanowiła bowiem naj-
bardziej wyrazisty punkt odniesienia w sporze co do przyszłej architektury 
instytucjonalnej, który toczył się pomiędzy zwolennikami dwóch konkuren-
cyjnych wizji ustrojowych – monarchicznej i republikańskiej.

Problem struktury parlamentu oraz ewentualnego umiejscowienia w jego 
obrębie izby drugiej powrócił w prowadzonych po zakończeniu II wojny 
światowej pracach nad konstytucją nowej, IV Republiki. Z punktu widzenia 
kształtu odbudowywanych instytucji największe znaczenie miało rozstrzyg-
nięcie, czy należy sięgnąć do rozwiązań ujętych w ustawach z roku 1875,  

100 Należy w związku z tym odnotować zgłoszenie poprawki Duprata, która kwestionowała 
propozycję komisji trzydziestu, zakładającą, że w skład izby drugiej wchodziliby senatorowie 
z mocy prawa, senatorowie mianowani przez prezydenta Republiki oraz senatorowie wybiera-
ni w departamentach. Wskazana poprawka przewidywała natomiast, że Senat będzie pocho-
dził z wyborów oraz będzie kształtowany przez tych samych wyborców co Izba Deputowanych  
(le Sénat est électif, il est nommé par les mêmes électeurs que la Chambre des Députés). Popraw-
ka Duprata została wprawdzie przyjęta, jednak ostatecznie proponowane w niej rozwiąza-
nie nie było uwzględnione w dotyczącej Senatu ustawie z 24 lutego 1875 r. Zob. J.-P. Marichy,  
La deuxième chambre..., s. 125; D. Gros, Naissance..., s. 231–233.

101 J.-F. de Bujadoux, La «Constitution de la IIIe République», L.G.D.J, Issy-les-Moulineaux 
2015, s. 46.

102 M. Morabito, Histoire constitutionnelle..., s. 314.
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czy też zdecydować się na ustanowienie ustroju od podstaw, a zatem przyjęcie 
zupełnie nowej konstytucji, która nie byłaby jedynie odtworzeniem zniszczo-
nej w 1940 roku konstrukcji III Republiki. O odejściu od ustaw z 1875 roku 
zadecydowano w referendum przeprowadzonym 21 października 1945 roku, 
w którym wyraźna większość wyborców opowiedziała się za tym, by wybra-
ne wówczas jednoizbowe ciało przedstawicielskie funkcjonowało jako kon-
stytuanta obarczona zadaniem zbudowania nowej architektury ustrojowej103. 
Gdyby jednak w głosowaniu Francuzi udzielili odpowiedzi negatywnej, 
oczekując bezpośredniego powrotu do schematu instytucjonalnego sprzed 
roku 1940, to – zgodnie z ordonansem z 17 sierpnia 1945 roku w przedmiocie 
przeprowadzenia referendum104 – wybrane wtedy Zgromadzenie uformowa-
łoby Izbę Deputowanych przewidzianą w konstytucji z roku 1875, a w cią-
gu kolejnych dwóch miesięcy zostałyby przeprowadzone wybory senackie. 
Warto odnotować, że – podobnie jak w I połowie lat 70. XIX wieku, gdy 
obowiązywało swoiste prowizorium konstytucyjne – w okresie poprzedza-
jącym przyjęcie konstytucji IV Republiki legislatywa bazowała na modelu 
unikameralnym. 

Można więc stwierdzić, że odrzucenie w referendum z 1945 roku koncep-
cji powrotu do ustaw konstytucyjnych kształtujących ustrój Francji w latach 
1875–1940 oznaczało równoczesne zakwestionowanie, przynajmniej na jakiś 
czas, zasady dwuizbowości parlamentu. Jej ewentualne przywrócenie mogło 
nastąpić dopiero na gruncie nowo opracowanej całościowej regulacji konsty-
tucyjnej. Stąd też zagadnienie struktury legislatywy – tak istotne i szeroko 
dyskutowane w okresie poprzedzającym przyjęcie konstytucji III Republiki 
– stanęło na politycznym porządku dnia również wtedy, gdy kształtowały 
się instytucje, które miała ustanawiać pierwsza konstytucja powojenna. Ge-
neralnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że największe formacje polityczne 
działające w okresie poprzedzającym uchwalenie konstytucji z 1946 roku 
opowiadały się albo za parlamentem jednoizbowym, albo za parlamentem 
dwuizbowym, przy czym – jeśli chodzi o stosunki pomiędzy obiema częścia-
mi legislatywy – w tym drugim przypadku za bikameralizmem mocno zre-
widowanym w stosunku do modelu egalitarnego recypowanego w 1875 roku. 
Nie może zaskakiwać, że za koncepcją wprowadzenia konstrukcji unikame-
ralnej stały formacje lewicowe – Francuska Partia Komunistyczna (Parti com-
muniste français, PCF) oraz socjaliści zgrupowani wówczas we Francuskiej 

103 Gdy weźmie się pod uwagę wyniki we Francji metropolitalnej, to okazuje się, że za powie-
rzeniem wybranemu wówczas zgromadzeniu funkcji ustrojodawczych, a zatem za odrzuceniem 
powrotu do konstytucji III Republiki opowiedziało się aż 96% głosujących (niespełna 18 mln 
wobec 670 tys. głosujących przeciw). Zob. J. Chapsal, La vie politique en France..., s. 139–140.

104 Ordonnance n° 45-1836 du 17 août 1945, instituant une consultation du peuple français 
par voie de référendum et fixant le terme des pouvoirs de l’Assemblée consultative provisoire, http://
mjp.univ-perp.fr [dostęp: 22.02.2016].
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Sekcji Międzynarodówki Robotniczej (Section française de l’Internationale 
ouvrière, SFIO)105. Krytyka kierowana pod adresem modelu dwuizbowego, 
a w szczególności bikameralizmu równorzędnego znanego z okresu III Re-
publiki, zasadzała się na negatywnej ocenie występujących w modelu dwu-
izbowym elementów konstrukcyjnych. Postulowano więc, by lud wybierał 
jednoizbowy parlament w głosowaniu powszechnym i bezpośrednim, a wy-
rażonej w ten sposób woli suwerena nie ograniczało istnienie izby drugiej, 
której – tak jak w III Republice – nie kreuje się z zastosowaniem podobnego, 
a więc występującego w przypadku reprezentacji ogólnonarodowej, trybu 
elekcji. Ponadto uważano, że bikameralizm oparty na modelu silnej izby 
drugiej skutkuje spowolnieniem, a niekiedy nawet zablokowaniem procedu-
ry legislacyjnej, jak również może, w razie przyjęcia zasady odpowiedzial-
ności gabinetu przed obiema izbami, powodować – co pokazała praktyka 
rządzenia sprzed 1940 roku – jeszcze głębszą destabilizację parlamentarnego 
systemu rządów106.

Głoszona przez socjalistyczną i komunistyczną lewicę idea rezygnacji 
z bikameralnej struktury parlamentu znalazła odzwierciedlenie w projekcie 
nowej konstytucji z 19 kwietnia 1946 roku107, który przygotowała pierwsza, 
wybrana w październiku 1945 roku, konstytuanta, a który odrzucono w gło-
sowaniu referendalnym w maju następnego roku108. W projekcie ustanowiono 
system rządów zgromadzenia z jednoizbowym organem przedstawicielskim 
– Zgromadzeniem Narodowym, obok którego miały funkcjonować Rada 
Ministrów oraz politycznie zneutralizowany prezydent Republiki. Z punk-
tu widzenia struktury parlamentu największe znaczenie należy przypisać 
art. 47, w świetle którego Zgromadzenie Narodowe, wybierane w głosowaniu 
powszechnym, równym, bezpośrednim i z zastosowaniem zasady tajności, 
stanowiłoby organ, przez który lud sprawuje suwerenną władzę (le peuple 
français exerce sa souveraineté par ses députés à l’Assemblée nationale, élus 
au suffrage universel, égal, direct et secret). Z kolei art. 66 ust. 1 zastrzegał, 

105 W 1969 r. SFIO została przekształcona w Partię Socjalistyczną (Parti Socialiste, PS).
106 J.-P. Marichy, La deuxième chambre..., s. 141–142. Nie bez znaczenia była również radyka-

lizacja nastrojów w okresie bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Stąd też na stano-
wisko socjalistów w kwestiach konstytucyjnych, a w szczególności na deklarowane przywiązanie 
do bliskiej lewicy idei jednoizbowości wpływała radykalna postawa komunistów, dążących do re-
alizacji daleko idących koncepcji konstytucyjnych z okresu rewolucji francuskiej. Zob. G. Le Bé-
guec, Les socialistes et le Sénat, „Parlement[s], Revue d’histoire politique” 2006, vol. 2, nr 6, s. 65.

107 Le projet de Constitution du 19 avril 1946 [w:] Les Constitutions..., s. 371–388.
108 Przeciwko projektowi pierwszej konstytuanty głosowało 53% uczestników referendum. 

Za jego odrzuceniem oddano przeszło 10,58 mln głosów, a za przyjęciem – ponad 9,45 mln. 
Do takiego wyniku przyczyniła się przede wszystkim krytyczna postawa chadeckiego MRP, który 
sprzeciwiał się idei wprowadzenia na gruncie francuskim modelu rządów zgromadzenia. Jak 
pisze Jacques Chapsal, kluczowe znaczenie miała tu obawa przed oddaniem władzy wszechpo-
tężnemu, a do tego zdominowanemu przez komunistów organowi przedstawicielskiemu. Zob. 
J. Chapsal, La vie politique en France..., s. 158–159.
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że prawo uchwalania ustaw należy wyłącznie do Zgromadzenia Narodowego 
i nie może być, w całości lub w części, przeniesione na żaden inny podmiot109. 
Dokonana wówczas recepcja zasady unikameralizmu nie powinna wszakże 
prowadzić do wniosku, że w trakcie prac pierwszej konstytuanty nie były 
zgłaszane koncepcje ustanowienia parlamentu złożonego z dwóch izb. Ze 
względu na istniejący w niej układ polityczny inicjatywy te nie miały jednak 
większych szans powodzenia. 

Mając jednak na uwadze przynajmniej teoretyczną ewentualność recypo-
wania modelu dwuizbowego, warto odnotować przedłożenie dość minima-
listycznej poprawki autorstwa reprezentującego chadecki Ruch Republikań-
sko-Ludowy Paula Coste-Floreta, która zakładała, że obok Zgromadzenia 
Narodowego w składzie parlamentu znajdzie się również Rada Unii Fran-
cuskiej (Conseil de l’Union française). Należy zaznaczyć, że taki podmiot 
i tak miano powołać, umieszczając dotyczące go regulacje w art. 71–75 
przedłożonego pod referendum projektu konstytucji. Rady Unii Francuskiej 
nie traktowano jednak jako drugiego członu parlamentu, lecz jako organ 
odrębny, pełniący jedynie funkcję opiniodawczą, regulowany w rozdziale 
III pt. O dyskutowaniu i uchwalaniu ustaw (De la discussion et du vote des 
lois)110. Wspomniana poprawka Coste-Floreta zmierzała jedynie do tego, by  

109 Jakkolwiek trzeba zauważyć, że przepis stanowiący, iż dany organ uchwala ustawy na za-
sadzie wyłączności, wcale nie musi oznaczać, że już z tego względu można mówić o recepcji 
modelu parlamentu unikameralnego. Choć oczywiście takie rozwiązanie nie będzie wykluczo-
ne, to jednak równie dobrze można argumentować, iż z powyższego ujęcia wynikać może tak-
że przyjęcie modelu parlamentu bikameralnego zbudowanego według schematu asymetrii izb, 
który izbie pierwszej przyznaje prawo podejmowania ostatecznych decyzji w razie różnic zdań 
pomiędzy obiema częściami legislatywy. Wydaje się to zresztą potwierdzać art. 13 projektu dru-
giej konstytuanty, który przyjęto jako konstytucję IV Republiki. Zgodnie ze wskazaną regulacją, 
to wyłącznie do Zgromadzenia Narodowego należało uchwalanie ustaw, a prawo to nie mogło 
być delegowane. Co warte podkreślenia, regulacja ta obowiązywała już w warunkach parlamentu 
bikameralnego.

110 W świetle postanowień projektu w skład Rady mieli wchodzić radcowie wybierani przez 
rady generalne w departamentach metropolii oraz przez rady generalne lub zgromadzenia te-
rytorialne departamentów lub terytoriów zamorskich (art. 71). Kadencja tego organu wynosi-
łaby cztery lata, a publiczne posiedzenia odbywałyby się w tym samym czasie, co posiedzenia 
Zgromadzenia Narodowego (art. 72). Członkowie Rady mieli być chronieni immunitetem for-
malnym i materialnym (art. 74). Wydawanie opinii dotyczyłoby projektów i propozycji ustaw 
przekazanych Radzie. Należy zaznaczyć, że następowałoby to nie tylko na wniosek Rady Mini-
strów i Zgromadzenia Narodowego, lecz także z inicjatywy samej Rady Unii Francuskiej (art. 73 
ust. 1). Takie ujęcie oznaczało, że opiniodawcze kompetencje omawianego organu, choć zupełnie 
drugoplanowe z punktu widzenia całokształtu procedury ustawodawczej, nie mogłyby zostać 
„wyłączone” przez samą bierność egzekutywy i legislatywy. Opinia miała być w ciągu miesiąca 
przekazana Zgromadzeniu Narodowemu, chyba że to ostatnie zadeklarowało procedurę pilną 
– wtedy obowiązywałby bardziej rygorystyczny termin (art. 73 ust. 2). W projekcie regulowano 
także następstwa opinii formułowanych przez Radę. Gdyby więc przekazana opinia była zgodna 
ze stanowiskiem Zgromadzenia Narodowego, albo też w ogóle nie została dostarczona, to ustawę 
promulgowano by w kształcie przyjętym przez parlament (art. 73 ust. 3). Gdyby natomiast opi-
nia nie pozostawała w zgodzie ze stanowiskiem legislatywy, to wówczas następowałoby drugie 
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omawianą instytucję uznać za część parlamentu, nie zmieniając przy tym 
jej projektowanej pozycji ustrojowej. Argumentacja stojąca za tą inicjatywą 
zasadzała się na przekonaniu, że jeżeli opinie formułowane przez Radę Unii 
Francuskiej miałyby mieć jakieś większe znaczenie dla opinii publicznej, 
to jej członkowie powinni mieć status parlamentarzystów, co zwiększało-
by prestiż tego organu. Poprawka nie znalazła wszakże uznania u członków 
konstytuanty (288 głosów padło za jej odrzuceniem, a 260 za przyjęciem)111. 
Dowodziło to, że nawet nieznaczne w gruncie rzeczy koncesje na rzecz bi-
kameralizmu nie cieszyły się poparciem uczestników prac konstytucyjnych. 
Nota bene ujęta w ten sposób dwuizbowość i tak miałaby w zasadzie wyłącz-
nie formalny charakter. Jedynie opiniodawcza rola Rady Unii Francuskiej 
na porządku dziennym stawiałaby bowiem kwestię zasadności ujmowania 
tego organu jako izby drugiej „z prawdziwego zdarzenia”112.  

czytanie, w którym Zgromadzenie Narodowe decydowałoby „ostatecznie i suwerennie” (défini-
tivement et souverainement) w sprawie poprawek przedstawionych przez Radę (art. 73 ust. 4).

111 J.-P. Marichy, La deuxième chambre..., s. 148; V. Boyer, La gauche et la seconde chambre de 
1945 à nos jours. Recherche sur la position des socialistes et des communistes à l’égard de la seconde 
chambre, L’Harmattan, Paris 2007, s. 377–378; D. Chagnollaud, Histoire constitutionnelle..., s. 316.

112 Niemniej trzeba zaznaczyć, że choć w projekcie konstytucji z kwietnia 1946 r. nie za-
mieszczono regulacji przewidującej, że parlament składa się ze Zgromadzenia Narodowego oraz 
z Rady Unii Francuskiej, a zatem tego ostatniego organu nie uznano formalnie za izbę drugą, 
a ponadto nie wyposażono go w kompetencję do przyjmowania ustaw, to jednak nie ulega wątp-
liwości, że podmiot ten został dość ściśle, a przez to nietypowo, włączony w przebieg postępo-
wania ustawodawczego. Może o tym świadczyć m.in. możliwość wyrażania swojego stanowiska 
w sprawie projektów lub propozycji ustaw z własnej inicjatywy czy też generowanie przez opinie 
niezgodne ze stanowiskiem Zgromadzenia Narodowego przejścia do drugiego czytania, w któ-
rym parlament musiałby się jeszcze raz oficjalnie wypowiedzieć na temat głosowanego projek-
tu lub propozycji ustawy. Biorąc to pod uwagę, można zatem uznać, że projektowana pozycja 
ustrojowa Rady Unii Francuskiej różniła się znacząco od pozycji innego organu o charakterze 
opiniodawczym, który przewidziano w przepisach projektu – Rady Ekonomicznej (Conseil éco-
nomique), o której była mowa w art. 64–65, zamieszczonych w rozdziale II pt. O opracowywaniu 
ustaw (De l’élaboration des lois). Należy zaznaczyć, że w świetle postanowień projektu opinie 
formułowane przez Radę Ekonomiczną – w przeciwieństwie do opinii Rady Unii Francuskiej 
– nie mogłyby modyfikować przebiegu postępowania ustawodawczego. Miały też one dotyczyć 
jedynie niektórych materii ustawowych. Z racji specyficznego ulokowania Rady Unii Francuskiej 
w strukturze instytucjonalnej państwa można się więc zastanawiać, czy tak skonstruowany organ 
nie spełniałby wymogów pozwalających na zakwalifikowanie go, mimo braku w tym względzie 
jednoznacznej wypowiedzi ustrojodawcy, jako izbę drugą parlamentu. Warto więc odnotować 
stanowisko mocno problematyzujące to zagadnienie, które prezentuje we współczesnej doktry-
nie Vincent Boyer. Zdaniem tego autora stanowienie prawa przez organ uczestniczący w sze-
roko pojętej procedurze przyjmowania ustaw nie musi być niezbędnym warunkiem uznania 
takiego podmiotu za izbę drugą parlamentu. Procedura legislacyjna obejmuje bowiem również 
etap dyskusji nad ustawą, a nie jedynie formalne jej głosowanie. W wyniku takiego ujęcia, przez 
samo wyrażanie opinii dany podmiot miałby uczestniczyć w procesie ustawodawczym. Według 
Boyera, do zaklasyfikowania takiego organu jako izby drugiej potrzebne byłoby spełnienie kil-
ku warunków. Po pierwsze, działalność opiniodawcza musiałaby się odnosić do całości mate-
rii ustawowej, a nie jedynie do określonych jej fragmentów. Po drugie, wydanie opinii byłoby 
obligatoryjne. Po trzecie, stanowisko takiego podmiotu musiałoby być formułowane po wcześ-
niejszym przedyskutowaniu i przyjęciu danego tekstu we właściwym organie parlamentarnym.  
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Spojrzenie na zasadę bikameralizmu jako rozwiązanie, które należy 
całkiem realnie rozważać w kontekście budowy powojennej architektury 
instytucjonalnej, zmieniło się dopiero po wyborze drugiej konstytuanty, 
co stanowiło konsekwencję odrzucenia pierwszego, lansowanego przez so-
cjalistów i komunistów, projektu konstytucji. Wybory do nowego zgroma-
dzenia konstytucyjnego odbyły się 2 czerwca 1946 roku i przyniosły spadek 
poparcia dla formacji lewicowych przy jednoczesnym wzroście zaufania wy-
borców dla centrowego i umiarkowanego MRP. Modyfikacja układu poli-
tycznego w konstytuancie przełożyła się w sposób bezpośredni na rezultaty 
wznowionych prac konstytucyjnych. Przedłożony projekt był już znacznie 
bardziej „zrównoważony”, o czym świadczyło porzucenie koncepcji rządów 
zgromadzenia na rzecz systemu parlamentarnego w formule monistycznej, 
a zatem zbliżonego do tego, jaki przyjęto i stosowano w III Republice. Zmia-
na dotychczasowej optyki objęła także zagadnienie struktury parlamentu. 
W projekcie przedstawionym pod kolejne głosowanie referendalne została 
ona oparta na zasadzie bikameralizmu, za którą już wcześniej mniej lub bar-
dziej otwarcie opowiadały się dwie pozostałe – po socjalistach i komunistach 
– znaczące siły polityczne obecne w pierwszej konstytuancie, czyli chadecy 
z MRP i Partia Radykalna (Parti radical, PR). Stanowisko to zostało podtrzy-
mane także po wyłonieniu nowego zgromadzenia ustrojodawczego, co było 
tym bardziej zrozumiałe, że odrzucenie w majowym referendum pierwsze-
go projektu konstytucji można było zasadnie interpretować jako zakwestio-
nowanie nie tylko koncepcji rządów zgromadzenia, lecz także promowanej 
przez lewicę potrzeby wprowadzania jednoizbowości113.

Po czwarte wreszcie, przedstawienie opinii musiałoby wywierać określone skutki prawne (cer-
tains effects juridiques). Analiza tych wymogów w kontekście Rady Unii Francuskiej ujętej w pro-
jekcie pierwszej konstytuanty prowadzi wskazanego autora do wniosku, że jest ona czymś więcej 
niż zwykłym organem konsultacyjnym i z tego punktu widzenia może zostać uznana za izbę 
drugą. Zob. V. Boyer, La gauche..., s. 368–375. Dostrzegając walory płynące z próby wypraco-
wania bardziej szczegółowych kryteriów pozwalających zaliczać określone organy do katalogu 
izb drugich, trzeba jednak pamiętać, że w doktrynie w dalszym ciągu zdecydowanie dominuje 
konwencjonalny pogląd o przyjęciu w projekcie z kwietnia 1946 r. konstrukcji unikameralnej, 
do czego zresztą dogodnego argumentu dostarczyło odrzucenie zmierzającej do usankcjonowa-
nia dwuizbowości poprawki Coste-Floreta. Można tu przykładowo wymienić ujęcie Oliviera Go-
hina, według którego instytucje zbudowane w projekcie z kwietnia 1946 r. obok Zgromadzenia 
Narodowego nie mogły zrównoważyć jego siły. Chodziło tu nie tylko o władzę wykonawczą, lecz 
także o „dwa zgromadzenia konsultacyjne, które – nie będąc parlamentarnymi – zostały utwo-
rzone obok niego i na jego rzecz (les deux assemblées consultatives, qui, sans être parlementaire, 
sont créées à ses côtés et à son profit)”, czyli o Radę Unii Francuskiej i Radę Ekonomiczną. Zob. 
O. Gohin, Droit constitutionnel, LexisNexis SA, Paris 2013, s. 520.

113 Ze strony MRP ideę ustanowienia izby drugiej promował wspomniany wcześniej Coste-
-Floret, natomiast po stronie Partii Radykalnej wśród orędowników bikameralizmu można wy-
mienić Édouarda Herriota. Ta ostatnia formacja opowiedziała się za odrzuceniem pierwszego 
projektu konstytucji, a i na późniejszym etapie prac konstytucyjnych głosiła potrzebę utworzenia 
parlamentu dwuizbowego. Jak pisze Monika Ślufińska, „idea jednoizbowości odrzucona w refe-
rendum nie powinna być ponownie rozważana ani nawet znaleźć się w nowym projekcie – do tego 
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Warto zatem odnotować, że wstępne projekty nowej regulacji konstytu-
cyjnej składane w czerwcu i lipcu 1946 roku, a więc już po wyborze drugiej 
konstytuanty, zawierały propozycje recypowania modelu bikameralnego. 
Przykładowo, w projekcie lansowanym przez zwycięski w elekcji MRP zna-
lazła się koncepcja ustanowienia jako izby drugiej Rady Republiki (Consei l 
de la République), która, będąc podmiotem reprezentacji departamentów 
i gmin, pod względem kompetencyjnym pozostawałaby wyraźnie słabsza 
od reprezentacji ogólnonarodowej skupionej w Zgromadzeniu Narodowym. 
Przejawiałoby się to m.in. w możliwości odrzucania przez izbę pierwszą 
poprawek zgłaszanych w izbie drugiej oraz w niedopuszczalności obalenia 
rządu w procedurze wotum nieufności (jakkolwiek istniałaby możliwość for-
mułowania zapytań pod adresem ministrów)114. Znacznie silniejszą pozycję 
izby drugiej przewidywały natomiast inicjatywy konstytucyjne formacji cen-
troprawicowych. Wskazać tu należy na projekt Jacques’a Bardoux, członka 
konstytuanty reprezentującego utworzoną w 1945 roku Chłopską Partię Unii 
Społecznej (Parti paysan d’union sociale, PPUS)115. Projekt zakładał utworze-
nie obok Izby Deputowanych jako izby pierwszej także Izby Gmin (Chambre 
des Communes), która byłaby wybierana na dziewięć lat przez radców gene-
ralnych oraz delegatów rad municypalnych. Przewaga Izby Deputowanych 
miała się zaznaczać w kwestiach finansowych, natomiast w zakresie pozosta-
łego ustawodawstwa różnice pomiędzy obiema częściami legislatywy mog-
łyby powodować zebranie się, na wniosek Rady Ministrów, obu izb w for-
mie kongresu, co stanowiłoby środek służący wyjściu z powstałego impasu. 
W kierunku silnej izby drugiej szedł również projekt Roberta Bétolauda wy-
stępującego z ramienia innej formacji z tej strony sceny politycznej – Repub-
likańskiej Partii Wolności (Parti républicain de la liberté, PRL)116. Zakładano 
tu, że w przypadku braku zgody między izbami decydujący głos będzie miała 
izba pierwsza117. Warto nadmienić, że konstrukcja przynajmniej formalnie 
dwuizbowa znalazła się nawet w projekcie socjalistów, w świetle którego 

sprowadzało się stanowisko radykałów”. Zob. M. Ślufińska, Radykałowie francuscy. Koncepcje 
i działalność polityczna w XX wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 78–79. Warto 
nadmienić, że w referendum z października 1945 r. radykałowie opowiadali się za udzieleniem 
odpowiedzi „nie” na oba wówczas postawione Francuzom pytania. Takie stanowisko oznaczało 
zatem przywiązanie do konstytucji z 1875 r. Zob. J. Chapsal, La vie politique en France..., s. 137.

114 J.-P. Marichy, La deuxième chambre..., s. 157–158.
115 Formacja ta na początku lat 50. stała się częścią Krajowego Centrum Niezależnych 

i Chłopów (Centre national des indépendants et paysans, CNIP). Szerzej na temat PPUS zob. 
D. Bensoussan, Le Parti paysan d’union sociale [w:] La Recomposition des droites en France à la 
Libération 1944–1948, red. G. Richard, J. Sainclivier, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 
2004, s. 205–216.

116 Ugrupowanie to w okresie późniejszym również weszło w skład CNIP. Szerzej na temat 
PRL zob. M. Bernard, Le Parti Républicain de la Liberté (PRL) ou l’impossible union des droites 
(1946–1948) [w:] La Recomposition des droites..., s. 191–203.

117 J.-P. Marichy, La deuxième chambre..., s. 158.
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funkcje izby drugiej miała pełnić wyposażona w kompetencje opiniodawcze 
Rada Unii Francuskiej. W tym przypadku chodziło więc w gruncie rzeczy 
o jedynie kosmetyczne, wymagane przez zaistniałe okoliczności, modyfi-
kacje w stosunku do rozwiązań zaproponowanych w lewicowym projekcie 
pierwszej konstytuanty118. 

Biorąc pod uwagę różnorakie propozycje formułowane w odniesieniu 
do uni- lub bikameralnej struktury parlamentu, a także bardziej konkretne 
koncepcje ulokowania izby drugiej w architekturze instytucjonalnej pań-
stwa, można dojść do wniosku, że – podobnie jak w trakcie prac poprze-
dzających uchwalenie ustaw konstytucyjnych z 1875 roku – przedmiotowa 
materia była przez formacje polityczne reprezentowane w pierwszej i drugiej 
konstytuancie ujmowana w sposób, który czynił z niej jeden z punktów po-
litycznego sporu. Należy wszakże pamiętać, że głoszone w latach 1945–1946 
koncepcje ustrojowe formułowano w odmiennym kontekście partyjno-poli-
tycznym, którego znamienną cechą była przewaga ugrupowań lewicowych 
oraz centrowych przy jednoczesnej słabości nurtu wyraziście konserwatyw-
nego oraz wciąż widocznym braku politycznego zorganizowania środowi-
ska gaullistowskiego. O ile więc o kształcie pierwszego projektu konstytucji 
decydowali socjaliści i komuniści, o tyle wpływ na drugi uzyskali również 
chadecy. Wskutek tego ta właśnie swoista trójpartyjna koalicja (tripartisme) 
rozstrzygnęła o obliczu IV Republiki, w tym również o przyjęciu konstruk-
cji parlamentu wprawdzie bikameralnego, ale o wyjątkowo słabej pozycji 
ustanowionej jako izba druga Rady Republiki (jakkolwiek silniejszej od pro-
jektowanej w charakterze organu wyłącznie opiniodawczego Rady Unii 
Francuskiej). Uwzględniajac krytyczne nastawienie lewicy (w szczególności 
komunistycznej) do dwuizbowości oraz formułowane przez mniejsze partie 
centroprawicy postulaty stworzenia relatywnie silnej izby drugiej, przyjęte 
rozwiązanie można zatem uznać za wypośrodkowane. Świadczy o tym naj-
lepiej stanowisko sprawozdawcy prac komisyjnych w drugiej konstytuancie, 
wspomnianego wcześniej Paula Coste-Floreta, który wskazywał, że przez 
ustanowienie Rady Republiki w proponowanej formie nie dojdzie do przy-
wrócenia dwuizbowości absolutnej, znanej sprzed roku 1940. Polityk MRP 
wyraził pogląd, że dla zwolenników istnienia tylko jednej izby projektowany 
system można określić mianem „unikameralizmu złagodzonego” (mono-
caméralisme tempére), z kolei perspektywa adherentów rozwiązania prze-
ciwnego pozwala w nim dostrzec „bikameralizm niekompletny” (bicaméra-
lisme incomplet). Przedstawiona koncepcja izby drugiej, poddana następnie 
dalszym pracom w konstytuancie, spotkała się zresztą z podwójną krytyką. 
Dla PCF była to bowiem instytucja nadmiernie ograniczająca pozycję izby 
pierwszej, z kolei dla formacji ulokowanych na prawo od MRP – podmiot 

118 Ibidem, s. 157; P. Smith, The Senate..., s. 30.
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niemający rzeczywistych kompetencji119. Ostatecznie proponowane roz-
wiązanie zaakceptowali komuniści, którzy wraz z MRP i SFIO zagłosowali 
za nową konstytucją, natomiast formacje domagające się większego – acz-
kolwiek nieidącego tak daleko jak w III Republice – upodmiotowienia izby 
drugiej, głosowały przeciwko przedłożonym rozwiązaniom (440 głosów od-
dano za przyjęciem tego aktu, 106 członków konstytuanty było przeciw)120. 
Przeprowadzone następnie referendum, w którym Francuzi opowiedzieli 
się za nową konstytucją121, otwarło drogę IV Republice. Porzucając zawarte 
w projekcie pierwszej konstytuanty koncepcje systemu rządów zgromadze-
nia oraz unikameralizmu, pod niektórymi względami w większym stopniu 
nawiązano do ustroju ustanowionego w 1875 roku. Wspólnymi elementami 
były tu system parlamentarny w wersji monistycznej oraz właśnie bikame-
ralna struktura legislatywy (jakkolwiek oparta na zupełnie innym schemacie 
relacji pomiędzy obiema izbami).

2.3. IZBA DRUGA W OBRĘBIE PRZYJĘTYCH KONSTRUKCJI 
KONSTYTUCYJNYCH

Trzonem urządzeń ustrojowych przyjmowanych na gruncie konstytucji z lat 
1875 oraz 1946 pozostaje bez wątpienia system rządów oparty na podstawo-
wych założeniach parlamentaryzmu jednokierunkowego, w ramach którego 
pierwszoplanowe miejsce w stworzonej architekturze konstytucyjnej przy-
pada organowi przedstawicielskiemu, jednak w przypadku formuły zastoso-
wanej po II wojnie światowej można było zaobserwować, wynikającą z istnie-
jącego już wówczas trendu, recepcję rozwiązań nawiązujących do koncepcji 
racjonalizacji systemu parlamentarnego rozumianej jako wzmocnienie egze-
kutywy kosztem legislatywy. Skala, w jakiej mechanizmy tego typu zostały 
wprowadzone do konstytucji, była jednak dalece niewystarczająca, co nie po-
zwalało mówić o jakiejkolwiek poważniejszej zmianie dotychczas obowiązu-
jącego, skrajnie proparlamentarnego, paradygmatu ustrojowego. Generalnie 
rzecz biorąc, można więc stwierdzić, że pod rządami obu wzmiankowanych 
konstytucji ustrojowy kontekst dwuizbowości wyznaczała struktura parla-
mentaryzmu monistycznego pozostającego w ewidentnej opozycji do zało-
żeń parlamentaryzmu zracjonalizowanego, a przez to również do pierwotnej 

119 J.-P. Marichy, La deuxième chambre..., s. 159–161; M. Baroli, D. Robert, Du Conseil de la 
République au Sénat 1946–1958, Presses Universitaires de France, Paris 2002, s. 17–19. 

120 D.  Chagnollaud, Histoire constitutionnelle..., s. 318–319; M.  Baroli, D.  Robert, Du 
Conseil..., s. 18–19.

121 Nowa konstytucja została uchwalona dzięki poparciu niespełna 9,3 mln uprawnionych 
wyborców. Głosów przeciw było przeszło 1,13 mln mniej. Zob. J. Chapsal, La vie politique en 
France..., s. 164–165.
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formuły parlamentaryzmu dualistycznego, opartego przecież na lansowanej 
przez zwolenników procesu racjonalizacji równowadze ustrojowej. Kon-
cepcje systemu parlamentarnego przyjęte w konstytucjach z lat 1875 i 1946 
były więc sobie bardzo bliskie. W obu przypadkach pozycja ustrojowa głowy 
państwa pozostawała mniej lub bardziej zneutralizowana politycznie oraz 
– ze względu na brak powszechnych wyborów prezydenckich – pozbawio-
na silnej legitymacji społecznej, a rząd jako drugi z członów dualistycznej 
egzekutywy nie dysponował instrumentarium wystarczającym do tego, by 
zapewnić sobie stabilne funkcjonowanie połączone z możliwością skutecznej 
realizacji programu politycznego. Realizowany w warunkach III i IV Re-
publiki model parlamentaryzmu monistycznego (jakkolwiek pod rządami 
konstytucji z roku 1946 wykazujący – jak zaznaczono – nieznaczne ukierun-
kowanie racjonalizacyjne) aplikowano w połączeniu z recepcją bikameralnej 
struktury parlamentu, która jednak – mimo podobieństw dotyczących syste-
mu rządów – przyjęła zupełnie inne oblicze. W ustroju ukonstytuowanym 
w 1875 roku Senat powołano jako organ, którego pozycja ustrojowa miała się 
równać pozycji przyznanej Izbie Deputowanych jako izbie pierwszej. Ozna-
czało to opowiedzenie się za modelem pełnej równorzędności obu części 
legislatywy. Z kolei w warunkach IV Republiki utrzymaniu zrewidowanej 
jedynie w nieznacznej mierze monistycznej odmiany systemu parlamentar-
nego towarzyszyło daleko idące ograniczenie funkcjonującej w miejsce do-
tychczasowego Senatu Rady Republiki. W ustanowionym po II wojnie świa-
towej układzie instytucjonalnym zastosowano więc rozwiązanie odwrotne, 
a zatem schemat ewidentnej asymetrii, który z izby drugiej czynił jedynie 
dodatek do reprezentacji ogólnonarodowej, zapewnianej przez dominujące 
w ramach dwuczłonowego parlamentu Zgromadzenie Narodowe.

Najważniejszym aktem prawnym regulującym status izby drugiej funk-
cjonującej w okresie III Republiki była ustawa z 24 lutego 1875 roku o organi-
zacji Senatu, która – obok ustawy o organizacji władz publicznych oraz usta-
wy o stosunkach między władzami publicznymi – należała do trzech ustaw 
konstytucyjnych stanowiących podstawę ustroju funkcjonującego w latach 
1875–1940. W świetle jej postanowień w Senacie zasiadało 300 członków, 
przy czym jego składu nie kreowano w sposób jednorodny, gdyż 225 miało 
być wybieranych w departamentach oraz w koloniach, natomiast pozosta-
łych 75 pochodzić z wyboru dokonywanego przez Zgromadzenie Narodo-
we, czyli połączone izby parlamentu. Ustawa o organizacji Senatu określała 
ponadto reprezentację, jaką w izbie drugiej dysponowały departamenty oraz 
terytoria zamorskie. Jeśli chodzi o departamenty metropolii, to miały one 
posiadać przynajmniej dwa mandaty senatorskie. Ustawa wymieniała z na-
zwy te jednostki terytorialne, które posiadały trzy, cztery lub pięć miejsc 
w izbie drugiej. W tym ostatnim przypadku chodziło jedynie o dwa depar-
tamenty. Po jednym miejscu w Senacie przypadało z kolei takim podmiotom, 
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jak: Territoire de Belfort, trzy departamenty algierskie, a także cztery kolonie 
(Martynika, Gwadelupa, Réunion oraz Indie Francuskie) (art. 2). Nabycie 
biernego prawa wyborczego następowało wraz z ukończeniem 40. roku ży-
cia. Oprócz tego członkostwo w izbie mogli uzyskać jedynie Francuzi cie-
szący się pełnią praw cywilnych i politycznych (art. 3). Wyboru senatorów 
dokonywały kolegia wyborcze, w skład których wchodzili deputowani, rad-
cowie generalni, radcowie okręgowi (conseillers d’arrondissement) oraz dele-
gaci wybierani przez rady municypalne spośród wyborców gminy (art. 4)122. 
Senatorowie mianowani przez Zgromadzenie Narodowe byli z kolei selekcjo-
nowani przez głosowanie na listę (scrutin de liste) z zastosowaniem wymogu 
uzyskania poparcia bezwzględnej większości deputowanych (art. 5). Senato-
wi nie nadano charakteru organu kadencyjnego. Pojęcie kadencji odnosiło 
się wyłącznie do poszczególnych senatorów. Byli oni wybierani na dziewięć 
lat, przy czym co trzy lata następowała wymiana jednej trzeciej składu izby. 
Aby umożliwić stosowanie takiego rozwiązania, podczas pierwszej sesji 
nowo wybranego parlamentu miano dokonać podziału departamentów 
na trzy serie zawierające taką samą liczbę senatorów, a następnie losowo wy-
brać serie, których skład personalny ulegnie odnowieniu po upływie trzech 
oraz sześciu lat (art. 6). Odmienne rozwiązanie zostało przyjęte w odnie-
sieniu do wspomnianych 75 senatorów wyznaczonych przez Zgromadzenie 
Narodowe. Kompetencja, która została w ten sposób przyznana połączonym 
izbom parlamentu, była bowiem „konsumowana” przez jej jednokrotne za-
stosowanie. W razie wakatu z powodu śmierci, rezygnacji lub z innej przy-
czyny obsada mandatu miała należeć do samej izby drugiej (art. 7)123.

Kompetencje przyznane izbie drugiej określone zostały zarówno w usta-
wie o organizacji Senatu, jak i w dwóch pozostałych aktach stanowiących 
konstytucję III Republiki. Z punktu widzenia pozycji omawianego pod-
miotu w ustanowionej architekturze konstytucyjnej kluczowego znaczenia 
nabierało powiązanie go z pozostałymi organami państwa ulokowanymi 
w obrębie władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej. Należy więc pod-
kreślić, że przyjęcie bikameralnej struktury parlamentu nastąpiło w opty-
malnej z punktu widzenia izby drugiej formie, czyli w wariancie symetrii 
obu członów legislatywy124. W odniesieniu do działalności ustawodawczej 

122 Stąd też określenie Senatu III Republiki mianem „wielkiej rady gmin francuskich” (grand 
Conseil des communes françaises), którego użył Leon Gambetta. Zob. Discours prononcés le 18 
janvier 1876 à Aix et les 21, 23 et 26 janvier à Paris (réunion des délégués sénatoriaux de la Seine) 
[w:] Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta publiés par M. Joseph Reinach: quatrième 
partie (18 janvier 1876 – 12 juillet 1876), G. Charpentier, Paris 1882, s. 46.

123 Marcel Morabito widzi w konstrukcji zakładającej dokooptowanie senatorów przez samą 
izbę drugą jedno z wielu rozwiązań służących zapewnieniu jej konserwatywnego charakteru. 
Zob. M. Morabito, Histoire constitutionnelle..., s. 314.

124 Stąd też Konstanty Grzybowski pisze o „swoistym dualizmie naczelnych organów pań-
stwowych, Izby Deputowanych i Senatu”, zwracając uwagę, że powstaje w ten sposób równowaga 
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oznaczało to brak możliwości uchwalenia ustawy bez zgody obu izb. Cał-
kowita symetria bikameralizmu w zakresie ustawodawstwa doznawała jed-
nak nieznacznego uszczerbku w związku z uchwalaniem ustaw finansowych 
(lois de finances), o których była mowa w art. 8 ustawy o organizacji Senatu. 
Wskazana regulacja zakładała w punkcie wyjścia równorzędność izb w za-
kresie realizacji funkcji ustawodawczej, stanowiąc, że Senat posiada łącznie 
z Izbą Deputowanych (concurremment avec la Chambre des députés) inicja-
tywę ustawodawczą oraz uczestniczy na równi w wypracowywaniu ustaw 
(confection des lois). Jeśli chodzi o wspomniane ustawodawstwo finansowe, 
przewidziano jednak, że takie ustawy powinno się przedstawiać najpierw 
w Izbie Deputowanych, która też musiała je jako pierwsza uchwalić. Na pełne 
upodmiotowienie Senatu w zakresie realizacji ustawodawczej funkcji parla-
mentu wskazywały też inne, bardziej szczegółowe, regulacje konstytucyjne. 
Można tu wymienić art. 3 ustawy o organizacji władz publicznych, w świet-
le którego do prezydenta Republiki należało promulgowanie ustaw uchwa-
lonych przez obie izby. Warto też wskazać na art. 7 ustawy o stosunkach 
między władzami publicznymi, który nieco szerzej regulował wspomnianą 
promulgację ustaw przez głowę państwa. Konstytucja ustanawiała w tym za-
kresie termin miesięczny, liczony od przekazania rządowi ostatecznie przy-
jętego tekstu ustawy, przy czym ulegał on skróceniu do trzech dni, gdy jedna 
i druga izba uznały w głosowaniu, że promulgacja danej ustawy ma charak-
ter pilny. Prezydent mógł jednak zwrócić ustawę do ponownego rozpatrze-
nia. We wskazanym artykule wyraźne zastrzeżono, że wniosek prezydencki 
jest kierowany do obu części legislatywy, co stanowiło kolejny przejaw bika-
meralizmu równorzędnego, potwierdzając utrzymanie tego schematu także 
na etapie powtórnego uchwalania ustawy zwróconej przez głowę państwa. 

Istotna rola izby drugiej została ponadto podkreślona w innych obszarach, 
o czym najlepiej świadczy zaangażowanie omawianego organu w realizację 
kontrolnej funkcji parlamentu. Udziału Senatu nie pominięto w sferze, która 
z punktu widzenia reguł funkcjonowania systemu parlamentarnego jest jej 
najważniejszym przejawem, czyli w zakresie egzekwowania przez legislatywę 
politycznej odpowiedzialności rządu. W świetle postanowień ustawy o orga-
nizacji władz publicznych zadanie to należało do obu izb. Ministrowie byli 
bowiem solidarnie odpowiedzialni przed izbami (devant les chambres) za po-
litykę ogólną rządu, a indywidualnie – za swoje osobiste działania (de leurs 
actes personnelles) (art. 6). Oceniając tę regulację, należy zaznaczyć, że w tym 
akurat punkcie można było doskonale dostrzec specyfikę konstytucji z roku 
1875, która nie dość, że została – jako konstytucja złożona – ujęta w trzech 

pomiędzy obiema częściami władzy ustawodawczej, a rola Senatu polega na hamowaniu skłon-
niejszej do wyrażania radykalnego stanowiska izby pierwszej. Zob. K. Grzybowski, Demokracja 
francuska, Czytelnik, Kraków 1947, s. 99.
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odrębnych aktach prawnych, to jeszcze wybiórczo i powierzchownie regulo-
wała podstawowe kwestie rzutujące na relacje instytucjonalne w obrębie sy-
stemu rządów. Trzeba bowiem podkreślić, że ustanawiając zasadę politycznej 
odpowiedzialności ministrów przed obiema izbami, konstytucja III Repub-
liki nie zawierała bardziej szczegółowych regulacji co do instrumentarium, 
które mogłoby zostać zastosowane w celu jej wyegzekwowania. Powodowa-
ło to, że powstałe w ten sposób luki musiała uzupełnić praktyka ustrojowa 
(m.in. służyła temu instytucja interpelacji)125. Co więcej, pewne wątpliwości 
budziło zagadnienie zdolności Senatu do obalenia rządu z własnej inicja-
tywy. Wymaga bowiem podkreślenia, że choć odpowiedzialność polityczna 
ministrów przed Senatem została ujęta explicite w samej konstytucji z 1875 
roku126, a zatem nie stanowiła rezultatu wzmacniającej izbę drugą w sposób 
pozakonstytucyjny praktyki ustrojowej, to wiele zastrzeżeń mogła budzić 
sytuacja, w której tak daleko idące upodmiotowienie tego organu nie wiązało 
się z przyjęciem adekwatnego środka „odwetowego” w postaci przyznania 
egzekutywie prawa do jego rozwiązania. W rezultacie także i tu wiele zale-
żało od praktyki, która miała przesądzić, czy pozycja obu części legislatywy 
w zakresie pociągnięcia rządu do odpowiedzialności politycznej będzie taka 
sama, czy też – mimo brzmienia art. 6 ustawy o organizacji władz publicz-
nych – pomiędzy obiema izbami nie wprowadzi się równości127.

Partycypację izby drugiej przewidziano ponadto w odniesieniu do kon-
stytucyjnej konstrukcji rozwiązania parlamentu przez prezydenta Republiki. 
Należy mieć na uwadze, że instytucję tę można było stosować jedynie wobec 
Izby Deputowanych. Jak zaznaczono wyżej, Senat nie podlegał rozwiązaniu. 
Ta właśnie część legislatywy uczestniczyła wszakże w przedmiotowej pro-
cedurze dotyczącej izby pierwszej. Jak stanowiła ustawa o organizacji władz 
publicznych, prezydent Republiki mógł, na podstawie zgodnej opinii Senatu 
(sur l’avis conforme du Sénat), rozwiązać Izbę Deputowanych przed upływem 
okresu jej pełnomocnictw (art. 5). Warto zauważyć, że przyjęta konstruk-
cja opierała się zasadniczo na filozofii ustroju parlamentarnego zbudowa-
nego zgodnie z postulatem ustrojowej równowagi pomiędzy władzą usta-
wodawczą a władzą wykonawczą. Chodzi tu o założenie, zgodnie z którym 

125 M. Morabito, Histoire constitutionnelle..., s. 318. Odnosząc się do kwestii regulacji odpo-
wiedzialności politycznej rządu przed parlamentem, Pierre Pactet i Ferdinand Mélin-Soucrama-
nien piszą o „skrajnej zwięzłości dyspozycji konstytucyjnych” (l’extrême brièveté des dispositions 
constitutionnelles), która miała powodować, że łączące się z tym procedury można by stosować 
z inicjatywy zarówno rządu, jak i samych izb. Zob. P. Pactet, F. Mélin-Soucramanien, Droit..., 
s. 290.

126 Maciej Rakowski sygnalizuje, że pogląd sugerujący, iż ministrowie odpowiadali począt-
kowo jedynie przed izbą pierwszą, stoi w sprzeczności z literą konstytucji. Zob. M. Rakowski, 
System parlamentarno-gabinetowy do I wojny światowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
2016, s. 306.

127 M. Morabito, Histoire constitutionnelle..., s. 318.
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możliwości uchwalenia wotum nieufności przez legislatywę, a w rezultacie 
obalenia istniejącego układu rządowego, odpowiada zdolność egzekutywy 
do wcześniejszego zakończenia pełnomocnictw organu przedstawicielskie-
go128. Na gruncie konstytucji III Republiki sygnalizowanego mechanizmu 
nie przyjęto jednak w sposób konsekwentny. Było tak za sprawą izby dru-
giej, której przyznane zostało – jak wskazano wyżej – prawo do egzekwo-
wania odpowiedzialności członków gabinetu, przy czym pozostawała ona 
w pełni immunizowana na „ofensywne” działanie egzekutywy zmierzające 
do zakończenia jej pełnomocnictw. Oznaczało to, że już w warstwie stricte 
konstytucyjnej wprowadzono rozwiązanie, które w uprzywilejowanej sytu-
acji stawiało jeden z członów bikameralnego parlamentu. W tym przypadku 
chodziło wprawdzie nie o reprezentację ogólnonarodową zasiadającą w izbie 
pierwszej, lecz o organ niewybierany w głosowaniu powszechnym, jakkol-
wiek pod względem kompetencyjnym – niezwykle silny, co dotyczyło nie 
tylko funkcji kontrolnej, lecz także działalności ustawodawczej129. 

Warto też nadmienić, że silna pozycja Senatu została mocno zaznaczo-
na w procedurze rewidowania ustawodawstwa konstytucyjnego stanowią-
cego podstawę ustroju III Republiki. W świetle ustawy o organizacji władz 
publicznych obie izby posiadały prawo inicjowania zmian konstytucyjnych, 
działając w tym zakresie z własnej inicjatywy (spontanément) lub na wnio-
sek prezydenta Republiki. Inicjując nowelizację konstytucji, Izba Deputo-
wanych i Senat obradowały oddzielnie, a stosowne rezolucje podejmowały 
bezwzględną większością głosów. Spełnienie warunku przyjęcia rezolucji 
w obu częściach legislatywy pozwalało na przejście do kolejnego etapu pro-
ceduralnego, jakim było zebranie się izb w formie Zgromadzenia Narodo-
wego. Dokonanie w całości lub w części nowelizacji ustaw konstytucyjnych 
wymagało bezwzględnej większości wszystkich członków wskazanego pod-
miotu. Zastrzeżono jednocześnie, że jakakolwiek zmiana ustawy z 20 listo-
pada 1873 roku dotyczącej władzy prezydenckiej marszałka Mac Mahona 
mogłaby zostać dokonana jedynie na wniosek prezydenta Republiki (art. 8). 

128 J. Stembrowicz, Rząd..., s. 196.
129 Zastosowane rozwiązanie ustrojowe można więc uznać za niewłaściwe z punktu widzenia 

założeń konstrukcyjnych systemu parlamentarnego. Można bowiem przyjąć, że zupełnie podsta-
wowa dla tego modelu instytucja rozwiązania legislatury powinna być uregulowana w sposób, 
który ani egzekutywy, ani legislatywy nie stawia w nadmiernie dogodnej pozycji. Przeciwnie, 
w tym względzie wymagana jest pełna adekwatność, zakładająca, że rozwiązaniu podlega ten 
podmiot ulokowany w obrębie władzy ustawodawczej, który jest zdolny do obalenia istniejącego 
układu rządowego. W omawianym przypadku francuskim dochodził do tego jeszcze jeden ele-
ment ustrojowy. Jak bowiem sygnalizują Pierre Pactet i Ferdinand Mélin-Soucramanien, mog-
ło zaskakiwać, że izba notabli zmuszała do rezygnacji rząd, który dysponował zaufaniem izby 
wybranej w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Zob. P. Pactet, F. Mélin-Soucramanien, 
Droit..., s. 290.
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Izby nie miały tu zatem prawa zainicjowania nowelizacji130. Gdy weźmie 
się pod uwagę całokształt procedury rewizyjnej, to uprawniony wydaje się 
pogląd, że pozycja izby drugiej była tu silnie zarysowana. Po pierwsze, przy-
sługiwała jej inicjatywa w przedmiocie zmiany konstytucji. Do zainicjowa-
nia procesu rewizyjnego niezbędna była jednak również rezolucja przyjęta 
w Izbie Deputowanych. Celem tak ujętej regulacji było właśnie zagwaranto-
wanie statusu Senatu jako podmiotu, którego w charakteryzowanej proce-
durze nie można było „ominąć”, opierając się wyłącznie na izbie pierwszej 
działającej z własnej inicjatywy lub ewentualnie na wniosek głowy państwa. 
To bowiem mogłoby służyć umniejszeniu jego pozycji ustrojowej, a w rezul-
tacie – uderzeniu w organ, który postrzegano, przynajmniej początkowo, 
jako bastion konserwatyzmu. Po drugie, na korzyść Senatu w pewnej mierze 
działało również zaostrzenie wymogów odnośnie do uchwalenia noweliza-
cji konstytucji, do czego potrzebna była bezwzględna większość wszystkich 
zasiadających w parlamencie deputowanych i senatorów. Po trzecie, w przy-
padku gdy izby były zebrane w formie Zgromadzenia Narodowego, jego 
biuro składało się z przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekre-
tarzy Senatu, a nie Izby Deputowanych (art. 11 ustawy o stosunkach między 
władzami publicznymi). Regulacja ta miała zatem znajdować zastosowanie 
również wtedy, gdy przedmiotem obrad tego podmiotu była kwestia zmiany 
konstytucji131.

Pierwotna konstrukcja izby drugiej uległa w latach późniejszych pew-
nym modyfikacjom. Trzeba tu wskazać na reformę z 14 sierpnia 1884 roku132, 
której rezultatem miała być m.in. demokratyzacja tego organu. Sygnalizo-
wana nowelizacja skutkowała dekonstytucjonalizacją art. 1 i art. 7 ustawy 
o organizacji Senatu. Zgodnie z art. 3 przedmiotowej ustawy obie jednost-
ki redakcyjne nie miały już bowiem posiadać charakteru konstytucyjnego. 
Wynikiem tego było wprowadzenie możliwości zmiany tych unormowań 
za pomocą ustawodawstwa zwykłego. Posłużyła do tego przyjęta niespełna 
pół roku później ustawa z 9 grudnia 1884 roku133, która istotnie zmieniała 
zaprojektowany w roku 1875 skład izby drugiej oraz kreującego ją kolegium 
wyborczego. Nowelizacja obejmowała bowiem także postanowienia ustawy 

130 Incydentalny charakter tego aktu powodował jednak, że ograniczenie wynikające 
ze wspomnianego przepisu miało znaczenie jedynie w okresie pierwszej, rozpoczętej jeszcze 
przed uchwaleniem konstytucji III Republiki, kadencji prezydenckiej. Zob. M. Morabito, His-
toire constitutionnelle..., s. 319.

131 Ibidem, s. 319.
132 Loi du 14 août 1884, portant révision partielle des lois constitutionnelles [w:] Textes et do-

cuments d’histoire, t. 4: L’époque contemporaine (1871–1919), red. E. Préclin, P. Renouvin, Presses 
Universitaires de France, Paris 1957, s. 18.

133 Loi du 9 décembre 1884, portant modification aux lois organiques sur l’organisation du 
Sénat et l’élection des sénateurs [w:] Textes et documents..., s. 18–19.
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organicznej z 2 sierpnia 1875 roku134 w sprawie trybu wyboru senatorów. 
Zupełnie podstawowe znaczenie miało odejście od koncepcji senatorów do-
żywotnich, którzy w liczbie 75 współkształtowali personalne oblicze tego 
organu. W rezultacie omawianej reformy status członków izby drugiej ujed-
nolicono. Trzystuosobowy skład Senatu miano kreować w całości według 
procedury elekcyjnej z zastosowaniem kolegium wyborczego. Jeśli chodzi 
o to ostatnie, to zmienione zostały zasady wyboru delegatów rad municy-
palnych. W świetle nowej regulacji rady nie miały już wybierać po jednym 
przedstawicielu. Reprezentacja gminy w kolegium wyborczym zaczęła być 
wiązana z liczebnością samej rady. Większe rady wybierały w konsekwencji 
większą liczbę delegatów. Dotychczasowa nadreprezentacja gmin wiejskich 
uległa wskutek tego ograniczeniu na rzecz mniejszych miast. Choć nowe-
lizacja szła w kierunku przynajmniej częściowego zrównoważenia przed-
stawicielstwa obszarów wiejskich i miejskich, duże ośrodki pozostały nadal 
reprezentowane w stopniu, który nie odpowiadał ich potencjałowi demogra-
ficznemu135. Mimo ograniczonych skutków reformy, zmiany w obrębie kole-
gium wyborczego, a także rezygnację z instytucji senatorów dożywotnich, 
wybieranych przez Zgromadzenie Narodowe, a następnie dokooptowanych 
przez sam Senat, można traktować jako ilustrację intencji przyświecających 
twórcom nowelizacji, którzy chcieli, aby izba druga stała się mniej „monar-
chiczna”, a bardziej „republikańska”.

Tak wyraźne upodmiotowienie izby drugiej nie mogło zostać utrzymane 
w uchwalonej w zupełnie innych okolicznościach politycznych konstytucji 
z 1946 roku. Jak pokazały poprzedzające jej uchwalenie prace konstytucyj-
ne, konkurencją dla przyjętego w tym akcie modelu bikameralizmu asyme-
trycznego był nie tyle recypowany w III Republice model równorzędności 
izb (ten bowiem zdecydowaną większością głosów odrzucono, wraz z kon-
stytucją z 1875 roku, w referendum z roku 1945), ile jednoizbowa struktura 
parlamentu136. Złożoną konstrukcję legislatywy przesądzał art. 5 konstytucji 

134 Loi organique du 2 août 1875, sur les élections des sénateurs [w:] Textes et documents..., s. 10–11.
135 P. Pactet, F. Mélin-Soucramanien, Droit..., s. 283.
136 Warto też nadmienić, że legislatywa bikameralna była projektowana w okresie funkcjono-

wania reżimu Vichy. Ustawa konstytucyjna z 10 lipca 1940 r. zapowiadała przyjęcie konstytucji 
Państwa Francuskiego. W świetle przygotowanego na tej podstawie projektu, który marszałek 
Philippe Pétain podpisał w styczniu 1944 r. (nigdy go nie promulgowano), a który obowiązywał-
by w okresie powojennym, zgromadzeniami ustawodawczymi miały być Senat oraz Izba Depu-
towanych (art. 20 ust. 1). Senat tworzyłoby 250 członków wybranych przez kolegia departamen-
talne złożone z radców departamentalnych oraz delegatów rad municypalnych, 30 członków 
wyznaczanych przez szefa państwa spośród przedstawicieli instytucji zawodowych i korpora-
cyjnych (institutions professionnelles et corporatives), 20 członków desygnowanych przez niego 
spośród elit kraju (parmi les élites du pays), jak również byli prezydenci Republiki. Senatorowie 
pierwszego i drugiego rodzaju byliby wybierani lub wyznaczani na dziewięć lat (co trzy lata mia-
ła następować wymiana jednej trzeciej członków izby należących do tych kategorii), natomiast 
pozostali cieszyliby się statusem senatorów dożywotnich (art. 22 ust. 1–2). Projekt konstytucji 
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z 1946 roku stanowiący, że parlament składa się ze Zgromadzenia Narodo-
wego i Rady Republiki (Conseil de la République). Jeśli chodzi o tryb wybo-
ru izby drugiej, to w tym akurat punkcie można było mówić o utrzymaniu 
pewnej ciągłości pomiędzy III a IV Republiką, co w szczególności zapewniła 
ustawa wyborcza z 23 września 1948 roku137. Omawiany organ, niewybie-
rany w głosowaniu powszechnym, skonstruowano bowiem na podstawie 
modelu reprezentacji terytorialnej. Przekonuje o tym treść art. 6 ust. 1 kon-
stytucji, zgodnie z którym Rada Republiki była wybierana przez jednostki 
szczebla gminnego i departamentalnego. Konstytucja zastrzegała, że skład 
tego organu będzie odnawialny przez wymianę połowy składu, oraz okre-
ślała liczebność izby jako nie niższą niż 250 i nie wyższą niż 320. Szczegó-
łowe regulacje dotyczące trybu wyboru izby drugiej zamieszczone zostały 
we wzmiankowanej ustawie z 1948 roku. Podobnie jak na gruncie ustroju 
ukonstytuowanego w roku 1875, stosowano tu instytucję kolegium wybor-
czego, które tworzyli deputowani, radcy generalni oraz delegaci rad muni-
cypalnych (art. 6 ustawy). Liczba członków Rady Republiki została ustalona 
na poziomie 320, a ich kadencja – na sześć lat (art. 1–2 ustawy). W porów-
naniu z III Republiką obniżona została granica biernego prawa wyborczego, 
która w świetle charakteryzowanych unormowań miała wynosić 35 lat (art. 4 
ustawy). Zlikwidowano ponadto wprowadzoną początkowo kategorię sena-
torów dokooptowywanych przez izbę pierwszą. Warto nadmienić, że wpro-
wadzony w roku 1948 mechanizm wyborczy dał też podobne rezultaty, jeśli 
chodzi o polityczne oblicze Rady Republiki. Także i tutaj zaważyła na tym 
nadreprezentacja na poziomie kolegium wyborczego mniejszych jednostek 
terytorialnych, co siłą rzeczy generowało umniejszenie siły oddziaływania 
większych ośrodków miejskich138.

Formalizacja struktury dwuizbowej nie musiała z konieczności oznaczać, 
że powstały w ten sposób drugi człon legislatywy będzie w takim stopniu 
wyposażony kompetencyjnie, by móc odgrywać istotniejszą rolę w reali-
zacji dwóch podstawowych funkcji parlamentu – ustawodawczej i kontrol-
nej. Relacje pomiędzy izbami opierały się bowiem – jak pisze Olivier Go-
hin – na bikameralizmie silnie nierównorzędnym (bicaméralisme fortement 

zakładał wymóg przyjęcia tekstu ustawy przez obie izby, co dowodziło ewidentnego upodmioto-
wienia Senatu w postępowaniu legislacyjnym (art. 27 ust. 2). Podobnie jak w III Republice Senat 
miał też opiniować decyzję o rozwiązaniu Izby Deputowanych. Aby można było tego dokonać, 
stanowisko izby drugiej musiało być pozytywne. W niektórych przypadkach – np. w razie sporu 
między rządem a jedną z izb – zgoda Senatu na rozwiązanie izby pierwszej nie była jednak wyma-
gana (art. 17 ust. 1–2). Zob. Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 [w:] Les Constitutions..., s. 343; 
Projet de Constitution du maréchal Pétain [w:] Les Constitutions..., s. 343–355.

137 Loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 relative à l’élection des conseillers de la République, 
„Journal Officiel de la République Française” 24 IX 1948, http://www.legifrance.gouv.fr [dostęp: 
6.03.2016].

138 M. Morabito, Histoire constitutionnelle..., s. 398.
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inégalitaire)139. Opinia tego rodzaju znajduje jednak uzasadnienie wyłącz-
nie na gruncie pierwotnego tekstu konstytucji z 1946 roku, który z Rady 
Republiki czynił w zasadzie organ o charakterze opiniodawczym, a zatem 
mający bardzo niewielki wpływ na kształt przyjmowanego ustawodawstwa. 
O prymacie Zgromadzenia Narodowego może świadczyć dyspozycja art. 13 
konstytucji, która została również zamieszczona w odrzuconym w referen-
dum projekcie pierwszej konstytuanty. W świetle sygnalizowanej regulacji 
to właśnie Zgromadzenie Narodowe miało samodzielnie uchwalać ustawę 
(vote seule la loi). Nie mogło też przekazać tego uprawnienia innemu pod-
miotowi. Należy zwrócić uwagę, że wskazane unormowanie pozostawiono 
w tekście konstytucji, chociaż od pierwszego projektu różniło ją recypowanie 
bikameralnej struktury legislatywy. Sformułowana expressis verbis wyłącz-
ność izby pierwszej na realizację ustawodawczej funkcji parlamentu, choć 
budząca wątpliwości z punktu widzenia statusu Rady Republiki jako izby 
drugiej, mogła być odczytywana jako wyraz recepcji najbardziej skrajnej 
asymetrii obu części legislatywy140. Następstwem tego musiało być przyjęcie 
koncepcji izby drugiej jako organu, którego rola w postępowaniu ustawo-
dawczym była sprowadzona do minimum. 

Należy więc zaznaczyć, że członkom Rady Republiki przysługiwała ini-
cjatywa ustawodawcza. Przyznano ją bowiem przewodniczącemu Rady Mi-
nistrów oraz parlamentarzystom (art. 14 ust. 1). Propozycje ustawodawcze141 
przez nich formułowane były wprawdzie składane w biurze izby, jednak na-
leżało je bez przeprowadzania debaty przekazać do biura Zgromadzenia Na-
rodowego. Warto odnotować, że w odniesieniu do propozycji członków izby 
drugiej ustanowione zostało obostrzenie, którego brakowało w przypadku 
projektów rządowych oraz propozycji deputowanych do Zgromadzenia Na-
rodowego. Nie można ich było przyjąć, jeśli skutkiem uchwalenia ustawy 

139 O. Gohin, Droit..., s. 528.
140 Takie tylko rozumienie przepisu o wyłączności Zgromadzenia Narodowego w przedmio-

cie uchwalania ustaw daje się obronić na gruncie konstytucji IV Republiki, która przyjmowała 
przecież wprost dwuizbową strukturę parlamentu. Oprócz tego, bez względu na recepcję zasady 
bikameralizmu, w przedmiotowej regulacji można było widzieć ustanowienie zakazu powrotu 
do aktywizmu egzekutywy w zakresie realizacji działalności prawotwórczej w formie dekretów 
z mocą ustawy (décrets-lois), które w III Republice stosowano od II połowy lat 20. Ten drugi 
punkt widzenia można było przyjąć również odnośnie do interpretacji wskazanego sformuło-
wania w projekcie pierwszej konstytuanty. Zob. M. Morabito, Histoire constitutionnelle..., s. 399; 
F. Hamon, M. Troper, Droit..., s. 451.

141 Na gruncie francuskim wprowadza się bardzo istotne rozróżnienie pomiędzy projektem 
ustawy (projet de loi) a propozycją ustawy (proposition de loi). Pierwsza z wymienionych kategorii 
obejmuje wyłącznie inicjatywy ustawodawcze podejmowane przez rząd, natomiast druga odnosi 
się jedynie do inicjatyw zgłaszanych przez parlamentarzystów. Rozróżnienie to funkcjonuje tak-
że obecnie. Szerzej na ten temat w kontekście V Republiki zob. O. Gohin, Droit..., s. 990–995; 
B. Mathieu, M. Verpeaux, Droit constitutionnel, Presses Universitaires de France, Paris 2004, 
s. 480–484.
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byłoby zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków publicznych 
(art. 14 ust. 2)142. Początkowo Rada Republiki posiadała bardzo ograniczony 
wpływ na kształt ustawodawstwa, będąc organem ulokowanym ewidentnie 
„na uboczu” postępowania ustawodawczego, którego „gospodarzem” po-
zostawało Zgromadzenie Narodowe. Świadczy o tym najlepiej treść art. 20 
pierwotnego tekstu konstytucji, w świetle którego rola Rada Republiki spro-
wadzała się do formułowania opinii w sprawie projektów i propozycji ustaw 
przyjętych w pierwszym czytaniu przez Zgromadzenie Narodowe, na co izba 
druga miała, co do zasady, wyznaczony okres dwumiesięczny. Pozytywna 
opinia izby drugiej albo brak stanowiska w przewidzianym terminie skut-
kowały promulgacją ustawy w wersji przyjętej uprzednio przez izbę pierw-
szą. Opinia negatywna wiązała się z koniecznością rozpatrzenia projektu 
lub propozycji ustawy w drugim czytaniu. Zgromadzenie Narodowe mogło 
wówczas przyjąć część lub całość poprawek Rady Republiki. Ich odrzucenie 
było obwarowane trudniejszym do spełnienia wymogiem. W głosowaniu 
potrzeba było bowiem bezwzględnej większości wszystkich członków Zgro-
madzenia Narodowego (jednak tylko wtedy, gdy stanowisko Rady Republiki 
zostało uprzednio wydane taką większością). Oceniając tak ujęte zaangażo-
wanie izby drugiej w postępowanie ustawodawcze, należy zwrócić uwagę, 
że w tej formule Rada Republiki praktycznie nie odbiegała od projektowanej 
w ramach pierwszej konstytuanty Rady Unii Francuskiej, która przecież zo-
stała postawiona poza strukturą legislatywy. Dobitnie pokazuje to, że ów-
czesna francuska dwuizbowość miała charakter niemal wyłącznie fasadowy. 
Nie tylko nie dawała Radzie Republiki możliwości bardziej widocznego od-
działywania na parlamentarny proces prawotwórczy, lecz także wykluczała 
interakcję pomiędzy izbami, w trakcie której dochodziłoby do „docierania” 
procedowanego tekstu ustawy. 

„Upośledzenie” ówczesnej izby drugiej w zakresie realizacji szeroko po-
jętej funkcji prawotwórczej można było dostrzec również na tle regulowanej 
w art. 90 procedury nowelizacji konstytucji, która w dużo korzystniejszej po-
zycji stawiała Zgromadzenie Narodowe. Do niego bowiem należało przyjęcie 
– we wstępnej fazie procedury – rezolucji w sprawie nowelizacji tekstu kon-
stytucji. Rola Rady Republiki była tu co najwyżej pomocnicza. Na dalszym 
etapie prac postępowanie miało się z kolei toczyć z wykorzystaniem proce-
dury stosowanej dla ustawodawstwa zwykłego, co także spychało izbę dru-
gą na zupełnie poślednie miejsce. Stanowisko tego organu miało natomiast 
nieco większe znaczenie, gdy chodzi o ewentualność zastosowania instytucji 

142 Regulacja ta jest o tyle godna uwagi, że stanowiła jeden z przejawów realizowanego już 
wówczas, choć na niewielką skalę, procesu racjonalizowania systemu parlamentarnego. Szła bo-
wiem ewidentnie w kierunku umniejszenia pozycji parlamentarzystów uczestniczących w po-
stępowaniu ustawodawczym.
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referendum konstytucyjnego. Przyjęta przez parlament modyfikacja konsty-
tucji nie była przedkładana pod głosowanie powszechne, gdy izba pierwsza 
uchwaliła ją większością dwóch trzecich, a obie izby – większością trzech pią-
tych. Wsparcie Rady Republiki oznaczało więc nieznaczne zliberalizowanie 
wymogu odnoszącego się do Zgromadzenia Narodowego. Z punktu widze-
nia pozycji izby drugiej w procedurze rewizyjnej kluczowe – choć co do za-
kresu zastosowania mocno ograniczone – znaczenie miała regulacja przewi-
dująca, że żadna zmiana konstytucji odnosząca się do istnienia (existence) 
Rady Republiki nie mogła zostać przeprowadzona bez zgody samej Rady lub 
bez zastosowania procedury referendalnej. Również i na gruncie tego prze-
pisu można było zauważyć, że statusu omawianego organu nie chroniono 
w sposób pełny. Po pierwsze, przedstawione usztywnienie procedury nowe-
lizacji dotyczyło jedynie istnienia izby drugiej, a nie zakresu przyznanych jej 
kompetencji. Wzmocniona ochrona obejmowała zatem wyłącznie sytuację, 
w której zostanie podjęta próba przejścia do unikameralizmu143. Po drugie, 
sam mechanizm usztywniający nie zakładał obligatoryjnej zgody Rady Re-
publiki. Likwidacji tego podmiotu można było dokonać również za pośred-
nictwem procedury referendalnej.

W kolejnych latach pozycja Rady Republiki ewoluowała, przy czym wpro-
wadzane zmiany szły w kierunku przekształcenia tego organu w podmiot 
realnie zaangażowany w realizację najważniejszych funkcji parlamentu. 
Sygnalizowane wcześniej zmiany normatywne zostały dokonane już w roku 
1948, gdy powrócono do systemu wyborczego stosowanego w III Republice144. 

143 Biorąc pod uwagę pierwotny tekst konstytucji, który ustanawiał izbę drugą o słabej pozy-
cji ustrojowej, trzeba zauważyć, że brak ochrony kompetencyjnego umocowania Rady Republiki 
i tak nie miał większego znaczenia. Jakakolwiek próba dalszego obniżenia statusu tego organu 
nie była właściwie możliwa, ponieważ następnym krokiem musiałoby już być wprowadzenie 
unikameralnej struktury parlamentu. Należy nadmienić, że przepis gwarantujący wymóg zgody 
izby drugiej na ustawodawstwo dotyczące tego organu przyjęto w V Republice. W odniesieniu 
do ustawodawstwa organicznego znalazło to odzwierciedlenie w szczególnej dyspozycji kon-
stytucyjnej odnoszącej się do Senatu, natomiast w zakresie ustawodawstwa konstytucyjnego 
wynikało z przyjętej konstrukcji symetrii izb oraz ich obligatoryjnego udziału w procedurze 
rewizyjnej (jakkolwiek w praktyce zneutralizowanej odwołaniem do instytucji referendum usta-
wodawczego). Ogólnie rzecz biorąc, idea mocniejszych gwarancji ustrojowych dla izby drugiej 
pozostawała jednak punktem stycznym rozwiązań wprowadzonych w latach 1946 oraz 1958.

144 Warto też wspomnieć, że w grudniu tegoż roku została zgłoszona propozycja uchwały, 
która zmierzała do tego, by członkom Rady Republiki nadać tytuł senatorów. Głosowało za nią 
266 członków izby drugiej, a 93 było przeciw. Zob. M. Baroli, D. Robert, Du Conseil..., s. 57. 
Wskazana zmiana nazewnictwa miała, bez wątpienia, walor symboliczny, nie towarzyszyło jej 
bowiem kompetencyjne wzmocnienie charakteryzowanego organu. Niemniej jednak, można 
stwierdzić, że sygnalizowano w ten sposób dążenie do tego, by przyjąć dalsze, dużo bardziej 
znaczące zmiany, których rezultatem byłoby wyjście poza koncepcję izby drugiej jako organu 
ograniczonego do sprawowania funkcji opiniodawczej. Jak pisze Jerzy Stembrowicz, wspo-
mniana uchwała pokazywała, że „Rada Republiki miała ewoluować w kierunku pozycji Senatu  
III Republiki”. Zob. J. Stembrowicz, Parlament V Republiki Francuskiej, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1963, s. 30.
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Kluczowa dla pozycji ustrojowej Rady Republiki reforma nastąpiła jednak do-
piero w 1954 roku. Wtedy bowiem – w wyniku rewizji z 7 grudnia145 – przyję-
to regulacje istotnie modyfikujące przebieg postępowania ustawodawczego. 
Rada Republiki została upodmiotowiona już w fazie zgłaszania projektów 
i propozycji ustaw. Projekty rządowe mogły być odtąd składane nie tylko 
w biurze Zgromadzenia Narodowego, lecz także w biurze Rady Republiki, 
jakkolwiek istniały w tym zakresie pewne ograniczenia. Dotyczyły one m.in. 
projektów ustaw finansowych oraz projektów upoważniających do ratyfika-
cji traktatu. Te bowiem musiały być przedstawiane w biurze izby pierwszej. 
Generalnie jednak po stronie rządu było prawo wyboru izby, w której zosta-
nie złożony projekt pochodzący od egzekutywy146. Z kolei propozycje ustaw 
autorstwa deputowanych i senatorów mogły być składane w odpowiedniej 
izbie, a po ich przyjęciu – przekazywane do pozostałej. Utrzymana została 
niedopuszczalność przyjmowania inicjatyw członków Rady Republiki, któ-
rych następstwem byłoby zwiększenie wydatków lub zmniejszenie docho-
dów publicznych (art. 14 ust. 2–3). Jeśli chodzi o dalsze etapy procedury legis-
lacyjnej, to wprowadzono konstrukcję navette oznaczającą krążenie tekstu 
pomiędzy izbami aż do przyjęcia go w jednej i drugiej części legislatywy 
w jednakowym brzmieniu (art. 20 ust. 1). Już choćby z tego względu wzmoc-
niona kompetencyjnie Rada Republiki stawała się aktywnym uczestnikiem 
procedury ustawodawczej, a jej rola znacząco wykraczała poza formułowanie 
opinii odnośnie do projektów i propozycji procedowanych przez Zgroma-
dzenie Narodowe. Nie oznaczało to, że na gruncie zrewidowanego tekstu 
konstytucji doszło do recepcji modelu bikameralizmu równorzędnego, jed-
nak nastąpiło wówczas ewidentne zmniejszenie skali asymetrii obu członów 
władzy ustawodawczej. W razie gdy podejmowane próby osiągnięcia zgod-
nego stanowiska izb nie przynosiły oczekiwanego rezultatu, Zgromadzenie 
Narodowe miało bowiem prawo decydowania w sposób ostateczny, przyj-
mując tekst w wersji uchwalonej przez izbę pierwszą lub z uwzględnieniem 
poprawek przedstawionych przez Radę Republiki. Możliwość zastosowania 
tak ujętej procedury racjonalizującej postępowanie ustawodawcze przysłu-
giwała jednak izbie pierwszej dopiero po upływie stosownego terminu. Po-
rozumienie musiało być osiągnięte w ciągu stu dni od przekazania tekstu 
Radzie Republiki do drugiego czytania, przy czym do wyjątków należały 
ustawodawstwo finansowe oraz kwestie uznane za pilne (affaires urgentes). 
W pierwszym przypadku wzmiankowany termin ograniczono do miesiąca, 
a w drugim – do zaledwie piętnastu dni (art. 20 ust. 6). Zmiany w zakresie 
procedury ustawodawczej można uznać za najbardziej znaczący element re-
formy konstytucyjnej z 1954 roku. Uprawniony wydaje się pogląd, że – mimo 

145 D. Chagnollaud, Histoire constitutionnelle..., s. 327–328.
146 F. Hamon, M. Troper, Droit..., s. 442.
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formalnej recepcji zasady bikameralizmu w konstytucji z 1946 roku – dopie-
ro wówczas Rada Republiki została tak mocno „wprzęgnięta” w parlamen-
tarny proces prawotwórczy, że można było mówić o pełnej podmiotowości 
tego organu jako izby drugiej w obrębie ówczesnego francuskiego systemu 
ustrojowego. 

2.4. SENAT A PRAKTYKA DWUIZBOWOŚCI SYMETRYCZNEJ 
(1875–1940)

Zastosowana w III Republice konstrukcja Senatu jako organu o pozycji po-
równywalnej z tą, jaka została przyznana Izbie Deputowanych, stanowiła je-
den z czynników wpływających na praktyczne funkcjonowanie istniejących 
wówczas mechanizmów ustrojowych. Choć formalna pozycja prezydenta 
Republiki nie była szczególnie silna (chociażby ze względu na wybór przez 
legislatywę oraz wymóg kontrasygnaty aktów głowy państwa), to praktyka 
ustrojowa wynikająca ze wskazanych założeń prowadziła do dalszej politycz-
nej neutralizacji głowy państwa, czyniąc z niej już tylko podmiot zajmują-
cy się – zgodnie z wielokrotnie w literaturze przywoływanym określeniem 
Maurice’a  Duvergera – „przecinaniem wstęg na wystawach chryzantem”, 
a zatem posiadający wyłącznie uprawnienia ceremonialno-reprezentacyj-
ne147. Słabość egzekutywy względem organu przedstawicielskiego nie spro-
wadzała się wszakże wyłącznie do jej prezydenckiego segmentu. To samo 
dotyczyło gabinetu wraz ze stojącym na jego czele premierem, co wynika-
ło zarówno z sygnalizowanej filozofii ustroju nakazującej uznawać prymat 
instytucjonalny parlamentu, jak i z typowego dla konstrukcji monistycznej 
z II połowy XIX i I połowy XX wieku nieistnienia mechanizmów służących 
zapewnieniu równowagi w stosunkach pomiędzy rządem a legislatywą. Z tej 
racji gabinet, który nie dysponował arsenałem środków umożliwiających 
wywieranie istotniejszego wpływu na realizację najważniejszych funkcji 
parlamentu, wydawał się w znacznej mierze bezbronny wobec działań wła-
dzy ustawodawczej. W konsekwencji wzmiankowane podporządkowanie eg-
zekutywy legislatywie odnosiło się w równym stopniu do każdego z dwóch 
ośrodków pierwszej z wymienionych władz.

Następstwem wspomnianego, ukształtowanego w opozycji do parlamen-
taryzmu klasycznego z okresu Monarchii Lipcowej, paradygmatu ustrojowe-
go była permanentna dominacja parlamentu nad rządem, skutkująca nad-
zwyczaj częstymi kryzysami gabinetowymi prowadzącymi do periodycznych, 
dokonywanych w relatywnie krótkich odstępach czasu, zmian personalnych 

147 J. Szymanek, Elementy racjonalizacji w konstrukcji parlamentarnego systemu rządów: ana-
liza rozwiązań zawartych w konstytucji RP [w:] Parlamentarny system..., s. 130, przyp. 22. 
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w obrębie rządowego ośrodka władzy wykonawczej. Stanowiło to najbardziej 
znamienną cechę monistycznej odmiany systemu parlamentarnego, w któ-
rym niejako z definicji brakowało niezbędnego do jego stabilizacji instrumen-
tarium ustrojowego, a w szczególności mechanizmów, które umożliwiałyby 
skuteczne neutralizowanie parlamentu stanowiącego potencjalne zagrożenie 
dla rządowego członu egzekutywy148. Warto więc odnotować, że w latach 
1871–1940 we Francji funkcjonowały aż 104 gabinety149. Wskazanego okre-
su nie można wprawdzie pod tym względem traktować jako jednorodnego, 
jednak ogólnie rzecz biorąc, średni okres trwania układu rządowego wyno-
sił około dziewięciu miesięcy. Szczególnie charakterystyczne były lata 30. 
XX wieku, a zatem ostatnia dekada istnienia III Republiki, gdy działało prze-
szło dwadzieścia różnych gabinetów. Niekiedy jednak czas trwania rządu był 
dłuższy. Można tu przykładowo wymienić działający niespełna trzy lata ga-
binet Pierre’a Waldeck-Rousseau (1899–1902), funkcjonujący ponad dwa i pół 
roku rząd Émile’a Combes’a (1902–1905), czy też gabinet Georges’a Clemen-
ceau, który na stanowisku premiera pozostawał prawie dwa lata i dziewięć 
miesięcy (1906–1909). Piętnastolecie poprzedzające wybuch I wojny świato-
wej, w przeciwieństwie do okresu międzywojennego, było zresztą generalnie 
stosunkowo stabilne, co oczywiście nie oznacza, że brakowało wówczas przy-
padków zaledwie kilkumiesięcznego funkcjonowania kolejno powoływanych 
ekip rządowych. Co warte podkreślenia, niestabilności rządów towarzyszyła 
stosunkowo duża stabilność ministrów. Ci sami politycy wielokrotnie wcho-
dzili bowiem w skład kolejno tworzonych gabinetów150.

Przyczyn utrzymującej się niestabilności rządowej – choć, jak wskazano, 
od czasu do czasu „przetykanej” okresami nieco większej trwałości danego 
gabinetu (jakkolwiek nierównającymi się pełnym kadencjom Izby Deputo-
wanych) – należy upatrywać w zbudowanym schemacie ustrojowym, jego 
niesprzyjającym egzekutywie stosowaniu, a także w istniejącym wówczas 
otoczeniu partyjnym. Po pierwsze, czynnikiem, który niejako ex definitione 
„podkopywał” pozycję rządu, była wielokrotnie wyżej przywoływana mo-
nistyczna struktura systemu parlamentarnego, która powodowała, że ten 
właśnie człon władzy wykonawczej pozostawał w gruncie rzeczy bezbron-
ny wobec wymierzonych w niego działań legislatywy (nie zabezpieczały 

148 Stąd też, jak stwierdza Ryszard M. Małajny, praktyka ustrojowa realizowana pod rządami 
konstytucji z 1875 r. „polegała na przechodzeniu od chwiejnej równowagi do całkowitej supre-
macji parlamentu”. Zob. R.M. Małajny, Trzy teorie podzielonej władzy, Wydawnictwo „Volumen”, 
Katowice 2003, s. 386–387. Niestabilność rządowa stała się w rezultacie prawdziwym znakiem 
rozpoznawczym systemu III Republiki, dowodząc coraz bardziej naglącej potrzeby jego głęb-
szej reformy. Przyjęta w ówczesnej Francji forma ustrojowa urosła jednocześnie do rangi niemal 
podręcznikowego przykładu wypaczeń systemu parlamentarnego, generując wiele propozycji 
i postulatów zmierzających do odejścia od jego skrajnej, jednokierunkowej formuły.

149 Ph. Ardant, B. Mathieu, Droit constitutionnel..., s. 315.
150 Ibidem, s. 315–316; M. Sobolewski, Od Drugiego..., s. 66.
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go np. specjalnie w tym celu skonstruowane przeszkody mające utrudniać 
skuteczne uchwalenie wotum nieufności). Oznaczało to, że w zasadzie już 
w punkcie wyjścia relacje pomiędzy rządem a parlamentem ukształtowane 
zostały w sposób, który temu pierwszemu nie mógł zapewnić szczególnej 
ochrony wobec władzy ustawodawczej. Po drugie, nałożyła się na to oparta 
na filozofii monistycznej praktyka ustrojowa. Z jednej strony, pozycję par-
lamentu stabilizowała konstytucja Grévy’ego, która minimalizowała obawy 
związane z konsekwencjami rozwiązania Izby Deputowanych, z drugiej na-
tomiast – specyficzna postawa rządu wobec parlamentu, która nakazywała 
przedstawianie przez premiera dymisji nawet wówczas, gdy brak zaufania 
ze strony legislatywy nie został potwierdzony w sposób formalny, a więc 
przez uchwalenie wotum nieufności. Wystarczało bowiem przegranie przez 
rząd głosowania w kwestii jakiejś pobocznej regulacji ustawowej, niezwiąza-
nej bezpośrednio z problemem odpowiedzialności parlamentarnej151. W tym 
właśnie punkcie szczególnego znaczenia nabierało zastosowanie konstytu-
cyjnej konstrukcji odpowiedzialności rządu przed obiema izbami, przy czym 
trzeba mieć na uwadze, że do rezygnacji gabinetu wystarczył brak zaufania 
ze strony tylko jednej z nich, a nie obu łącznie, co akurat miałoby raczej sta-
bilizujące właściwości. Przyjęta formuła bikameralizmu ewidentnie zmniej-
szała więc szanse na stabilniejsze funkcjonowanie gabinetu. W rezultacie nie 
dość, że braku poparcia parlamentarnego nie trzeba było wyrażać w prze-
widzianej do tego procedurze, to na dodatek takie następstwa mogła z po-
wodzeniem wygenerować również izba druga. Po trzecie wreszcie, do tego 
wszystkiego dochodziła niekorzystna, bo mocno rozdrobniona, struktura 
systemu partyjnego połączona ze słabością ówczesnych formacji politycz-
nych (mało zdyscyplinowanych na forum parlamentarnym), która powodo-
wała, że tworzenie i utrzymanie wieloskładnikowych większości prorządo-
wych było szczególnie utrudnione152.

Praktyka ustrojowa III Republiki dowiodła zarazem, że destabilizujące 
właściwości ówczesnej izby drugiej nie stanowiły tylko i wyłącznie zagro-
żenia potencjalnego, wynikającego z samego faktu, że konstytucja z 1875 
roku recypowała stanowiącą element bikameralizmu równorzędnego zasa-
dę politycznej odpowiedzialności gabinetu przed każdą z izb. Nie powin-
no to wszakże prowadzić do wniosku, iż w praktyce obie części legislatywy 

151 F. Burdeau, La troisième..., s. 75–76. Jak pisze Jerzy Stembrowicz, „rząd, nie czując się 
pewny poparcia izby, zgłaszał wówczas dymisję prezydentowi Republiki, który jej udzielał. Nie 
było istotne, czy nieprzychylne głosowanie w danej sprawie dotyczyło kwestii ważnej, czy dru-
gorzędnej. Wystarczało, że było nieprzychylne, choćby wyrażone względną większością głosów”. 
Zob. J. Stembrowicz, Rząd..., s. 69.

152 Ph. Ardant, B. Mathieu, Droit constitutionnel..., s. 315–316; D.G. Lavroff, Le droit consti-
tutionnel de la Ve République, Éditions Dalloz, Paris 1999, s. 50–52; M. Duverger, Le système..., 
s. 111–117; F. Burdeau, La troisième..., s. 70–75.
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miały równy udział w obalaniu funkcjonujących w III Republice układów 
rządowych. Pod tym względem wyraźnie dominowała Izba Deputowanych. 
Jak bowiem wskazuje Jean-Pierre Marichy, ze względu na wyrażane w róż-
ny sposób negatywne stanowisko Senatu zakończyło działalność dziesięć 
spośród ponad stu gabinetów działających do roku 1940, przy czym połowa 
z nich w związku z realizacją funkcji kontrolnej, a druga połowa – funkcji 
ustawodawczej153. Już na tej podstawie można zatem zauważyć, że upadki 
rządów następowały nie tylko wtedy, gdy w izbie drugiej w ten czy inny spo-
sób korzystano z przysługujących jej instrumentów kontroli działalności 
egzekutywy, lecz także wówczas, gdy zajmowała ona niezgodne z oczeki-
waniami gabinetu stanowisko w kwestiach procedowanego ustawodawstwa. 
Za zjawiskiem destabilizowania układów rządowych przez Senat nie kryła 
się zatem wyłącznie zasada politycznej odpowiedzialności gabinetu, którą 
izba druga mogła skutecznie wyegzekwować, lecz także konstrukcja bika-
meralizmu symetrycznego w zakresie ustawodawstwa. Ta ostatnia nie po-
zwalała opierać się wyłącznie na izbie pierwszej jako tej części legislatywy, 
która mogłaby skutecznie neutralizować negatywne stanowisko izby drugiej, 
zapewniając tym samym powodzenie rządowych projektów ustaw.

Tak czy inaczej ujawnione negatywne nastawienie Senatu III Republiki 
wobec egzekutywy doprowadziło do upadku rządów Jules’a Dufaure’a (rok 
1876), Armanda Fallières’a (rok 1883), Pierre’a Tirarda (rok 1890), Léona 
Bourgeois (rok 1896). Aristide’a Brianda (rok 1913), Édouarda Herriota (rok 
1925), André Tardieu (rok 1930), Pierre’a Lavala (rok 1932) oraz Leona Bluma 
(dwukrotnie w latach 1937 i 1938)154. Początkowo kwestia politycznej odpo-
wiedzialności przed Senatem nie była jednak wcale oczywista i choć postawa 
tego organu skutkowała upadaniem gabinetów już w latach 70. i 80. XIX wie-
ku, to dopiero w związku z zakończeniem działalności czwartego z wymie-
nionych rządów – kierowanego przez Léona Bourgeois – przyjęto, że ujęta 
w art. 6 ustawy o organizacji władz publicznych solidarna odpowiedzialność 
ministrów przed izbami za politykę ogólną rządu oznacza właśnie zdolność 
Senatu do skutecznego obalenia gabinetu155. Prowadziło to więc do ugrunto-
wania symetrycznej konstrukcji bikameralizmu również w aspekcie funkcji 
kontrolnej parlamentu. Przyjęcie w tym względzie interpretacji dodatkowo 
wzmacniającej i tak bardzo silną pozycję ówczesnej izby drugiej powodowało 

153 J.-P. Marichy, La deuxième chambre..., s. 498.
154 Ibidem, s. 498, 505. Socjalista Leon Blum był w rezultacie jedynym premierem okresu 

III Republiki, którego dwa rządy upadły ze względu na stanowisko nie Izby Deputowanych, lecz 
Senatu. Szerzej na ten temat zob. G. Berstein, Le Sénat sous la IIIe République 1920–1940, CNRS 
Éditions, Paris 2014, s. 314–339.

155 J. Gicquel, J.-É. Gicquel, Droit constitutionnel..., s. 484. W ujęciu Dominique’a Turpina 
egzekwowanie odpowiedzialności rządu przez Senat następowało poza tekstem konstytucji (au-
delà du texte constitutionnel). Zob. D. Turpin, Le régime parlementaire, Éditions Dalloz, Paris 
1997, s. 58.
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zarazem, że prawo wyegzekwowania odpowiedzialności politycznej rządu 
miało przysługiwać organowi, który – inaczej niż Izba Deputowanych – nie 
podlegał rozwiązaniu przez władzę wykonawczą. Jak sygnalizowano wcześ-
niej, stanowiło to jeden z przejawów tak charakterystycznej dla III Republiki 
nierównowagi ustrojowej, a zarazem dowodziło zupełnie wyjątkowej pozycji 
Senatu w zbudowanej w 1875 roku konstrukcji systemu parlamentarnego.

Nie wnikając w konkretne powody dymisji wszystkich wymienionych 
gabinetów, warto jednak przyjrzeć się nieco bliżej niektórym z nich. Przy-
kładowo, przyczyna upadku rządu Dufaure’a, który – co warto podkreślić 
– funkcjonował w okresie pierwszych lat po uchwaleniu konstytucji III Re-
publiki, gdy wciąż żywe były wcześniejsze podziały polityczne, tkwiła w róż-
nicy zdań pomiędzy konserwatywnie nastawionym Senatem a Izbą Depu-
towanych, w której po wyborach z roku 1876 ukształtowała się większość 
republikańska156. Porażka w głosowaniu nad tekstem wspieranym przez rząd 
stanowiła w tym przypadku skutek odmiennego politycznego oblicza obu 
części legislatywy, skłaniając premiera do złożenia na ręce prezydenta Mac 
Mahona dymisji gabinetu. Nie doszło tu natomiast do wykorzystania przez 
Senat jakichkolwiek mechanizmów kontroli na rządem157. Zupełnie inna sy-
tuacja zaistniała w związku z upadkiem gabinetu Lavala w 1932 roku. Rząd 
zainicjował wówczas reformę prawa wyborczego. Aprobatę dla projektowa-
nych rozwiązań wyraziła Izba Deputowanych, jednak w przypadku Senatu 
dało się zaobserwować ewidentnie krytyczne nastawienie. Legło to u pod-
staw złożenia interpelacji dotyczącej polityki ogólnej. Izba druga odrzuciła 
wniosek szefa rządu w przedmiocie terminu udzielenia odpowiedzi, a tak-
że wniosek w sprawie terminu głosowania nad zgłoszonym przez premiera 
wnioskiem o wotum zaufania. Bezkompromisowa postawa większości se-
natorów skłoniła szefa rządu do złożenia dymisji gabinetu. Przedstawiony 

156 Nota bene kilka lat później większość republikańska wyłoniła się również w Senacie. Na-
stąpiło to po częściowym odnowieniu składu izby w 1879 r., dając zresztą początek tendencji 
właściwej całej III Republice. Warto nadmienić, że do takich przetasowań doszło już w wyniku 
pierwszej wymiany składu izby drugiej. Senatorowie opuszczający jej szeregi byli w większości 
nastawieni konserwatywnie, natomiast 80% tych, którzy uzyskali mandaty, należało do obozu re-
publikanów. Tak wyraźna zmiana stanowiła rezultat wyborów municypalnych ze stycznia 1878 r., 
które okazały się sukcesem kandydatów republikańskich. Zob. P. Baquiast, La troisième Répu-
blique 1870–1940, L’Harmattan, Paris–Budapest–Torino 2002, s. 30. Okazało się więc, że Senat 
– choć był projektowany jako organ mający stanowić bastion monarchistów – wcale nie był tak 
prawicowy, jak mogłoby się początkowo wydawać. Biorąc pod uwagę także kolejne dekady, moż-
na stwierdzić, że izba druga nie doświadczała też gwałtowanych zmian układów politycznych, 
a ponadto te same środowiska polityczne istniejące w obu częściach legislatywy dzieliły widoczne 
różnice. Świadczy o tym np. znacznie bardziej umiarkowane nastawienie senatorów radykalnych 
niż ich odpowiedników z Izby Deputowanych. Zob. F. Chevalier, Le sénateur français 1875–1995. 
Essai sur le recrutement et la représentativité des membres de la seconde chambre, L.G.D.J, Paris 
1998, s. 229–231. 

157 J.-P. Marichy, La deuxième chambre..., s. 498–499. 
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kontekst upadku rządu Lavala dowodzi, że izba druga zmierzała niejako 
za wszelką cenę do obalenia gabinetu, nie tylko wykorzystując przysługujące 
jej instrumenty proceduralne, lecz także wykazując się dążeniem do zmiany 
układu rządowego bez przeprowadzania w tej kwestii merytorycznej debaty 
w przedmiocie oceny działań egzekutywy158.

Wobec powyższego można sformułować wniosek, że przyjęcie konstruk-
cji parlamentaryzmu monistycznego powiązanej z modelem symetrii obu 
części dualistycznej legislatywy nie pozostało w praktyce bez wpływu na po-
ziom stabilności istniejących układów rządowych. Jak pokazuje przykład 
dymisji rządu Dufaure’a w 1876 roku, daleko idące konsekwencje miało tu 
przyjęcie modelu izby drugiej, która ze względu na sposób kreacji jej składu 
personalnego cechowała się – na tle politycznej kompozycji izby pierwszej 
– bardziej konserwatywnym profilem politycznym. W takim wypadku włą-
czenie Senatu na równych zasadach do procesu ustawodawczego oraz wypo-
sażenie go w umożliwiające wyegzekwowanie odpowiedzialności politycznej 
środki kontroli nad gabinetem nie mogło pozostać bez wpływu na realne 
możliwości działania rządu, a w rezultacie na jego dalsze funkcjonowanie. 
Takie destabilizujące oddziaływanie Senatu, choć nie stanowiło głównego 
czynnika charakteryzowanego zjawiska ustrojowego, było jednocześnie 
wzmacniane postawą premierów, którzy zgodnie z obowiązującym wówczas 
paradygmatem nadrzędności władzy ustawodawczej nad wykonawczą wy-
kazywali się gotowością do przedstawienia dymisji rządu na podstawie ja-
kichkolwiek oznak krytycznego wobec gabinetu nastawienia deputowanych 
lub senatorów. Wszystko to powodowało, że Senatu nie tylko nie można było 
wykorzystywać jako organu, który będzie skutecznie wzmacniał rząd w sy-
tuacji ewentualnego oporu ze strony Izby Deputowanych, ale także musiano 
się z nim liczyć w stopniu nie mniejszym niż z pochodzącą z wyborów po-
wszechnych izbą pierwszą.

2.5. RADA REPUBLIKI A PRAKTYKA DWUIZBOWOŚCI ASYMETRYCZNEJ 
(1946–1958)

W warunkach IV Republiki niezwykle silnie dotąd umocowana francu-
ska izba druga uległa ewidentnej deprecjacji, jakkolwiek nadal opierano się 
na tym samym modelu reprezentacji skonstruowanym na podstawie teryto-
rialnej159. Osłabienie jej statusu ustrojowego, widoczne szczególnie wyraźnie 

158 Ibidem, s. 508–509.
159 Powielenie mechanizmów elekcyjnych stosowanych w III Republice, które nastąpi-

ło w 1948 r., spowodowało, że również kompozycja Rady Republiki przypominała tę z okresu 
sprzed 1940 r. Wskazana zmiana metody personalnej obsady izby drugiej prowadziła do tego, 
że polityczna struktura obu części legislatywy zaczęła się ewidentnie różnić, o czym może świad-
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na tle rozwiązań obowiązujących pod rządami konstytucji III Republiki, 
prowadziło w rezultacie do syntezy dwóch kluczowych z tego punktu widze-
nia komponentów ustrojowych – systemu rządów opartego na parlamenta-
ryzmie jednokierunkowym, czyniącym jedynie nieznaczny „ukłon” w stronę 
koncepcji racjonalizacyjnej, oraz pogłębionej nierównowagi pomiędzy obo-
ma członami dwuizbowego organu przedstawicielskiego. Co do schematu 
konstrukcyjnego utrzymanego po II wojnie światowej parlamentarnego sy-
stemu rządów, to – jak wskazywano wcześniej – również i tym razem przy-
jęta struktura konstytucyjna nie zawierała w sobie daleko idących rozwią-
zań stabilizujących, które można by uznać za czynnik zapewniający istotną 
zmianę jakościową. Praktyka ustrojowa dowiodła bowiem, że chociaż w kon-
stytucji ustanowione zostały pewne mechanizmy utrudniające częste zmia-
ny układów rządowych (jak np. przewidziany w art. 49 wymóg uzyskania 
bezwzględnej większości głosów celem odmowy rządowi wotum zaufania), 
to nie oddziaływały one w sposób istotny na rzeczywiste stosunki pomiędzy 
rządem a parlamentem. Okazywało się bowiem, że nietrwałość kolejnych 
gabinetów (długość ich istnienia była zbliżona do tej z okresu III Republiki) 
wiązała się z faktem, iż w większości przypadków kończyły one swoje funk-
cjonowanie w sposób niemający usankcjonowania w obowiązującym tekście 
konstytucji160.

Zasadnicze znaczenie miała tu bowiem arbitralna w gruncie rzeczy decy-
zja premiera uznającego, że poparcie, jakiego udziela mu legislatywa, nie jest 
wystarczające, by zasadne było dalsze podtrzymywanie istniejącego układu 
rządowego161. Najlepiej świadczy o tym okoliczność, iż na ponad dwadzieścia 
gabinetów z różnym skutkiem tworzonych od początku IV Republiki (powo-
łanie pierwszego rządu Paula Ramadiera w styczniu 1947 roku) do kryzysu 
algierskiego, który dał początek daleko posuniętej reformie konstytucyjnej 
(dymisja rządu Pierre’a Plimlina w maju 1958 roku i mianowanie na sta-
nowisko premiera gen. Charles’a de Gaulle’a) zaledwie sześć zakończyło 
swoje funkcjonowanie wskutek zastosowania przewidzianych w tym celu 
rozwiązań konstytucyjnych162. Pod tym względem sytuacja była zatem po-
dobna do tej, która istniała w III Republice. Na faktyczne relacje pomiędzy 
egzekutywą a legislatywą, które w znacznej mierze determinowały sposób, 
w jaki aplikowano przyjęty w warstwie normatywnej system parlamentarny, 

czyć np. nieznaczna reprezentacja PCF w porównaniu z liczbą deputowanych zasiadających 
w Zgromadzeniu Narodowym. Zob. F. Chevalier, Le sénateur français..., s. 231–232.

160 Bernard Chantebout wskazuje, że trwałość gabinetów w zasadzie nie różniła się od tej 
sprzed 1940 r. i wynosiła znacznie mniej niż rok. Zob. B. Chantebout, Droit..., s. 232.

161 Jak zauważa Adam Jamróz, „upadek rządu lub jego ustąpienie dokonywało się często nie 
w parlamencie, lecz w jego kuluarach”. Zob. A. Jamróz, Przemiany ustrojowo-polityczne współczes-
nej Francji (1958–1988), Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, 
Białystok 1991, s. 8.

162 Ph. Ardant, B. Mathieu, Droit constitutionnel..., s. 331.
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większy wpływ miała swoista filozofia ustroju, którą kierowali się (ale też 
sami współkształtowali i utrwalali) główni uczestnicy życia politycznego, niż 
ujęte w konstytucji konkretne mechanizmy recypowanego modelu rządów. 
Patrząc z tej perspektywy, można więc stwierdzić, że IV Republika nie tylko 
stanowiła kontynuację poprzedniczki ze względu na oparcie się na najważ-
niejszych założeniach parlamentaryzmu monistycznego, w którym pozycja 
ustrojowa głowy państwa pozostawała bardziej lub mniej zneutralizowana, 
ale także z tej racji, że ówczesna elita polityczna w dalszym ciągu tkwiła 
w obrębie tego samego paradygmatu ustrojowego, który przed rokiem 1940 
nakazywał traktować parlament jako organ zajmujący w strukturze insty-
tucjonalnej państwa uprzywilejowane miejsce. Bardziej „ofensywna”, choć 
mieszcząca się w przyjętej konstrukcji konstytucyjnej, postawa rządowego 
członu egzekutywy względem legislatywy nie mogła wskutek tego determi-
nować układu powiązań w ramach systemu rządów, w jakiejś przynajmniej 
mierze je racjonalizując, a przez to równoważąc. Przyczyn niestabilności po-
litycznej nie należało jednak upatrywać wyłącznie w przyjętej architekturze 
instytucjonalnej opartej na paradygmacie monistycznym czy też w „obcho-
dzeniu” konstytucyjnych obostrzeń służących utrwaleniu kolejno tworzo-
nych gabinetów, a zatem w neutralizowaniu wprowadzonych pierwiastków 
racjonalizacyjnych, lecz również w ukształtowanej konfiguracji przestrzeni 
rywalizacji partyjnej. Po upadku trójpartyjnego porozumienia chadeków, 
socjalistów i komunistów w maju 1947 roku powstające gabinety opierały się 
na tzw. koalicji trzeciej siły (troisième force), która zakładała porozumienie 
kilku formacji niekomunistycznej lewicy oraz centrum (m.in. MRP, SFIO 
i radykałów) przeciwko PCF oraz gaullistowskiemu Zgromadzeniu Ludu 
Francuskiego (Rassemblement du peuple français, RPF). W ostatnich latach 
IV Republiki funkcjonowała z kolei tzw. koalicja frontu republikańskiego 
(front républicain). Tworzone w omawianym okresie wieloskładnikowe ko-
alicje rządowe – zbudowane ze względu na stosunek do innych podmiotów 
biorących udział w życiu politycznym – cechowały się brakiem wewnętrznej 
dyscypliny, a w konsekwencji trwałości wystarczającej do tego, by odpowied-
nio stabilizować rządowy pion egzekutywy.

Wskazane prawidłowości wynikające z realizowanej praktyki ustrojowej 
dobrze obrazuje działanie kluczowej dla systemu parlamentarnego insty-
tucji rozwiązania organu przedstawicielskiego. Należy zaznaczyć, że choć 
przewidziano ją w tekście konstytucji z roku 1946, realizując w ten sposób 
podstawowe założenie systemu parlamentarnego, to trudno byłoby przypisać 
jej większe znaczenie praktyczne. W okresie dwunastu lat istnienia IV Re-
publiki do rozwiązania Zgromadzenia Narodowego doszło bowiem tylko raz 
– w roku 1955, gdy obalono rząd Edgara Faure’a. Wtedy dopiero spełnione 
zostały konstytucyjne wymogi skorzystania z tego uprawnienia. W rezul-
tacie wymieniona instytucja nie mogła służyć jako narzędzie pozwalające 
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racjonalizować stosunki pomiędzy rządem a organem przedstawicielskim 
przez generowanie przyspieszonych wyborów parlamentarnych w celu neu-
tralizacji pojawiających się kryzysów rządowych. Szukając przyczyn takiego 
stanu rzeczy, należy zwrócić uwagę, że konstytucja z 1946 roku nie przyznawa-
ła głowie państwa prawa do podejmowania arbitralnej decyzji w przedmiocie 
rozwiązania izby pierwszej, lecz – zgodnie z założeniem o mało decyzyjnym, 
a zdecydowanie bardziej „proceduralnym” zakresie działania prezydenta 
Republiki – wprowadzała określone przesłanki, których spełnienie otwie-
rało dopiero możliwość wydania stosownej decyzji163, czyli dwa zaistniałe 
w ciągu osiemnastu miesięcy kryzysy rządowe. Z punktu widzenia realizo-
wanej praktyki ustrojowej, której znamienną cechą były dymisje gabinetów 
następujące niejako w sposób pozakonstytucyjny, a zatem bez zastosowania 
instrumentarium przewidzianego do egzekwowania parlamentarnej odpo-
wiedzialności rządu, spełnienie powyższego wymogu w zasadzie nie mogło 
nastąpić164. Choć zatem IV Republika nie doświadczyła nowej konstytucji 
Grévy’ego rozumianej jako zapowiedź nierozwiązywania parlamentu bez 
względu na okoliczności, to w gruncie rzeczy zarówno w przypadku ustroju 
ustanowionego w 1875 roku, jak i tego z 1946 można mówić o bardzo po-
dobnych następstwach politycznych. W odniesieniu do obu aplikacji modelu 
parlamentarnego należy stwierdzić, że obok konstytucji postrzeganej przez 
pryzmat zawartych w niej regulacji ukształtowała się w praktyce konstytu-
cja bliższa formule materialnej. Stanowiła ona syntezę tego, co znajdowało 
się w warstwie normatywnej, oraz czynników o charakterze stricte politycz-
nym, przy czym znaczenie tych ostatnich było nadzwyczaj duże, powodując 
nie tyle uzupełnienie najważniejszych z punktu widzenia systemu rządów 
regulacji konstytucyjnych, ile ich wypaczenie. Prowadziło to do jeszcze sil-
niejszego wyeksponowania i tak wyraźnie proparlamentarnego wydźwię-
ku przedmiotowych unormowań. Wskazane zjawisko należało wprawdzie 
wiązać przede wszystkim z ustrojem funkcjonującym przed rokiem 1940165, 

163 Należy mieć na uwadze, że decyzja w kwestii rozwiązania parlamentu należała do Rady 
Ministrów, a głowa państwa jedynie ją ogłaszała, nie odgrywając w tym zakresie istotniejszej 
roli politycznej. Zob. K. Wołowski, Prezydent Republiki w powojennej Francji (IV i V Republika), 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań 1973, s. 44.

164 W przypadku rozwiązania z 1955 r. realizacja konstytucyjnych przesłanek zastosowania 
tego instrumentu stanowiła polityczny błąd ówczesnej opozycji, która obaliła rząd większością 
bezwzględną, a nie – jak przyjęło się w praktyce – większością zwykłą, co wbrew literze kon-
stytucji pozwalało doprowadzić do upadku danego układu rządowego bez narażenia się na ry-
zyko wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Szerzej na temat upadku rządu Faure’a zob. 
J. Chapsal, La vie politique en France..., s. 418–422.

165 Takie właśnie ujęcie mocno akcentuje Jean-Félix de Bujadoux, który – nawiązując do kon-
cepcji René Capitanta – pisze, że konstytucja Grévy’ego stanowiła zwyczajową rewizję (révision 
coutumière) konstytucji z 1875 r. Rezultatem takiej właśnie modyfikacji miało być definitywne 
odejście od możliwości interpretowania ustroju przewidzianego w ustawach konstytucyjnych 
z 1875 r. w duchu parlamentaryzmu dualistycznego na rzecz jego konkurencyjnej, monistycznej 
formuły. Zob. J.-F. de Bujadoux, La «Constitution..., s. 70–71.
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ale ze względu na powodowaną uwarunkowaniami pozakonstytucyjnymi 
permanentną nieskuteczność nielicznych mechanizmów racjonalizacyjnych 
uprawnione wydaje się również łączenie go z ustrojem IV Republiki.

Naszkicowany wyżej polityczny kontekst architektury konstytucyjnej nie 
pozostawał bez wpływu na ówczesną izbę drugą, jakkolwiek sytuacja wy-
glądała w tym przypadku odmiennie niż w III Republice. Należy bowiem 
pamiętać, że z racji tego, iż pozycja Rady Republiki działającej na podstawie 
konstytucji z 1946 roku była nieporównywalnie słabsza od pozycji Senatu 
pod rządami ustaw konstytucyjnych z roku 1875, zupełnie inaczej wygląda-
ło jej oddziaływanie na praktyczne funkcjonowanie systemu ustrojowego, 
który – jak zaznaczono – w ogólnych zarysach pozostawał mocno zbliżo-
ny do tego istniejącego przed 1940 rokiem. Z punktu widzenia struktury 
parlamentarnego systemu rządów najważniejsza była tu okoliczność, że ów-
czesnej francuskiej izbie drugiej nie zostało przyznane instrumentarium 
umożliwiające doprowadzenie do upadku rządu, a to właśnie mogłoby – tak 
jak w III Republice – powodować pogłębienie niestabilności politycznej ce-
chującej parlamentaryzm w formule monistycznej. W okresie dwunastu 
lat istnienia ustroju ufundowanego w roku 1946 wskutek zmian obowią-
zujących regulacji prawnych pozycja ustrojowa Rady Republiki wprawdzie 
ewoluowała – umożliwiając jej przekształcenie z organu w gruncie rzeczy 
opiniodawczego w podmiot, który w znacznie większym stopniu uczestni-
czy w realizacji funkcji parlamentu – jednak polegało to przede wszystkim 
na intensywniejszym włączeniu w przebieg postępowania ustawodawczego, 
niż na przeformułowaniu relacji z rządem w aspekcie kontroli działalności 
władzy wykonawczej166.

Przyjęcie koncepcji bikameralizmu nieegalitarnego powodowało w prak-
tyce, że izba druga nie mogła już stanowić dla rządowego członu egzekutywy 
takiego zagrożenia, jak w okresie III Republiki. Kompetencyjne „okrojenie” 
Rady Republiki przejawiało się bowiem w odebraniu temu segmentowi le-
gislatywy zdolności do skutecznego wyegzekwowania odpowiedzialności 
politycznej gabinetu, co stanowiło znamienną cechę struktury ustrojowej 
recypowanej w 1875 roku. Zastosowanie konstrukcji odpowiedzialności par-
lamentarnej rządu wyłącznie przed izbą pierwszą w powiązaniu z ewidentną 
asymetrią bikameralizmu w zakresie ustawodawstwa powodowało, że zdol-
ności Rady Republiki do oddziaływania na funkcjonowanie innych orga-
nów państwa pozostawały mocno ograniczone167. Uwagę zwraca przy tym 

166 Zmianę statusu izby drugiej dobrze oddaje przytaczana przez Jerzego Stembrowicza opi-
nia francuskiego konstytucjonalisty Marcela Prélota, który w kontekście roli Rady Republiki mó-
wił początkowo o „umiarkowanej jednoizbowości”, by następnie określać ten organ jako „drugą 
izbę niekompletną”. Zob. J. Stembrowicz, Parlament..., s. 29.

167 Warto nadmienić, że – jak podaje Dominique Chagnollaud – po reformie z 1954 r. około 
90% ustawodawstwa było przyjmowane wskutek porozumienia obu części legislatywy, co ozna-
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okoliczność, że wzmiankowane wyżej wyeksponowanie w praktyce ustrojo-
wej roli parlamentu jako organu, wobec którego egzekutywa nie wykorzysty-
wała nawet tego instrumentarium ochronnego, którego podstawę stanowiły 
konkretne przepisy konstytucyjne, w pewnej mierze odnosiło się również 
do ustrojowo marginalizowanej izby drugiej. Najlepiej świadczy o tym sytu-
acja, która wystąpiła w trakcie funkcjonowania gabinetu André Marie, peł-
niącego funkcję premiera w krótkim okresie od lipca do sierpnia 1948 roku. 
Niejako wbrew literze konstytucji, która w art. 48 w sposób jednoznaczny 
przesądzała kwestię relacji pomiędzy rządem a izbą drugą, stanowiąc, że mi-
nistrowie nie są odpowiedzialni przed Radą Republiki, kwestia takiej odpo-
wiedzialności została przez ówczesnego szefa rządu wyraźnie postawiona. 
Premier Marie zapowiedział bowiem rezygnację gabinetu w razie nieod-
rzucenia w izbie drugiej poprawki, którą uważał za niepożądaną z punk-
tu widzenia całokształtu promowanego przez egzekutywę projektu ustawy. 
Szef rządu uznał wówczas, że chodzi o kwestię zaufania, którego właśnie ta 
izba miałaby udzielać gabinetowi, a które mogłoby się uwidocznić w zgodnej 
z linią rządu postawie tego organu w toczącym się postępowaniu legislacyj-
nym168. Warto nadmienić, że w omawianym przypadku tak jednoznaczne 
postawienie sprawy przez szefa rządu przyniosło wprawdzie oczekiwane re-
zultaty, jednak rezygnacja gabinetu i tak nastąpiła kilkanaście dni później. 
Oceniając postępowanie premiera względem Rady Republiki, należy zwrócić 
uwagę na fakt, że bez względu na wynik przeprowadzonego w niej głoso-
wania ówczesna, zbudowana według schematu asymetrycznego izba dru-
ga nie mogłaby stać się źródłem długotrwałego i skutecznego oporu wobec 
rządowych zamierzeń ustawodawczych169. W przeciwieństwie do rozwiązań 
stosowanych w III Republice organ ten nie był w stanie odgrywać zagraża-
jącej rządowi roli czynnika destabilizującego funkcjonowanie egzekutywy. 
Faktem pozostaje natomiast – co wydaje się zresztą potwierdzać strategia 
premiera Marie – że w tej konkretnej sytuacji tego rodzaju właściwości zo-
stały de facto nadane izbie drugiej przez rządowy człon władzy wykonawczej. 
Jednocześnie dostrzeżenie Rady Republiki jako podmiotu, którego oczeki-
wana prorządowość nie byłaby bez znaczenia, mogło służyć przynajmniej 
częściowemu wzmocnieniu gabinetu względem Zgromadzenia Narodowego. 

czało, że ostateczne głosowanie na forum Zgromadzenia Narodowego nie było już konieczne. 
Zob. D. Chagnollaud, Histoire constitutionnelle..., s. 328.

168 Premier Marie stwierdził wprost: „Jest potrzebne, by większość tego zgromadzenia wypo-
wiedziała się, czy ufa intencjom wyrażanym przez rząd”. Zob. M. Baroli, D. Robert, Du Conseil..., 
s. 49. W polskiej literaturze przedmiotu stanowczo w kwestii działań podjętych przez ówczesnego 
szefa rządu wypowiada się Wiesław Skrzydło, dochodząc do wniosku, że „było to pogwałcenie 
konstytucji, gdyż oznaczało, że rząd traktuje swą pozycję wobec Rady Republiki tak samo jak 
wobec Zgromadzenia Narodowego”. Zob. W. Skrzydło, Senat Republiki Francuskiej [w:] Izby dru-
gie..., s. 94.

169 J.-P. Marichy, La deuxième chambre..., s. 510–511; J. Stembrowicz, Parlament..., s. 30. 
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Choć zatem kolejno tworzone rządy nie upadały ze względu na postawę izby 
drugiej, to jednak kwestia jej politycznego poparcia była traktowana z więk-
szą uwagą, niż wynikałoby to z samego tekstu konstytucji170. 

2.6. WNIOSKI

Schemat parlamentaryzmu monistycznego recypowanego w okresie istnie-
nia III oraz IV Republiki opierał się – pomimo oczywistych różnic pomiędzy 
konstytucjami z lat 1875 oraz 1946 – na bardzo podobnym układzie relacji 
łączących władzę ustawodawczą i władzę wykonawczą. W obu przypadkach 
na ich kształt rzutował swoisty paradygmat ustrojowy, który zakładał pry-
mat legislatywy wynikający z politycznej neutralizacji głowy państwa oraz 
przyjęcia mechanizmów nie dających rządowi szerszych możliwości oddzia-
ływania na parlament w celu uskutecznienia procesu rządzenia. Oparcie 
się na zbliżonych założeniach konstrukcyjnych budujących stosunki w ob-
rębie parlamentarnego systemu rządów nie stało jednak na przeszkodzie 
przyjęciu zupełnie innych rozwiązań ustrojowych w odniesieniu do reali-
zowanego modelu bikameralnego. Na recepcję przeciwstawnych koncepcji 
odnośnie do relacji pomiędzy obiema częściami legislatywy oraz pomiędzy 
izbą drugą a rządowym członem egzekutywy wpłynęło odmienne tło poli-
tyczne oddziałujące z kolei na przebieg prac konstytucyjnych oraz zgłaszane 
w ich trakcie propozycje ustrojowe. Po upadku II Cesarstwa i rozpoczęciu 
okresu prowizorium poprzedzającego przyjęcie trzech ustaw konstytucyj-
nych z roku 1875 główna linia sporu co do kształtu przyszłego francuskiego 
ustroju przebiegała pomiędzy monarchistami a republikanami. Ustanowio-
ny wówczas Senat skonstruowano w rezultacie, z jednej strony przyjmując 
model symetrii izb w zakresie ustawodawstwa i kontroli rządu, a z drugiej 
– odrzucając dalej idące postulaty zwolenników umiarkowanej monarchii, 
akcentujących elitarność izby drugiej – organu, w którym powinni zasiadać 
notable niepochodzący z elekcji powszechnej. Z kolei mocno lewicowy układ 
polityczny, którego Francja doświadczała bezpośrednio po II wojnie świa-
towej, powodował, że ówczesne tendencje ustrojowe nie tylko nie sprzyjały 
utrzymaniu silnej pozycji izby drugiej, ale wręcz zmierzały do jej całkowitej 
likwidacji. Najlepiej dowodzi tego wynik prac pierwszej konstytuanty, któ-
ra lansowała koncepcję unikameralizmu. Przewidziana równocześnie Rada 
Unii Francuskiej – organ o kompetencjach opiniodawczych – miała bowiem 

170 J.-P. Marichy, La deuxième chambre..., s. 511–512. Zwraca na to uwagę Wiesław Skrzydło, 
pisząc, że Rada Republiki uległa przekształceniu „z izby refleksji w organ o znaczeniu polity-
cznym przeciwstawiający się niekiedy stanowisku Zgromadzenia Narodowego”. Zob. W. Skrzyd-
ło, Ustrój polityczny Francji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 35.
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pozostawać poza strukturą władzy ustawodawczej. Kolejny, bardziej umiar-
kowany projekt konstytucji, na który dużo większy wpływ wywarł chadecki 
MRP, komponował już parlament złożony z dwóch członów. Pozycja ustro-
jowa Rady Republiki nie była tu jednak dużo silniejsza od pozycji wspo-
mnianej Rady Unii Francuskiej. Choć zatem formuły izby drugiej przyjęte  
w III oraz w IV Republice znacząco się od siebie różniły, to łączyła je jedna 
cecha wspólna – obie stanowiły rezultat kompromisu zawartego przez ugru-
powania, które dominowały w przestrzeni rywalizacji politycznej w trakcie 
prac poprzedzających uchwalenie konstytucji z lat 1875 i 1946.

Jeśli chodzi o Senat III Republiki, to przyjęta wizja izby drugiej zosta-
ła zarazem powiązana z modelem parlamentaryzmu, który już w warstwie 
konstytucyjnej wykazywał nastawienie na ograniczenie pozycji republikań-
skiej głowy państwa (wybór przez legislatywę, obowiązek kontrasygnaty, 
brak możliwości egzekwowania odpowiedzialności politycznej ministrów), 
a które uległo zdecydowanemu pogłębieniu w wyniku realizowanej praktyki 
ustrojowej (wyłączenie – przez konstytucję Grévy’ego – możliwości urze-
czywistniania przez prezydenta Republiki koncepcji aktywnego arbitrażu 
pomiędzy rządem a parlamentem dzięki uprawnieniu do rozwiązania Izby 
Deputowanych). W takich warunkach następowała widoczna destabilizacja 
funkcjonującego systemu ustrojowego, która – najogólniej rzecz ujmując – 
stanowiła wynik znamiennej dla niezracjonalizowanego modelu monistycz-
nego dominacji legislatywy nad egzekutywą. Do jej pogłębienia przyczyniała 
się również, choć nie w decydującej mierze, silna kompetencyjnie izba dru-
ga, która z perspektywy rządowego członu władzy wykonawczej pozosta-
wała – niejako na równi z izbą pierwszą – wpisana w schemat preponderan-
cji parlamentu w systemie ustrojowym państwa. W praktyce oznaczało to, 
że nieprzychylne gabinetowi stanowisko Senatu w związku z rozpatrywany-
mi inicjatywami ustawodawczymi mogło doprowadzić do dymisji premiera 
interpretującego je jako dorozumiane wotum nieufności. W tej sytuacji nie 
może dziwić, że destabilizacja układu rządowego następowała również wte-
dy, gdy izba druga stosowała wymierzone w gabinet (i świadczące o krytycz-
nej ocenie senatorów) instrumenty funkcji kontrolnej. Słabość rządu wobec 
parlamentu jako takiego powodowała zarazem, że Senatu nie dało się wy-
korzystywać jako organu, który – w sytuacji gdy miał profil prorządowy – 
mógł stabilizować egzekutywę, nieposiadającą oczekiwanego wsparcia Izby 
Deputowanych. Przyjęta konstrukcja systemu parlamentarnego prowadziła 
zatem do tego, że rozwiązań racjonalizujących brakowało zarówno w war-
stwie normatywnej (lub też doszło do ich celowego wyłączenia) – co zresz-
tą odpowiadało dominującemu wówczas paradygmatowi monistycznemu 
– jak i w obrębie szerszego otoczenia politycznego, przez co w odniesieniu 
do Senatu należy rozumieć urzeczywistniane w praktyce oddziaływanie tego 
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organu, które przynajmniej w pewnej mierze służyłoby odzyskaniu utraco-
nej równowagi instytucjonalnej.

Na tle praktyki realizowanej przed rokiem 1940 o swoiście rozumianej 
racjonalizacji parlamentaryzmu zapewnianej przez izbę drugą można nato-
miast – nieco paradoksalnie – mówić w kontekście ustroju IV Republiki. Jeśli 
bowiem uwzględnić fakt, że w III Republice siła ówczesnego Senatu przekła-
dała się na potwierdzoną w praktyce zdolność tego organu do generowania 
zmian ekip rządowych, co powodowało, iż – jak można by sądzić – gabinety 
upadały jeszcze częściej, niż następowałoby to w układzie odpowiedzialności 
przed tylko jedną z izb, to wydaje się, że przyjęta w roku 1946 konstrukcja 
izby drugiej sama w sobie działała racjonalizująco. Choć w 1948 roku premier 
Marie postawił wprost kwestię politycznej odpowiedzialności rządu przed 
Radą Republiki, to jednak zastosowany schemat skrajnej (do roku 1954) nie-
równorzędności izb nie mógł doprowadzić do tego, że udział omawianego 
organu w destabilizowaniu gabinetów będzie porównywalny z tym z okre-
su III Republiki. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że – inaczej niż w ustro-
ju funkcjonującym na podstawie ustaw konstytucyjnych z 1875 roku – izba 
druga nie była w stanie skutecznie utrudniać realizacji rządowych zamierzeń 
legislacyjnych. O ile zatem ustępowanie gabinetów także wówczas, gdy prze-
grana w głosowaniu następowała zwykłą większością głosów, a zatem nie 
spełniono wymogu przewidzianego dla uchwalenia wotum nieufności lub 
odmowy wotum zaufania, było wprawdzie niewymagane przez konstytucję, 
lecz na swój sposób racjonalne (gabinety i tak miały trudności z wdrażaniem 
swojego programu), to w przypadku przegranej na forum Rady Republiki, 
której ewentualny opór dałoby się efektywnie zneutralizować, takie działanie 
nie znajdowałoby logicznego uzasadnienia. Tak skonstruowana izba druga 
mogła być ewentualnie traktowana jako narzędzie swoistej presji na Zgroma-
dzenie Narodowe, które w rezultacie miałoby się szerzej otwierać na realizację 
zamierzeń rządowego członu egzekutywy.

Uprawniony wydaje się więc pogląd, że z punktu widzenia konstruujących 
system rządów relacji pomiędzy gabinetem a parlamentem znaczenie ustro-
jowe Rady Republiki było de facto większe, niżby to wynikało z litery kon-
stytucji z 1946 roku171, jakkolwiek w porównaniu ze statusem Zgromadze-
nia Narodowego ówczesna izba druga pozostawała, rzecz jasna, podmiotem 

171 Można stwierdzić, że do pewnego stopnia korespondowało to z wykraczającą poza ramy 
konstytucyjne pozycją Zgromadzenia Narodowego, które – jak pokazała praktyka – było w stanie 
blokować, przez niespełnianie konstytucyjnych wymogów odnoszących się do egzekwowania 
odpowiedzialności politycznej rządu, rozwiązanie parlamentu przez władzę wykonawczą. Na-
leży bowiem pamiętać, że zgodnie z pryncypiami systemu parlamentarnego, w którym prawu 
pociągnięcia rządu do odpowiedzialności parlamentarnej przeciwstawia się prawo rozwiązania 
legislatury, to właśnie ten mechanizm służy jako narzędzie pozwalające przynajmniej w pewnej 
mierze dyscyplinować organ przedstawicielski, a w konsekwencji równoważyć nachylony mocno 
proparlamentarnie system rządów.
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ewidentnie zmarginalizowanym. Ten stan rzeczy zmieniła dopiero reforma 
z roku 1954, która uczyniła z Rady Republiki izbę drugą o wyraźnie mocniej-
szej pozycji. Omawiany organ w znacznie większej mierze „zakotwiczono” 
bowiem w procedurze ustawodawczej, której charakterystycznym elemen-
tem stało się niewystępujące wcześniej krążenie projektu lub propozycji usta-
wy pomiędzy izbami w celu przyjęcia jednolitego tekstu. Większe upodmio-
towienie Rady Republiki w odniesieniu do realizacji ustawodawczej funkcji 
parlamentu nie szło jednak tak daleko, by można było mówić o powrocie 
do koncepcji Senatu z lat 1875–1940, jakkolwiek to właśnie wtedy na gruncie 
ustroju IV Republiki narodziła się „prawdziwa izba druga” (véritable seconde 
chambre)172. Co więcej, modyfikacjom nie uległy relacje łączące Radę Repub-
liki z rządowym członem władzy wykonawczej, które wiązały się z zupełnie 
podstawowym dla parlamentarnego modelu rządów zagadnieniem politycz-
nej odpowiedzialności gabinetu przed legislatywą. W utrzymaniu niedo-
puszczalności – przynajmniej w świetle obowiązującej wówczas konstytucji 
– destabilizacji układu rządowego przez izbę drugą można widzieć realiza-
cję jednej z zasad poprawnie skonstruowanego systemu parlamentarnego, 
w którym uprawnienie takie ma tylko ten organ legislatywy, który podlega 
rozwiązaniu przez egzekutywę. Inaczej niż w IV Republice, postulatu tego 
nie uwzględniono, budując ustrój jej poprzedniczki.

172 Ph. Ardant, B. Mathieu, Droit constitutionnel..., s. 324–325.





ROZDZIAŁ 3

Izba druga w konstytucyjnym schemacie 
konstrukcyjnym parlamentaryzmu dualistycznego 

(V Republika)

3.1. SENAT W KONCEPCJACH USTROJOWYCH TWÓRCÓW 
KONSTYTUCJI

Konstytucja V Republiki, przyjęta w specyficznych okolicznościach politycz-
nych drugiej połowy lat 50. XX wieku, stanowiła (w większym lub mniej-
szym stopniu, w zależności od regulowanej materii) wypadkową koncepcji 
ustrojowych, które były formułowane w obrębie zróżnicowanych środowisk 
politycznych, jakkolwiek bezsprzecznie główna rola przypadła w tym za-
kresie szeroko pojętemu obozowi gaullistowskiemu. Na podstawie takiego 
właśnie założenia skonstruowana została procedura opracowania i uchwale-
nia tekstu nowej ustawy zasadniczej – „gospodarzem” prac konstytucyjnych 
był rząd kierowany przez gen. Charles’a de Gaulle’a, przy czym niejako uzu-
pełniająco mieli w nich uczestniczyć przedstawiciele parlamentu złożonego 
wówczas z formacji politycznych funkcjonujących na scenie politycznej od-
chodzącej IV Republiki. Nowa ustawa zasadnicza – jako akt prawny, które-
go przygotowanie zostało powierzone utworzonemu na początku czerwca 
1958 roku gabinetowi – miała więc w gruncie rzeczy odzwierciedlać idee 
ustrojowe głoszone w poprzednich latach przez samego de Gaulle’a oraz jego 
współpracowników (chodzi tu przede wszystkim o Michela Debré, które-
mu powierzono kierowanie pracami konstytucyjnymi, oraz René Capitanta, 
konstytucjonalistę i – podobnie jak Debré – zwolennika rewizji dotychczaso-
wej, monistycznej formuły systemu parlamentarnego). Ewentualnej korekty 
oraz dopracowania w szczegółach proponowanych rozwiązań ustrojowych 
miano natomiast dokonać w sposób uwzględniający propozycje płynące tak-
że spoza obozu gaullistowskiego.
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Trzon ideowy nowej ustawy zasadniczej tworzyły poglądy w kwestiach 
konstytucyjnych, które przez cały w zasadzie okres powojenny formułował 
najważniejszy „ojciec założyciel” nowego ustroju – gen. de Gaulle. Później-
szy pierwszy prezydent V Republiki wiele miejsca poświęcał modelowi pre-
zydentury zrewidowanemu w stosunku do rozwiązań obecnych w modelu 
parlamentaryzmu monistycznego. To właśnie na wzmocnionym, jakkolwiek 
wciąż lokującym się w obrębie systemu parlamentarnego, statusie ustrojo-
wym głowy państwa miała się opierać idea powrotu do pierwotnej formuły 
tego systemu. Dowodziło tego postawienie prezydenta Republiki ponad wła-
dzami funkcjonującymi zgodnie z koncepcją trójpodziału oraz wyposażenie 
go w instrumentarium pozwalające na wywiązywanie się z funkcji politycz-
nego arbitra. Najlepszym wyrazem takiego założenia była postulowana przez 
gen. de Gaulle’a „reaktywacja” prezydenckiego uprawnienia do rozwiązania 
parlamentu jako mechanizmu autorytatywnej ingerencji w funkcjonowanie 
pozostałych komponentów systemu rządów. Znamionowało to, choć z pew-
nością nie było warunkiem wystarczającym, dążenie do powtórnego urze-
czywistnienia schematu konstrukcyjnego parlamentaryzmu dualistycznego. 
Podobny wydźwięk – bo ograniczający właściwą dla II połowy XIX i I po-
łowy XX wieku wszechwładzę parlamentu jako podmiotu reprezentującego 
suwerena – miało zresztą również korygujące dotychczasowy model prezy-
dentury przyznanie głowie państwa uprawnienia do zarządzenia referendum 
w materiach regulowanych przez legislatywę173.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że osadzenie całej konstrukcji ustrojowej 
na koncepcji prezydentury, która wyraźnie odbiegała od właściwej III oraz 
IV Republice idei w zasadzie całkowitej neutralizacji politycznej, nie mo-
gło pozostawać bez wpływu na ustrojowe usytuowanie pozostałych orga-
nów wyznaczających strukturę systemu rządów, a zatem nie tylko drugiego 
członu dualistycznej egzekutywy, ale również bikameralnego parlamentu. 

173 Na potrzebę realizacji odmiennego od dotychczasowego modelu prezydentury gen. 
de Gaulle zwracał uwagę w słynnym przemówieniu wygłoszonym w Bayeux 16 czerwca 1946 r. 
Przyszły prezydent Republiki, rysując pozycję ustrojową głowy państwa, stwierdził wówczas: 
„Jemu przynależy rola arbitra ponad podziałami politycznymi, czy to poprzez głos doradczy czy, 
w momentach poważniejszego kryzysu, poproszenie narodu o podjęcie decyzji w drodze wybo-
rów”. Zob. Ch. de Gaulle, Wystąpienie w Bayeux, 16 czerwca 1946 r. [w:] V Republika Francuska, 
Idee..., s. 86. W podobnym tonie gen. de Gaulle wypowiadał się także kilka miesięcy później, 
podczas wystąpienia w Épinal z 29 września 1946 r., gdzie mówił: „Uważam, że szef państwa musi 
być rzeczywistym szefem państwa, to znaczy, aby został wybrany do rzeczywistego reprezentowa-
nia Francji i Unii Francuskiej, aby jego zadaniem było zapewnianie, w naszym tak podzielonym, 
osłabionym i zagrożonym kraju, ponad podziałami partyjnymi, prawidłowego funkcjonowania 
instytucji i stanie na straży, pośród walki politycznej, żywotnych interesów narodu”. W tym kon-
tekście gen. de Gaulle mówił m.in. o rozwiązywaniu parlamentu „w sytuacji, gdy żadna spójna 
większość nie będzie pozwalała odgrywać mu jego normalnej roli ustawodawczej lub wspierać 
rządu”. Zob. Ch. de Gaulle, Wystąpienie w Épinal, 29 września 1946 r. [w:] V Republika Francuska, 
Idee..., s. 94–95.
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Wiele postulatów i założeń tkwiących u podstaw gaullistowskiej koncep-
cji ustrojowej, które ogniskowały się przede wszystkim wokół wzmocnie-
nia szeroko pojętej władzy wykonawczej (a zatem nie tylko w segmencie 
prezydenckim, lecz także w części rządowej), wywierało więc bezpośredni 
wpływ na miejsce, jakie w nowo ustanowionym systemie ustrojowym miała 
zajmować władza ustawodawcza. Potrzebę rewizji pozycji legislatywy moż-
na dostrzec przez pryzmat poglądów w kwestiach konstytucyjnych prezen-
towanych zarówno przez samego gen. de Gaulle’a, jak i przez pozostałych 
„ojców założycieli” V Republiki, w tym przede wszystkim przez głównego 
twórcę zaprojektowanych na nowo relacji pomiędzy rządem a parlamentem 
– Michela Debré. O ile bowiem gen. de Gaulle w okresie powojennym, aż 
do chwili, w której w czerwcu 1958 roku ponownie objął urząd premiera, 
kreślił ogólną koncepcję czy też swoistą filozofię nowego systemu ustrojo-
wego, o tyle Debré w dużo większym stopniu akcentował wprowadzenie 
konkretnych mechanizmów ustrojowych, których rezultatem byłoby grun-
towne przekształcenie relacji wyznaczających kształt dotychczas aplikowa-
nego ustroju parlamentarnego. Ważną rolę w związku z wypracowaniem 
francuskiego wariantu parlamentaryzmu zracjonalizowanego odegrał po-
nadto René Capitant. Każdy z wymienionych twórców konstytucji poruszał 
przy tym zagadnienie struktury parlamentu oraz pozycji, jaką miała w jego 
obrębie zająć projektowana izba druga.

Odniesień do tego właśnie członu legislatywy nie zabrakło już w przemó-
wieniu, które gen. de Gaulle wygłosił w Bayeux 16 czerwca 1946 roku, a któ-
re stanowiło swoisty manifest sygnalizowanej przez przywódcę Komitetu 
Wolnej Francji z okresu II wojny światowej potrzeby niezbędnej przebudowy 
dotychczas realizowanej filozofii ustrojowej. Późniejszy pierwszy prezydent 
V Republiki mówił wówczas: 

Jasne i oczywiste jest, że ostateczne uchwalenie ustaw i budżetu państwa leży w gestii 
Zgromadzenia wybieranego w głosowaniu powszechnym i bezpośrednim. Jednak 
nie zawsze pierwsze reakcje takiego Zgromadzenia są w pełni racjonalne i wyważo-
ne. Należy zatem drugiej izbie parlamentu, wybieranej w inny sposób i posiadają-
cej odmienny skład, przyznać rolę publicznego badania tego, co zostało uchwalone 
przez pierwszą izbę, proponowania poprawek i projektów. Bowiem jeśli największe 
nurty polityczne siłą rzeczy znajdują odzwierciedlenie w izbie niższej, opinie z po-
ziomu lokalnego również mają swoje prawa i swoje racje174. 

174 Ch. de Gaulle, Wystąpienie w Bayeux..., s. 84.
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Odnosząc się do funkcji tak skonstruowanej izby drugiej, gen. de Gaulle 
mówił również: 

Ta izba będzie uzupełnieniem pierwszej, skłaniając ją, jeśli taka zajdzie potrzeba, 
do ponownego rozważenia swoich projektów lub do zbadania innych, wprowadza-
jąc do procesu tworzenia prawa czynnik o charakterze administracyjnym, zazwy-
czaj lekceważony przez ciało kolegialne o proweniencji czysto politycznej175. 

W kontekście sposobu kreacji składu analizowanego organu gen. 
de Gaulle wskazywał na wybór jego członków przez rady generalne i rady 
municypalne, ale jednocześnie stwierdzał: „Naturalnie członkami tej izby 
staną się również przedstawiciele organizacji gospodarczych, rodzinnych, 
intelektualnych, tak aby w środku instytucji państwa słyszalny był głos naj-
większych obszarów aktywności narodowej”176. W tak zarysowanej koncep-
cji można zatem dostrzec dwa mocno akcentowane aspekty. Po pierwsze, 
izba druga miała być skonstruowana według zupełnie innej formuły repre-
zentacji niż pochodząca z wyborów powszechnych i zapewniająca przedsta-
wicielstwo ogólnonarodowe izba pierwsza. Drugi człon parlamentu łączyłby 
w sobie ideę reprezentacji terytorialnej oraz tzw. reprezentacji funkcjonalnej. 
Po drugie, taka koncepcja składu izby nie mogła pozostać bez wpływu na jej 
status ustrojowy. Stąd też wynikająca ze stwierdzeń gen. de Gaulle’a rola tego 
organu jako podmiotu uzupełniającego izbę pierwszą, który – dzięki temu, 
że zapewnia inne spojrzenie na tworzone prawo – jest w stanie podnosić ja-
kość rezultatów postępowania legislacyjnego. Wydaje się więc, że wyraźnie 
pobrzmiewała tu koncepcja izby drugiej jako izby refleksji, która jednak – 
choć słabsza od organu reprezentacji ogólnonarodowej – nie miała pozostać 
jedynie ustrojowym ozdobnikiem pozbawionym realnego znaczenia. 

Przywiązanie gen. de Gaulle’a do idei bikameralnej struktury parlamentu 
dało o sobie znać także podczas wygłoszonego 29 września 1946 roku prze-
mówienia z Épinal, w którym późniejszy szef państwa przedstawił poglądy 
pozostające – mimo że lokowały się w obrębie szeroko pojętego ustroju par-
lamentarnego – w opozycji do urządzeń instytucjonalnych nowo tworzo-
nej IV Republiki. Postulując utrzymanie zasady dwuizbowości, wskazywał 
wówczas w sposób jednoznaczny, że pozycję dominującą miałoby posiadać 
Zgromadzenie Narodowe jako izba pierwsza wybierana w wyborach bez-
pośrednich, natomiast izba druga (nazywana przez gen. de Gaulle’a Radą 
Republiki, a zatem zgodnie z terminologią przyjętą przez twórców konsty-
tucji z 1946 roku) miałaby być wybierana przez rady generalne oraz mu-
nicypalne i funkcjonować jako podmiot uzupełniający izbę pierwszą. Jak 

175 Ibidem, s. 85.
176 Ibidem.
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stwierdzał, uzupełnianie to następowałoby „przede wszystkim przez ochro-
nę, w ramach stanowienia prawa, kwestii finansowych, administracyjnych 
i lokalnych, które Zgromadzenie, będące polem walki politycznej, ma ten-
dencję do lekceważenia”177. Wydaje się więc, że gaullistowska koncepcja izby 
drugiej, potwierdzona przemówieniem z Épinal, była w swoich ogólnych 
zarysach jednoznaczna. Kluczem do jej zrozumienia było niewątpliwie zało-
żenie o potrzebie skonstruowania tego organu według odmiennego schema-
tu reprezentacji, która nie mogła powielać zapewnianego przez izbę pierw-
szą przedstawicielstwa ogólnonarodowego. To z kolei musiało prowadzić 
do opowiedzenia się za asymetryczną konstrukcją relacji pomiędzy oboma 
członami dualnego parlamentu. Izba druga, łącząca w sobie elementy repre-
zentacji terytorialnej oraz reprezentacji funkcjonalnej, nie mogła bowiem 
uzyskać statusu porównywalnego z tym, jaki przyznano by izbie pierwszej. 
Jednocześnie charakteryzowany podmiot musiał posiadać tak mocno zary-
sowaną pozycję, by jego rola w obrębie systemu ustrojowego nie była czysto 
dekoracyjna, lecz pozwalała wywiązywać się w sposób należyty z funkcji 
polegającej na podnoszeniu jakości prawa uchwalanego przez zbudowane 
na podstawie kryterium wyłącznie politycznego Zgromadzenie Narodowe. 
W koncepcji ustrojowej gen. de Gaulle’a racje przemawiające za modelem 
bikameralnym prowadziły zatem do przewagi izby pierwszej nad drugą, przy 
czym należy pamiętać, że bez względu na takie czy inne relacje pomiędzy 
obiema częściami legislatywy osłabieniu miał ulec parlament jako taki, który 
zgodnie z ideą odnowionego, a więc zracjonalizowanego systemu parlamen-
tarnego powinien być „kontrowany” przez silną, niepodatną na paraliżujący 
sprawne rządzenie wpływ legislatywy władzę wykonawczą. Tak pomyślana 
izba druga, choć nieprzypominająca Senatu sprzed roku 1940, pozostawa-
ła jednocześnie w znacznym oddaleniu od koncepcji realizowanej wówczas 
przez formacje tworzące konstytucyjne podwaliny IV Republiki. 

W późniejszych – przedstawianych w okresie przed rokiem 1958 – wy-
stąpieniach publicznych gen. de Gaulle nie poświęcał już tyle miejsca kwe-
stiom oczekiwanej przez siebie konstrukcji ustrojowej, ograniczając się 
najczęściej do prezentacji najbardziej podstawowych postulatów, rzutują-
cych przede wszystkim na strukturę systemu rządów. W tym kontekście 
podkreślał potrzebę oddzielenia poszczególnych władz, a więc legislatywy, 
egzekutywy i judykatywy, w taki sposób, aby każda z nich ponosiła od-
powiedzialność za swój własny obszar działania. Podobnie jak w dwóch 
kluczowych dla gaullistowskiej konstrukcji ustrojowej przemówieniach 
z 1946 roku, pobrzmiewała tu wyraźna krytyka ukształtowanej w praktyce 
dominacji parlamentu nad egzekutywą, jaka istniała w okresie III Repub-
liki. Konsekwentnie utrzymywanym elementem projektowanego schematu 

177 Ch. de Gaulle, Wystąpienie w Épinal..., s. 95.
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ustrojowego były także koncepcja wzmocnionej prezydentury arbitrażowej 
ulokowanej ponad poszczególnymi władzami oraz dwie instytucje służące 
w istocie odejściu od paradygmatu parlamentaryzmu monistycznego oraz 
klasycznej koncepcji reprezentacji, a mianowicie rozwiązanie parlamentu 
oraz referendum178. Niekiedy jednak w swoich publicznych wystąpieniach 
sprzed 1958 roku późniejszy prezydent V Republiki szedł w kwestiach kon-
stytucyjnych nieco dalej, poruszając m.in. temat bikameralnej struktury par-
lamentu. W tym kontekście uwagę zwraca konferencja prasowa z 22 czerwca 
1951 roku, która odbyła się po przeprowadzonych kilka dni wcześniej wybo-
rach do Zgromadzenia Narodowego. Ówczesny lider RPF wskazywał w jej 
trakcie na potrzebę zreformowania konstytucji, akcentując w szczególności 
konieczność wprowadzenia ustrojowej równowagi. W pierwszej kolejności 
odniósł się właśnie do władzy ustawodawczej, podnosząc wymóg balansu 
pomiędzy obiema izbami, który miałby zachodzić w takich dziedzinach, jak 
finanse, prawo wyborcze, obrona narodowa, Unia Francuska oraz polityka 
zagraniczna. Jednocześnie – niejako tradycyjnie – podkreślał potrzebę ist-
nienia równowagi pomiędzy egzekutywą a legislatywą, co przejawiałoby się 
w ograniczeniu wpływu partii politycznych, powiązaniu ministrów z szefem 
państwa, możliwości przenoszenia przez parlament określonych uprawnień 
na władzę wykonawczą, jak również w stosowaniu instytucji referendum 
oraz rozwiązania parlamentu. Zdaniem gen. de Gaulle’a były to niezbęd-
ne punkty reformy zmierzającej do tego, by można było naprawdę rządzić 
(gouverner réellement)179. Trzeba zatem stwierdzić, że oprócz wielokrotnie 
podnoszonych elementów całościowej reformy konstytucyjnej w przedsta-
wionej wypowiedzi silniej zaakcentowano kwestię relacji pomiędzy oboma 
segmentami dualnego parlamentu, a przede wszystkim ich zrównoważonej 
pozycji ustrojowej. Nie należy jednak na tej podstawie wnioskować, że gen. 
de Gaulle stał się zwolennikiem bikameralizmu symetrycznego, tym bardziej 
że w dwóch – odnoszących się do kwestii ustrojowych – przemówieniach 
z roku 1946 wskazywał jednoznacznie na prymat izby pierwszej. Ogólnie 
rzecz biorąc, podtrzymane zostały tu raczej idea parlamentu, który składał-
by się z dwóch członów, oraz postulat, by izba druga nie miała charakteru 
„dekoracyjnego”, właściwego dla konstrukcji skrajnie nierównorzędnej, ale 
by posiadała faktyczny wpływ na ostateczne rezultaty prac ustawodawczych 
prowadzonych na forum parlamentu.

178 Wszystkie wymienione komponenty ustrojowe zostały wskazane m.in. w przemówieniu 
radiowym z 8 czerwca 1951 r. Zob. Allocution prononcée à la radiodiffusion française, 8 juin 1951 
[w:] Charles de Gaulle. Discours et messages, t. 2: Dans l’attente 1946–1958, Librairie Plon, Paris 
1970, s. 458.

179 Conférence de presse tenue au Palais d’Orsay, 22 juin 1951 [w:] Charles de Gaulle. Discours 
et messages, t. 2, s. 462.
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Zaprezentowany punkt widzenia gen. de Gaulle podtrzymał również 
w wystąpieniu z Nancy, które zostało wygłoszone kilka miesięcy później – 
25 listopada 1951 roku. Były premier mówił wówczas, że powinno nastąpić 
ustanowienie podziału władz zamiast ich połączenia (confusion). Co do par-
lamentu, uznawał, że jego zadaniem ma być uchwalanie ustaw i kontrola 
działalności władzy wykonawczej, przy czym dokonywałyby tego obie izby 
znajdujące się w stanie równowagi (deux Chambres qui se fassent équilibre). 
W przemówieniu gen. de Gaulle’a pojawił się też nowy wątek związany 
z kompozycją izby drugiej, określonej tu mianem Senatu. Według przedsta-
wionej koncepcji organ ten zapewniałby reprezentację różnych podmiotów 
zgrupowanych w ramach trzech odrębnych sekcji. Stanowiłyby one przed-
stawicielstwo lokalnych jednostek administracyjnych metropolii (entités 
administratives locales de la Métropole), terytoriów Unii Francuskiej (terri-
toires de l’Union Française) oraz środowisk gospodarczych, społecznych i in-
telektualnych życia narodowego (éléments économiques, sociaux, moraux, de 
notre vie nationale)180. W podobnym tonie gen. de Gaulle wypowiadał się 
zresztą także i później. W przemówieniu z 1 maja 1952 roku mówił, że parla-
ment powinien być wewnętrznie zrównoważony, co można by osiągnąć przez 
wyposażenie Senatu w skuteczne kompetencje (pouvoirs effectifs). Ówczesny 
lider RPF ponowił też ideę skonstruowania izby drugiej według schematu 
trójsegmentowego, czyli reprezentacji jednostek terytorialnych metropolii 
(tym razem była mowa o gminach) i Unii Francuskiej, a także podmiotów 
działających m.in. w obszarach ekonomii i spraw społecznych181. Poglądy 
formułowane przez gen. de Gaulle’a w latach 50. szły zatem wyraźnie w kie-
runku wzmocnienia statusu izby drugiej na tle rozwiązań przyjętych pod 
rządami odrzucanej przez niego konstytucji IV Republiki. Idea dwuizbowo-
ści nie tylko nie była więc kwestionowana, ale wprost przeciwnie – stanowiła 
wyraźnie akcentowany komponent ustrojowy, który łączył się z wielokrotnie 
wyrażanym postulatem równowagi ustrojowej jako naczelnej zasady kon-
strukcyjnej zreformowanego systemu rządów.

Odmiennie na izbę drugą patrzył Michel Debré – minister sprawiedli-
wości (garde des Sceaux) w rządzie gen. de Gaulle’a i główny redaktor kon-
stytucji V Republiki – który w okresie sprzed roku 1958 kładł największy 
akcent na reformę ustroju parlamentarnego przez dokonanie odpowiednich 
zabiegów racjonalizacyjnych. Miał on być zbudowany niejako w opozycji 
do dominującego do tej pory paradygmatu monistycznego, w którym or-
gan przedstawicielski traktowany jest w gruncie rzeczy jako podmiot mający 

180 Discours prononcé à Nancy, 25 novembre 1951 [w:] Charles de Gaulle. Discours et messages, 
t. 2, s. 497.

181 Discours prononcé à la Pelouse de Bagatelle, 1er mai 1952 [w:] Charles de Gaulle. Discours 
et messages, t. 2, s. 544–545.
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trwałą przewagę nad osłabioną oraz niezdolną do systematycznego i skutecz-
nego działania władzą wykonawczą. Nie może więc zaskakiwać, że przyszły 
twórca nowej ustawy zasadniczej niezwykle krytycznie odnosił się do ustroju  
III Republiki, czemu dał wyraz w tekście pochodzącym jeszcze z lat 40. 
pt. Konstytucyjny problem Francji (Le problème constitutionnel français). 
Dyskutując przy tej okazji zagadnienie najbardziej odpowiedniego mode-
lu rządów, Debré negatywnie ustosunkował się do koncepcji rządów zgro-
madzenia, której przejawy dostrzegał w praktyce ustrojowej III Republiki. 
Co godne uwagi, komentował jednak również możliwość nieznacznej refor-
my takiego systemu (niezmieniającej wszakże formułowanych ocen krytycz-
nych), wymieniając w tym kontekście rolę izby drugiej parlamentu: 

Mimo to są tacy, którzy sądzą, że ewolucja Trzeciej Republiki nie jest wystarczają-
cym powodem, aby odrzucić ostatecznie tę formę demokracji. (...) mądrzejsi o swo-
je doświadczenie autorzy tych koncepcji zamierzają tak zorganizować ustrój, aby 
zneutralizować jego nadużycia. Zachowują drugą izbę, aby uniknąć braku spójności 
potężnego jedynego zgromadzenia. Ta druga izba miałaby zresztą jedynie upraw-
nienia szczegółowo określone i ograniczone, na przykład do opracowywania aktów 
prawa182. 

Choć Debré dostrzegał ewentualność częściowego usprawnienia w ten 
sposób systemu rządów zgromadzenia, to jednak daleki był od tego, by jego 
wprowadzenie we Francji uważać za zasadne. Tego rodzaju reforma nie mog-
ła bowiem zlikwidować największej wady tego modelu, czyli braku silnego 
rządu. Za najlepsze rozwiązanie Debré uznawał odpowiednio ukształto-
wany ustrój parlamentarny. Charakteryzując go, wskazywał zresztą także 
na dwuizbowość parlamentu. Pisał: „Rozsądek każe podzielić parlament 
na dwie izby, lecz izba pochodząca z wyborów powszechnych ma przewa-
gę nad izbą wyższą. Izba niższa nadaje ogólne kierunki polityce państwa, 
izba wyższa pełni rolę doradcy i moderatora”183. Uznając przydatność wspo-
mnianego modelu rządów, Debré podkreślał zarazem konieczność wyeli-
minowania różnorakich wad francuskiego życia parlamentarnego – takich 
jak zbyt długi czas trwania sesji, nadmierna liczba komisji parlamentarnych 
czy też nadużywanie instytucji interpelacji184 – których następstwem było 
nieefektywne funkcjonowanie całej złożonej konstrukcji ustrojowej. Prowa-
dziło to do przedstawienia wielu konkretnych rozwiązań mających wzmoc-
nić rząd wobec organu przedstawicielskiego, a w konsekwencji zrealizować 
podstawowy postulat parlamentaryzmu zracjonalizowanego, jakim jest 

182 M. Debré, Konstytucyjny problem..., s. 149–150.
183 Ibidem, s. 151.
184 Ibidem, s. 154.
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zrównoważenie systemu rządów przez rewaloryzację dualistycznej egze-
kutywy. Stąd też już w latach 40. koncepcje ustrojowe prezentowane przez 
Debré zawierały takie – recypowane w konstytucji z 1958 roku – elementy 
ustrojowe, jak: rozwiązanie parlamentu, ograniczenie domeny ustawy czy 
też będące konsekwencją tego ostatniego rozbudowanie prawotwórczych 
uprawnień egzekutywy. Punktem spinającym całą konstrukcję ustrojową 
miała być wzmocniona kompetencyjnie (m.in. przez prawo rozwiązania izby 
pochodzącej z wyborów) republikańska głowa państwa wybierana na dłuż-
szy okres przez specjalne kolegium elektorskie, co oznaczało odrzucenie 
elekcji przez izby parlamentu oraz w głosowaniu powszechnym185. W świetle 
przedstawionych założeń pozycja legislatywy uległaby zatem – ze względu 
na wzmocnienie zarówno prezydenckiego, jak i rządowego członu egzeku-
tywy – ewidentnemu ograniczeniu, przy czym należy zaznaczyć, że w ujęciu 
Debré byłaby to wciąż władza ustawodawcza zbudowana według schematu 
dwuizbowego. Zagadnienie bikameralizmu przyszły współtwórca konstytu-
cji V Republiki omawiał w kontekście „nadmiaru partii politycznych” trak-
towanych jako zjawisko, które na gruncie niezracjonalizowanego systemu 
parlamentarnego należy oceniać jednoznacznie negatywnie. Remedium sta-
nowiłoby zmniejszenie liczby deputowanych i senatorów. Tych pierwszych 
byłoby od 450 do 500, natomiast tych drugich – od 200 do 250186.   

Obszernie na temat postulowanych rozwiązań ustrojowych, które mia-
łyby zostać wykorzystane w okresie powojennym, Debré wypowiadał się 
także w napisanej w roku 1943 pod pseudonimem Jacquier-Bruère pracy (jej 
współautorem był Emmanuel Monick) pt. Zbudować Francję na nowo. Wysi-
łek pokolenia (Refaire la France. L’effort d’une génération)187. Koncepcje ustro-
jowe przedstawiane przez Debré w połowie lat 40. zakładały konsekwentną 
obronę idei dwuizbowości, która była postrzegana jako remedium na nie-
przewidywalność parlamentu unikameralnego. Uprawnienia Senatu byłyby 
wprawdzie takie same, ale używane „w innym duchu” (il en use dans une au-
tre esprit). Izbę drugą przedstawiano tu jako organ oddziałujący temperująco 
i moderująco na izbę pierwszą. Członków tej ostatniej wybierano by na lat 
pięć lub sześć, a izby drugiej – na okres wyraźnie dłuższy, bo dziewięciolet-
ni188, czyli tak jak w III Republice. Zachowana zostałaby również idea izby 
drugiej jako organu reprezentacji terytorialnej, który – w przeciwieństwie 
do izby pierwszej – nie pochodziłby z wyborów powszechnych. Omawiany 

185 Ibidem, s. 152–155.
186 Ibidem, s. 156.
187 N. Wahl, Aux origines de la nouvelle Constitution [w:] M. Debré, N. Wahl (wstęp), Nais-

sance de la Cinquième République. Analyse de la Constitution par la Revue française de science 
politique en 1959, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris 1990, s. 31–32.

188 Jacquier-Bruère, Refaire la France. L’effort d’une génération, Librairie Plon, Paris 1945, 
s. 148.
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podmiot miał zatem pozostać ciałem w pełni politycznym. Rezygnację z ta-
kiej formuły na rzecz organu reprezentacji interesów ekonomicznych Debré 
uważał za rozwiązanie nietrafione. W takim wypadku Senat nie mógłby bo-
wiem służyć jako podmiot równoważący zapędy izby pierwszej189. Jako no-
vum należy natomiast potraktować uzupełnienie tak ustanawianego składu 
izby drugiej o osoby pochodzące z nominacji, co miało akcentować dużo bar-
dziej merytoryczny charakter tej części parlamentu. Nie mieli oni jednak za-
siadać w izbie z ramienia rządu, co podawałoby w wątpliwość ich autorytet, 
lecz być wybierani przez same izby190. Warto zatem podkreślić, że w ramach 
charakteryzowanej koncepcji nie mieściło się choćby częściowe nadanie 
omawianemu organowi profilu izby reprezentacji funkcjonalnej, grupującej 
przedstawicieli organizacji gospodarczych i społecznych. Można więc stwier-
dzić, że w tym punkcie widać istotny rozdźwięk pomiędzy propozycjami 
dotyczącymi kreacji składu personalnego izby drugiej, jakie w okresie dzie-
lącym upadek III Republiki i podjęcie prac konstytucyjnych w 1958 roku 
formułowane były przez gen. de Gaulle’a i Debré. 

Do zagadnienia dwuizbowości wielokrotnie odnosił się także trzeci spo-
śród „ojców założycieli” ustroju powstałego w 1958 roku – René Capitant, 
który w pochodzącym jeszcze z okresu międzywojennego tekście pt. Refor-
ma parlamentaryzmu krytycznie oceniał rolę izby drugiej w III Republice. 
O ówczesnym Senacie pisał: 

Jest to bez wątpienia najdziwniejsza i najbardziej specyficzna instytucja naszej Kon-
stytucji. Mimo że wszędzie wyższe izby parlamentu traciły na znaczeniu, że Izba 
Lordów od 1911 roku jest już tylko fasadą, nasz Senat stopniowo od 1875 roku zwięk-
szał swoje wpływy i zakres swojej władzy. Udało mu się uzyskać status filara Re-
publiki, stał się bastionem radykalizmu, zdobył nawet władzę, równą izbie niższej, 
obalania rządów191.

Jednocześnie Capitant poruszał niezwykle istotny problem siły izby dru-
giej, dostrzegając, że we właściwych III Republice warunkach bikameralizmu 
symetrycznego tak skonstruowany parlament stanowił niejako podwójne za-
grożenie dla władzy wykonawczej. Rozpatrując możliwość podziału upraw-
nień kontrolnych pomiędzy obie izby, pisał: 

Rząd miałby całą władzę potrzebną do rządzenia i działania, lecz musiałby nadal 
spowiadać się i tłumaczyć, tak jak dotychczas, przed podwójnym Zgromadzeniem. 

189 Ibidem, s. 150.
190 Ibidem, s. 150–151.
191 R. Capitant, Reforma parlamentaryzmu [w:] V Republika Francuska, Idee..., s. 180–181.
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(...) Groźba kryzysów rządowych byłaby podwójna. Droga przez Senat byłaby pełna 
przeszkód, podobnie jak droga przez izbę niższą192.  

Capitant zwracał również uwagę na konsekwencje politycznego zróżni-
cowania izb parlamentu w warunkach bikameralizmu równorzędnego. Jak 
stwierdzał: 

(...) prawo Senatu do obalania rządu jest ważną przesłanką niestabilności rządów, 
na którą cierpi nasz kraj. Kruchość sojuszy lewicy prowadziła do upadku rządów 
radykałów, natomiast wrogość Senatu wielokrotnie powodowała upadek rzą-
dów prawicowych. Najpoważniejsza wada dwuizbowości tkwi w tym, że większości 
w obydwu izbach nie są takie same. Z historycznego punktu widzenia jest to także 
uzasadnienie istnienia Senatu. Uzasadnieniem istnienia dwóch izb jest fakt, że są 
wobec siebie w opozycji. Lecz dzisiaj podajemy w wątpliwość właśnie ową zasadę 
liberalizmu w wydaniu Monteskiusza193.   

W świetle przedstawionego poglądu silna izba druga stanowiłaby więc za-
grożenie dla stabilności i skuteczności systemu rządów – wartości wyznacza-
jących przecież punkt docelowy proponowanych zabiegów reformatorskich.

Nie może zatem zaskakiwać, że już w okresie powojennym, gdy dysku-
towana była kwestia nowego francuskiego ustroju, René Capitant odrzucił 
ideę powrotu do modelu izby drugiej realizowanej pod rządami konstytu-
cji z 1875 roku, co dotyczyło zarówno jej składu personalnego, jak i pozycji 
ustrojowej. Ta ostatnia w porównaniu ze statusem Senatu III Republiki mia-
łaby ulec zauważalnemu osłabieniu. Bliska była mu w rezultacie koncepcja 
izby reprezentacji funkcjonalnej obejmującej także przedstawicielstwo te-
rytorialne. Skład tego organu miał być znacząco zdywersyfikowany. Nowo 
ukształtowana izba druga byłaby więc 

(...) wyrazem najważniejszych sił gospodarczych i społecznych, których znaczenie 
stale rośnie w życiu narodu – organizacji reprezentujących różne kategorie produ-
centów, samorząd gminny i departamentalny, stowarzyszenia rodzin, wreszcie szkoły 
wyższe, i szerzej, zrzeszenia intelektualistów, pisarzy, artystów, zwłaszcza naukow-
ców, których udział w odbudowie gospodarczej i duchowej Francji jest nieodzowny194.  

Jeśli natomiast chodzi o miejsce izby drugiej w systemie ustrojowym, to Ca-
pitant, choć występował jako zwolennik bikameralizmu nierównorzędnego, 

192 Ibidem, s. 181.
193 Ibidem, s. 182.
194 R.  Capitant, Konstytucja demokratyczna. Konstytucja republikańska [w:] V Republika 

Francuska, Idee..., s. 191.
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odrzucał koncepcję skrajną, która sprowadzałaby omawiany organ do roli 
czysto opiniodawczej. W tej kwestii pisał: 

Czy druga izba powinna mieć rolę wyłącznie konsultacyjną? W żadnej mierze. Po-
winna brać udział w przyjmowaniu ustaw. Czy oznacza to, że powinna być taką 
samą władzą jak poprzedni Senat? Nie. Nie powinna móc blokować ustaw jedynie 
swoją wolą. Jej najistotniejszym uprawnieniem powinno być, w przypadku sporu 
z izbą pierwszą, odwoływanie się do głosowania powszechnego: to jest albo zablo-
kowanie ustawy do czasu nowych wyborów, albo doprowadzenie do referendum 
w trybie, który zostanie określony195.  

Ta ostatnia propozycja w oryginalny sposób łączyła zagadnienie dwuiz-
bowości parlamentu ze szczególnie mocno akcentowanym przez Capitanta 
stosowaniem referendum jako instytucji pozwalającej na realizację zasady 
suwerenności narodu dzięki eliminacji monopolu ustawodawczego organu 
przedstawicielskiego.

W ramach proponowanego ujęcia kwestii bikameralnej struktury parla-
mentu oraz kompetencji przyznanych obu izbom Capitant zwracał również 
uwagę na podstawową w systemie parlamentarnym kwestię odpowiedzial-
ności politycznej rządu przed organem przedstawicielskim. Wychodząc z za-
łożenia, że ministrowie powinni podać się do dymisji w sytuacji, gdy tracą 
zaufanie obu izb, postulował wprowadzenie istotnej zmiany w porównaniu 
z rozwiązaniem funkcjonującym na podstawie konstytucji z 1875 roku. Jak 
bowiem pisał: 

W ustroju obowiązującym za Trzeciej Republiki każda z izb w drodze niezależnych 
głosowań mogła spowodować upadek rządu, co było dodatkowym powodem nie-
stabilności rządu. (...) Jeśli konieczność zaufania jest warunkiem harmonii między 
władzami, zaufanie to musi istnieć między ministrami i władzą ustawodawczą jako 
całością, to znaczy obydwiema izbami. Uprawnienie do obalenia rządu niczym nie 
różni się, prawdę mówiąc, od uprawnień ustawodawczych, jest jego następstwem, 
jego konsekwencją. Druga izba, którą w pełni włączyliśmy do pracy legislacyjnej, 
powinna zatem posiadać je na równi z izbą pierwszą196.  

Znacząca modyfikacja w stosunku do możliwości obalenia rządu przez 
każdą z izb oddzielnie, która występowała na gruncie konstytucji z roku 
1875, polegałaby na tym, że w świetle koncepcji Capitanta wotum nieufno-
ści mogłoby być uchwalane jedynie łącznie. Jak stwierdzał, „wotum nieuf-
ności skutkujące obaleniem rządu powinno, podobnie jak ustawa, zostać 

195 Ibidem, s. 191.
196 Ibidem, s. 196.
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przegłosowane przez obydwie izby. Zaletą tego rozwiązania, zgodnego z za-
sadami, byłoby zapewnienie większej stabilności rządu”197. W świetle po-
glądów Capitanta odebranie izbie drugiej możliwości delegitymizowania 
polityki prowadzonej przez rząd nie było zatem zasadne, co potwierdzało 
zresztą odrzucenie przez niego idei daleko idącej politycznej neutralizacji 
tego organu. W tym zakresie równość obu izb miałaby więc zostać utrzyma-
na, przy czym ograniczenie zdolności do wyegzekwowania politycznej od-
powiedzialności egzekutywy sprowadzałoby się do tego, że żadna z nich nie 
mogłaby działać bez wsparcia pozostałej. Takie rozwiązanie wpisywałoby się 
w zupełności w schemat rozwiązań racjonalizacyjnych, które zakładały m.in. 
wprowadzenie mechanizmów utrudniających obalenie rządu przez parla-
ment. W myśl analizowanego rozwiązania każda z izb stanowiłaby w tym 
względzie ograniczenie dla pozostałego członu legislatywy.

3.2. SENAT W ŚWIETLE PRAC NAD KONSTYTUCJĄ V REPUBLIKI

Jako jeden z czterech, ulokowanych w obrębie egzekutywy i legislatywy, insty-
tucjonalnych filarów nowej architektury ustrojowej, francuska izba druga sta-
nowiła istotne zagadnienie w rozpoczętych po objęciu funkcji premiera przez 
gen. de Gaulle’a pracach służących przygotowaniu głęboko zrewidowanej 
francuskiej ustawy zasadniczej. Samo istnienie na gruncie nowo powołane-
go ustroju bikameralnej struktury parlamentu nie stanowiło obiektu szerszej 
dyskusji wśród uczestników prac konstytucyjnych aktywnych na poszczegól-
nych etapach opracowywania tekstu konstytucji. Dwuczęściowa konstruk-
cja organu przedstawicielskiego była już wtedy dobrze ugruntowanym kon-
struktem ustrojowym, obecnym przecież w dwóch poprzednich wcieleniach 
Marianny, czyli w opartych na idei parlamentaryzmu monistycznego konsty-
tucjach z lat 1875 oraz 1946. Utrzymanie izby drugiej w obrębie nowej struk-
tury instytucjonalnej mocno zresztą akcentował sam gen. de Gaulle, o czym 
może świadczyć chociażby wieloaspektowa koncepcja ustrojowa wysunięta 
w przeddzień ustanowienia krytykowanej przez niego IV Republiki. Wobec 
powyższego uprawniony wydaje się pogląd, że w ówczesnych okolicznościach 
odrzucenie dwuizbowości parlamentu nie tylko nie stanowiło postulatu do-
minującego, ale – inaczej niż dwanaście lat wcześniej – było poglądem, który 
z racji konsekwentnego w tym względzie stanowiska gaullistów nie miał naj-
mniejszych szans na realizację. O niejednoznacznej ocenie unikameralizmu 
mógł zresztą świadczyć już przebieg prac nad konstytucją IV Republiki. Ich 
znamiennym epizodem było przecież zakwestionowanie w wyniku referen-
dum pierwszego, przedstawionego przez komunistów i socjalistów, projektu 

197 Ibidem.
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konstytucji (przewidującego parlament jednoizbowy), a następnie uchwalenie 
projektu bardziej zrównoważonego (z parlamentem dwuizbowym), przygoto-
wanego z uwzględnieniem także chadeckiego MRP.

Szczególna, określona w ustawie konstytucyjnej z 3 czerwca 1958 roku, 
procedura zastosowana w celu dokonania daleko idącej reformy ustrojo-
wej, prowadzącej w rezultacie do powstania V Republiki, zakładała prezen-
tację projektu przez rząd, a następnie – po zaopiniowaniu przez Radę Stanu 
– poddanie go pod ogólnokrajowe referendum, a zatem wyłączała parlament 
z udziału w pracach konstytucyjnych (dopuszczano jedynie udział jego 
przedstawicieli)198. Wskazana ustawa konstytucyjna, wprowadzając – oprócz 
określenia trybu przygotowania i uchwalenia ustawy zasadniczej – ogólne 
wymogi, które powinna spełniać nowa regulacja konstytucyjna, nie odnosiła 
się w żaden sposób do przyszłej struktury legislatywy. Jeśli chodzi o proble-
matykę władzy ustawodawczej, to akt ten ograniczał się w zasadzie do wy-
mogu recepcji podziału władz oraz odpowiedzialności rządu przed parla-
mentem. Odrzucenie koncepcji bikameralizmu nie byłoby więc sprzeczne 
z sygnalizowanymi wymogami ustawowymi jako „warunkami brzegowymi” 
przygotowywanej reformy. Biorąc jednak pod uwagę to, że w wyniku decyzji 
parlamentu prace konstytucyjne miały być prowadzone pod auspicjami rzą-
du wyposażonego w znaczącą swobodę działania, można uznać, że unormo-
wanie odnoszące się do problematyki jedno- lub dwuizbowości stanowiłoby 
nadmierną ingerencję w planowany kształt procesu ustrojodawczego. Idea 
utrzymania izby drugiej została wszakże już w pierwszych dniach po powo-
łaniu nowego rządu potwierdzona przez gen. de Gaulle’a199, a następnie była 
podtrzymywana w trakcie początkowych, prowadzonych jeszcze w czerwcu 
1958 roku, prac konstytucyjnych, które zaowocowały szkicowymi, i mocno 
wyrywkowymi, projektami nowej ustawy zasadniczej.

198 Przygotowaniem wstępnego projektu rządowego zajął się Komitet Międzyresortowy 
(Comité interministériel), którego kierownictwo objął gen. de Gaulle. W jego składzie znaleźli 
się m.in. Michel Debré oraz ministrowie stanu reprezentujący partie polityczne tworzące rządy  
IV Republiki. Ponadto ustanowiona została specjalna grupa robocza (groupe du travail), na któ-
rej czele stanął Debré. Zespół ten miał proponować rozwiązania merytoryczne, stanowiące na-
stępnie przedmiot obrad Komitetu Międzyresortowego, a także prowadzić prace redakcyjne. 
Na kolejnym etapie przygotowany w ten sposób projekt konstytucji należało poddać dalszemu 
opracowaniu na forum Konstytucyjnego Komitetu Konsultacyjnego (Comité consultatif constitu-
tionnel). Tworzyli go m.in. parlamentarzyści wyznaczeni przez odpowiednie komisje izb. Łącznie 
w skład komitetu weszło 39 członków. Dopiero w finalnej fazie prac nad projektem swoją opinię 
miała przedstawić Rada Stanu. Zob. B. Chantebout, Droit..., s. 384–385; F. Goguel, L’élaboration 
des institutions de la République dans la Constitution du 4 octobre 1958 [w:] M. Debré, N. Wahl 
(wstęp), Naissance..., s. 74; Ph. Ardant, B. Mathieu, Droit constitutionnel..., s. 338; M. Morabito, 
Histoire constitutionnelle..., s. 432–433. 

199 Conversation avec le général de Gaulle le 6 juin 1958 [w:] Documents pour servir à l’histoire 
de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, t. 1: Des origines de la loi constitutionnelle 
du 3 juin 1958 à l’avant-projet du 29 juillet 1958, La Documentation Française, Paris 1987, s. 235.
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Struktury parlamentu dotyczył projekt poświęconych temu organowi 
artykułów konstytucyjnych z 27 czerwca 1958 roku. Miał się on składać 
ze Zgromadzenia Narodowego i Senatu, przy czym o ile izba pierwsza po-
chodziłaby z wyborów powszechnych, o tyle izba druga miała być wybierana 
przez specjalne kolegium wyborcze oraz reprezentować wspólnoty teryto-
rialne200. Pod tym względem proponowane regulacje były zbieżne z tymi, 
które zostały ostatecznie przyjęte. Można więc uznać, że w krótkim czasie 
wykrystalizowała się podstawowa struktura legislatywy, która stanowiła 
dogodny punkt wyjścia do dalszych, bardziej pogłębionych prac konstytu-
cyjnych poświęconych temu zagadnieniu. Jednocześnie trzeba zauważyć, 
że projektowana konstytucja miała podtrzymywać realizowany w III i IV 
Republice model izby drugiej jako reprezentacji struktur terytorialnych pań-
stwa, co można uznać za wspólny mianownik konstrukcji wskazanego or-
ganu, który urzeczywistniano konsekwentnie od roku 1875. W dalszej fazie 
prac nad tekstem ustawy zasadniczej zaczęła się wyraźniej rysować specyfika 
podstawowych rozwiązań w zakresie personalnej obsady izb, jak również 
w przedmiocie realizacji funkcji ustawodawczej oraz kontrolnej parlamentu. 
Co do składu nowo tworzonego Senatu, to trzeba zauważyć, że dość szybko 
zarzucona została formułowana przez gen. de Gaulle’a jeszcze na począt-
ku czerwca 1958 roku idea podziału izby drugiej na trzy odrębne sekcje201, 
przy czym największe wątpliwości nasuwała propozycja reprezentacji na fo-
rum omawianego organu interesów ekonomicznych202. Idea takiej właśnie 
konstrukcji izby drugiej nie budziła entuzjazmu uczestniczących w pracach 
konstytucyjnych polityków spoza obozu gaullistowskiego, takich jak Guy 
Mollet czy Pierre Pflimlin. W ujęciu tego ostatniego, proponowana przez 
gen. de Gaulle’a konstrukcja Senatu nie miałaby realnego uzasadnienia, po-
nieważ kwestie ekonomiczne normuje się z reguły aktami, które nie mają 

200 Projet d’articles relatifs au Parlement du 27 juin 1958 [w:] Documents pour servir..., s. 299.
201 Zgodnie z relacją konstytucjonalisty François Luchaire’a, w świetle wyrażonej wówczas 

opinii generała Senat miałby zostać podzielony na trzy sekcje: polityczną, ekonomiczną oraz 
ds. terytoriów zamorskich. Warto zaznaczyć, że stanowiło to bezpośrednie nawiązanie do kon-
cepcji przedstawianych przez późniejszego prezydenta V Republiki w I połowie lat 50. Zob. Con-
versation avec le général..., s. 235.

202 Warto nadmienić, że taką właśnie wizję izby drugiej gen. de Gaulle akcentował w roz-
mowie z Michelem Debré, która odbyła się w przededniu prac nad nową konstytucją. Jak rela-
cjonował późniejszy pierwszy premier V Republiki, miano by ustanowić zgromadzenie złożone 
zarówno z przedstawicieli jednostek terytorialnych, jak i reprezentantów podmiotów gospo-
darczych oraz społecznych. Debré zaznaczał, że była to formuła, która została przedstawiona 
w przemówieniu z Bayeux i o której rozmawiał z gen. de Gaulle’em w okresie późniejszym, gdy 
funkcjonowało już RPF. Zob. J.-L. Debré, Les idées..., s. 161. Co warte podkreślenia, lansowana 
przez gen. de Gaulle’a koncepcja izby drugiej opartej przynajmniej w części na reprezentacji 
funkcjonalnej była niezgodna z wizją w pełni politycznego Senatu, jaką przedstawiał sam Debré. 
Szerzej na temat idei Senatu ekonomicznego zob. D. Dulong, Moderniser la politique. Aux origi-
nes de la Ve République, L’Harmattan, Paris–Montréal 1997, s. 143–148.
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charakteru ustawodawczego, lecz należą do domeny działalności rządowej. 
Skutkiem płynących z różnych stron ocen krytycznych było odejście od kon-
cepcji gaullistowskiej na rzecz powołania odrębnego podmiotu grupującego 
przedstawicieli organizacji ekonomicznych i społecznych, którego rola nie 
polegałaby jednak na uczestnictwie w postępowaniu ustawodawczym, lecz 
wyłącznie na prezentowaniu opinii w przedmiotowych kwestiach203.

Odejście od propozycji połączenia formuły reprezentacji terytorial-
nej oraz reprezentacji stricte funkcjonalnej nie oznaczało jednak, że już 
na początkowym etapie prac ustawodawczych zrezygnowano z planowanego 
podziału izby drugiej na różne części. Do takiego wniosku prowadzi treść 
wspomnianego projektu artykułów dotyczących parlamentu z 27 czerwca 
1958 roku. Wynikało z niego, że izba druga będzie wybierana przez kole-
gium elektorskie reprezentujące wspólnoty terytorialne, przy czym skład 
Senatu miały tworzyć dwie izby (chambres). Do pierwszej mieli wchodzić 
senatorowie wybrani w departamentach metropolitalnych, algierskich oraz 
zamorskich, natomiast do drugiej – senatorowie pochodzący z zamorskich 
wspólnot terytorialnych (collectivités territoriales d’outre-mer). Przewidzia-
na została jednocześnie możliwość wspólnych posiedzeń obu senackich izb. 
Miały one obradować jako zgromadzenie ogólne (en assemblée générale) 
w sprawach dotyczących „wszystkich wspólnot terytorialnych, które są w nim 
reprezentowane”204. Nieco później z inicjatywy Michela Debré do projektu 
konstytucji wprowadzono dodatkowo rozwiązanie zakładające reprezento-
wanie w Senacie Francuzów zamieszkałych za granicą (les Français résidant 
hors la France)205. Modyfikacji uległy też regulacje zakładające, że w ramach 
Senatu będą funkcjonowały dwie odrębne izby, choć w obu przypadkach 
ich struktura miała stanowić odzwierciedlenie konkretnych jednostek tery-
torialnych. W projekcie ustawy zasadniczej, który pod koniec lipca przed-
stawiono Konstytucyjnemu Komitetowi Konsultacyjnemu, pozostawiono 
jedynie unormowanie, zgodnie z którym senatorowie wybrani w departa-
mentach oraz senatorowie reprezentujący terytoria zamorskie Republiki ob-
radują oddzielnie w kwestiach, które są im właściwe (délibèrent séparément 
sur les affaires qui leur sont propres)206. W toku dalszych prac konstytucyj-
nych, które toczyły się w ramach wspomnianego komitetu, dała się zresz-
tą zauważyć niechęć jego członków do lansowanego przez gen. de Gaulle’a  

203 S. Aromatario, La pensée politique et constitutionnelle de Michel Debré, L.G.D.J, Paris 2006, 
s. 307. Funkcję taką miała spełniać powołana w konstytucji z 1958 r. Rada Ekonomiczna i Spo-
łeczna (Conseil économique et social), a od 2008 r. – Rada Ekonomiczna, Społeczna i ds. Ochrony 
Środowiska (Conseil économique, social et environmental).

204 Projet d’articles relatifs au Parlement du 27 juin 1958, s. 299.
205 Compte rendu de la réunion du groupe de travail du 3 juillet 1958 [w:] Documents pour ser-

vir..., s. 343; Avant-projet de Constitution (vers le 10 juillet 1958) [w:] Documents pour servir..., s. 419.
206 Avant-projet de Constitution des 26/29 juillet 1958 [w:] Documents pour servir..., s. 506.
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podziału Senatu na odrębne izby, który w ograniczonej i dość niejedno-
znacznej formie utrzymano w projekcie wstępnym przedstawionym wspo-
mnianemu komitetowi pod koniec lipca. Krytyka dotyczyła zastosowanej 
koncepcji szczególnego charakteru izby drugiej jako z jednej strony organu 
pozostającego w obrębie legislatywy i realizującego funkcję ustawodawczą, 
a z drugiej – podmiotu, który miano traktować jako instytucję reprezentu-
jącą terytoria zamorskie, a przez to w pewnej mierze włączoną do struktury 
organizacyjnej przyszłej Wspólnoty Francuskiej (Communauté française)207. 
Formuła izby drugiej, jaka wyłoniła się z prac Konstytucyjnego Komitetu 
Konsultacyjnego, spowodowała, że idea wewnętrznego podziału tego orga-
nu nie znalazła odzwierciedlenia w ostatecznie uchwalonym tekście nowej 
ustawy zasadniczej208.

Jeśli chodzi o pozycję izby drugiej w postępowaniu ustawodawczym, 
to już w początkach prac konstytucyjnych przyjęto, że jej status nie będzie 
tak silny jak pod rządami konstytucji III Republiki, jakkolwiek silniejszy 
niż na gruncie konstytucji z 1946 roku. Przejawem nierównorzędnej pozycji 
obu członów parlamentu miało być przyznanie prawa decydowania w spo-
sób ostateczny izbie pochodzącej z wyborów powszechnych i bezpośrednich, 
a zatem izbie pierwszej209. Tego typu rozwiązanie znalazło odzwierciedlenie 
w kolejnych propozycjach regulacji poświęconych organowi przedstawiciel-
skiemu. W projekcie z 27 czerwca 1958 roku przewidziano, że każdy projekt 
lub propozycja ustawy powinny być przyjęte przez obie izby w tym samym 
brzmieniu. W przypadku jednak, gdy brak zgody w przedmiocie projektu 
zgłoszonego przez rząd trwa przez okres trzech miesięcy, licząc od złożenia 
go w biurze jednej lub drugiej izby, premier może zażądać zebrania się parla-
mentu w formie Kongresu, który wypowie się co do danego tekstu (la réunion 
du Parlement qui se prononcera au congrès sur le texte du projet). Jeśli rząd 
zgłosił projekt jako pilny, wzmiankowany okres ulega skróceniu do piętnastu 
dni210. Z rozwiązania zakładającego udział Kongresu w procedurze służącej 

207 Omawiając strukturę władz publicznych, takie ulokowanie izby drugiej sygnalizował 
31 lipca 1958 r. na posiedzeniu Konstytucyjnego Komitetu Konsultacyjnego reprezentujący rząd 
Raymond Janot. Zob. 1re Séance du jeudi 31 juillet 1958 (4e séance) [w:] Travaux préparatoires de 
la Constitution. Avis et débats du Comité consultatif constitutionnel, La Documentation Française, 
Paris 1960, s. 45. Należy zaznaczyć, że w projekcie wstępnym z 29 lipca 1958 r. używano jeszcze 
terminu „Federacja”, a nie „Wspólnota Francuska”. W art. 71 ust. 2 projektu znalazło się bez-
pośrednie odwołanie do art. 22, który otwierał rozdział poświęcony parlamentowi, zawierający 
również regulacje dotyczące Senatu.

208 D. Maus, Le Sénat [w:] L’écriture de la Constitution de 1958, Actes du Colloque du XXXe 

Anniversaire, Aix-en-Provence, 8, 9, 10 septembre 1988, red. D. Maus, L. Favoreu, J.-L. Parodi, 
Économica – Presses Universitaire d’Aix-Marseille, Paris–Aix-en-Provence 1992, s. 424–429.

209 Compte rendu de la réunion constitutionnelle du 13 juin 1958 [w:] Documents pour servir..., 
s. 246.

210 Projet d’articles relatifs au Parlement du 27 juin 1958, s. 301. Warto nadmienić, że koncep-
cje zakładające wzmocnienie pozycji rządu w postępowaniu legislacyjnym przez wyposażenie go 
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przyjęciu projektu ustawy, który nie znajduje poparcia obu izb działających 
odrębnie, szybko zrezygnowano na rzecz mechanizmu alternatywnego w po-
staci komisji mieszanej mającej za zadanie wypracować tekst nadający się 
do akceptacji przez każdą z izb. W razie niepowodzenia tak skonstruowane-
go postępowania rozjemczego prawo decydowania w sposób ostateczny mia-
ło należeć do izby pierwszej211. Zbudowany w ten sposób tryb postępowania 
w przedmiocie ustaw zwykłych utrzymano także w projekcie przedstawio-
nym Konstytucyjnemu Komitetowi Konsultacyjnemu, przy czym pierwotnie 
przyjęty okres trzech miesięcy przeznaczony na to, by postępowanie usta-
wodawcze toczyło się według schematu symetrycznego, skrócono do dwóch, 
liczonych jednak od głosowania w ramach pierwszego czytania (le délai de 
deux mois à compter de son vote en première lecture). Warto też nadmie-
nić, że w projekcie przedstawionym wymienionemu komitetowi odmiennie 
ujęto procedurę uchwalania ustaw organicznych. Modyfikacja miała polegać 
na ich przyjmowaniu – w razie braku zgody między izbami – bezwzględ-
ną większością głosów członków Zgromadzenia Narodowego, co oznaczało 
pewne wzmocnienie pozycji izby drugiej. Było ono jeszcze silniejsze w przy-
padku ustaw organicznych dotyczących samego Senatu, które musiały być 
uchwalone w tym samym brzmieniu przez obie izby212.  

Konstytucyjny Komitet Konsultacyjny, który na początku sierpnia podjął 
prace nad przedstawionym projektem, nie zaproponował żadnych szczegól-
nych zmian w przedmiocie uchwalania ustaw organicznych, ale zasugerował 
poprawki do artykułu regulującego procedurę uchwalania ustaw zwykłych, 
która ma częściowe zastosowanie również do ustawodawstwa organicznego. 
Należy podkreślić, że rola izby drugiej w postępowaniu ustawodawczym sta-
nowiła przedmiot kontrowersji wśród członków wskazanego gremium. Za-
rysowało się bowiem – niejako w kontrze do projektu z 29 lipca – wyraźnie 
artykułowane stanowisko na rzecz recepcji znanej z okresu III Republiki kon-
strukcji bikameralizmu równorzędnego, a zatem lansujące odejście od sche-
matu relatywnie asymetrycznego, który został ujęty w projekcie przedstawio-
nym przez Komitet Międzyresortowy213. Poglądy zwolenników przywrócenia 

w zdolność do przerwania navette celem uskutecznienia prac ustawodawczych były formułowane 
już w latach 30. XX w. Można w tym dostrzec dalekie tło obecnie obowiązujących rozwiązań 
konstytucyjnych. Zob. S. Pinon, Les réformistes constitutionnels des années trente. Aux origines de 
la Ve République, L.G.D.J, Paris 2003, s. 331–332.

211 Takie rozwiązanie nie było przyjmowane bezkrytycznie. Wskazywano, że komisja mie-
szana nie będzie specjalnie użyteczna, ponieważ Zgromadzenie Narodowe, które i tak decydo-
wałoby w procedurze ostatniego słowa, nie będzie skłonne do tego, by zawrzeć kompromis z izbą 
drugą. Zob. Compte rendu de la réunion du groupe de travail du 3 juillet 1958, s. 329.

212 Avant-projet de Constitution des 26/29 juillet 1958, s. 509–510.
213 Zwolennikiem symetrii izb był m.in. Robert Bruyneel, przedstawiciel Zgromadzenia Na-

rodowego, który na posiedzeniu komitetu z 13 sierpnia 1958 r. wystąpił z inicjatywą ograniczenia 
ówczesnego art. 40 do przepisu zakładającego, że projekty i propozycje ustaw uchwalają obie 
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reguł funkcjonowania Senatu przyjętych w ustroju ufundowanym w 1875 roku 
nie znalazły jednak powszechnej akceptacji, co oznaczało m.in. utrzymanie 
procedury ostatniego słowa Zgromadzenia Narodowego w razie niemożno-
ści uzgodnienia przez izby jednolitego tekstu ustawy214. Jeśli zatem chodzi 
o konkretne sugestie Konstytucyjnego Komitetu Konsultacyjnego, które zo-
stały zawarte w opinii tego gremium, to warto wskazać na wyeliminowanie 
dwumiesięcznego okresu, podczas którego postępowanie legislacyjne musia-
łoby się toczyć według modelu symetrycznego. Zamiast tego przyjęto wymóg 
uprzedniego przeprowadzenia dwóch czytań w każdej z izb, a w przypadku 
zadeklarowania przez rząd pilności – tylko jednego. Należy też odnotować, 
że w projekcie ustawy zasadniczej w wersji przedstawionej przez wymieniony 
komitet uprawnienie do zwołania mieszanej komisji parytetowej miało przy-
sługiwać nie tylko premierowi, lecz także każdej z izb, co wyłączałoby w tym 
względzie monopol egzekutywy215. Wskazane rozwiązanie nie zostało jednak 
utrzymane w wersji przedłożonej przez rząd Radzie Stanu, a w rezultacie tak-
że w ostatecznie przyjętym tekście konstytucji216.

Niezwykle istotne z punktu widzenia podstawowej konstrukcji systemu 
parlamentarnego prace nad regulacjami dotyczącymi politycznej odpowie-
dzialności rządu poszły w kierunku przyjęcia możliwości jej egzekwowania 
przez izbę pierwszą, a zatem z wyłączeniem izby drugiej, na co wyraźnie 
wskazywał Michel Debré217. W rezultacie w projekcie przedłożonym pod ko-
niec lipca Konstytucyjnemu Komitetowi Konsultacyjnemu nie było mowy 
o izbie drugiej jako o podmiocie w ten czy w inny sposób włączonym w pro-
cedurę stosowania instytucji wotum zaufania, wotum nieufności lub innej 
formuły wypowiadania się w przedmiocie realizacji programu rządowego. 
W projekcie przewidziana została możliwość angażowania odpowiedzialno-
ści rządu w izbie pierwszej w związku z aprobatą programu lub deklaracji 

izby w jednakowym brzmieniu, co oznaczałoby wyeliminowanie nie tylko procedury ostatniego 
słowa Zgromadzenia Narodowego, lecz także poprzedzającego ją postępowania pojednawczego. 
Jak zaznaczał, pod rządami konstytucji III Republiki blokowanie przez Senat niektórych ustaw 
„było zarówno jego prawem, jak i obowiązkiem”. Takie rozwiązanie krytykował inny przedsta-
wiciel izby pierwszej René Dejean, który optował za bliskimi ówczesnemu ministrowi sprawied-
liwości rozwiązaniami racjonalizującymi postępowanie legislacyjne. Wskazywał, że konstytucja 
powinna zawierać mechanizmy zmuszające organy władzy ustawodawczej do przyjmowania 
ustaw w odpowiednim czasie, zaznaczając, że istnieje potrzeba szybkiego stanowienia prawa 
(il faut légiférer rapidement). Zob. 2e séance du mercredi 13 août 1958 (16e séance) [w:] Travaux 
préparatoires..., s. 174–175.

214 D. Maus, Le Sénat, s. 439–442.
215 Propositions de modifications à l’avant-projet de Constitution adoptées par le Comité 

Consultatif Constitutionnel [w:] Travaux préparatoires..., s. 213–214.
216 D. Maus, Le Sénat, s. 442–445.
217 Compte rendu de la réunion du groupe de travail du 27 juin 1958 [w:] Documents pour 

servir..., s. 293; Compte rendu de la réunion du groupe de travail du 2 juillet 1958 [w:] Documents 
pour servir..., s. 330.
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dotyczącej polityki ogólnej. Zgromadzenie Narodowe mogło również uchwa-
lić wotum nieufności, przy czym zgodnie z pryncypiami parlamentaryzmu 
zracjonalizowanego instytucję tę obudowano ograniczeniami mającymi 
uniemożliwić praktykę nazbyt częstego upadania kolejno tworzonych gabi-
netów. Wzmiankowany projekt zawierał także rozwiązanie dające premie-
rowi uprawnienie do wiązania odpowiedzialności rządu z głosowaniem nad 
określonym tekstem, co oznaczało wprowadzenie możliwości przyjmowania 
ustaw bez głosowania na forum izby pierwszej. Należy zaznaczyć, że w świet-
le omawianego projektu wyłączenie Senatu z procedur związanych z kwestią 
parlamentarnej odpowiedzialności gabinetu korespondowało z regulacją za-
wartą w rozdziale poświęconym rządowi. Mowa była w nim bowiem o tym, 
że wskazany organ jest odpowiedzialny nie przed parlamentem, lecz przed 
Zgromadzeniem Narodowym218. Takie ujęcie nie pozostawiało jakichkol-
wiek wątpliwości co do roli, jaka przypadałaby w tym zakresie izbie drugiej.  

Wymaga podkreślenia, że zmian do przepisów dotyczących konkretnych 
procedur związanych z egzekwowaniem parlamentarnej odpowiedzialno-
ści rządu nie wprowadził Konstytucyjny Komitet Konsultacyjny, co jednak 
nie oznaczało, iż w tej właśnie postaci znalazły się one w tekście konstytucji 
uchwalonym w referendum z 28 września 1958 roku. Należy bowiem podkreś-
lić, że rezultatem prac wspomnianego komitetu była zmiana art. 18 finalnego 
projektu Komitetu Międzyresortowego, której następstwem było wprowadze-
nie przepisu mówiącego o odpowiedzialności rządu przed parlamentem (jak-
kolwiek przy wskazaniu, że egzekwuje ją Zgromadzenie Narodowe na podsta-
wie dalszych regulacji konstytucyjnych), a zatem zgodnie ze sformułowaniem 
wynikającym z ustawy konstytucyjnej z 3 czerwca 1958 roku, określającej 
wymogi, które miała spełniać przyszła konstytucja219. Z punktu widzenia roli 
Senatu związanej z szeroko pojętą parlamentarną odpowiedzialnością rządu 
istotne znaczenie miała natomiast zmiana wprowadzona już po wydaniu opi-
nii w przedmiocie przedstawionego tekstu przez Radę Stanu. Zamieszczono 
wówczas unormowanie, zgodnie z którym premier jest władny występować 
do Senatu o aprobatę deklaracji w sprawie polityki ogólnej rządu, co można 
było odczytywać jako wprowadzenie namiastki odpowiedzialności gabinetu 
przed izbą drugą, a zarazem podkreślenie, że znaczenie ustrojowe tego orga-
nu w schemacie relacji pomiędzy rządem a parlamentem będzie większe niż 
w przypadku izby drugiej działającej w okresie IV Republiki220.

218 Avant-projet de Constitution des 26/29 juillet 1958, s. 505, 510–511.
219 Odejście od tej formuły na rzecz dużo bardziej jednoznacznej odpowiedzialności przed 

Zgromadzeniem Narodowym, jakie nastąpiło w trakcie prac konstytucyjnych z czerwca i lipca, 
można było tłumaczyć obawą przed skonstruowaniem Senatu, który byłby bardzo bliski mode-
lowi zastosowanemu w okresie III Republiki. Zob. D. Maus, Le Sénat, s. 452.

220 Ibidem, s. 456–457. W tym kontekście warto jednak zwrócić uwagę na stanowisko, ja-
kie zajął Michel Debré, który referował projekt rządowy w przemówieniu przed Radą Stanu 



Senat jako izba reprezentacji terytorialnej 139

Uwzględniając udział Senatu w realizacji najważniejszych funkcji par-
lamentu, trzeba też zwrócić uwagę na miejsce tego organu, jakie uczest-
nicy prac konstytucyjnych przeznaczali mu w procedurze zmiany ustawy 
zasadniczej. Wskazana materia została podjęta dopiero w drugiej kolejno-
ści, po opracowaniu przepisów odnoszących się do organów państwowych, 
a przede wszystkim prezydenta Republiki, rządu i parlamentu. Od początku 
wychodzono tu z założenia, że w tej kwestii pozycja izby drugiej powinna 
zostać wzmocniona w stosunku do zwykłej procedury ustawodawczej. Re-
zultatem tego było takie skonstruowanie przedmiotowych przepisów kon-
stytucyjnych, by zapewnić wymóg aprobaty nowelizacji przez obie izby, 
a w konsekwencji wyeliminować możliwość stosowania przez Zgromadzenie 
Narodowe znoszącej opór Senatu procedury ostatniego słowa221. Takie właś-
nie rozwiązanie zostało zamieszczone w projekcie konstytucji z 29 lipca 1958 
roku. Punktem wyjścia procedury rewizyjnej było zatem przyjęcie projektu 
lub propozycji ustawy konstytucyjnej w jednakowym brzmieniu przez obie 
izby. W przypadku propozycji pochodzącej od parlamentarzystów konieczne 
miało być przeprowadzenie referendum, natomiast w odniesieniu do projek-
tów zgłaszanych przez prezydenta Republiki dopuszczono możliwość rezyg-
nacji z głosowania powszechnego na rzecz zatwierdzenia nowelizacji przez 
Kongres zwołany przez głowę państwa. Ustanowiono w takim przypadku 
wymóg większości kwalifikowanej trzech piątych oddanych głosów222. Na-
leży zaznaczyć, że wprowadzony w tym zakresie schemat konstrukcyjny bi-
kameralizmu symetrycznego nie został zakwestionowany przez Konstytu-
cyjny Komitet Konsultacyjny. Rozwiązanie opracowane w ramach Komitetu 
Międzyresortowego znalazło się więc w ostatecznie przyjętym tekście nowej 
ustawy zasadniczej.

3.3. SENAT JAKO IZBA REPREZENTACJI TERYTORIALNEJ

W rozwiązaniach ustrojowych V Republiki formuła bikameralizmu została 
oparta na schemacie zakładającym istnienie – obok reprezentacji ogólno-
narodowej – przedstawicielstwa jednostek terytorialnych. Taka konstrukcja 
wynika nie tylko z bardziej szczegółowych regulacji prawnych o randze 

z 27 sierpnia 1958 r. Odnosząc się do kwestii odpowiedzialności rządu przed parlamentem, wska-
zywał, że w systemie parlamentarnym zasada odpowiedzialności politycznej tego organu wobec 
legislatywy nie oznacza, iż taka odpowiedzialność ma być równa przed każdą z izb. Zob. Discours 
de M. Michel Debré devant le Conseil d’Etat, le 27 août 1958 [w:] Les grands textes de la pratique 
constitutionnelle de la Ve République, red. D. Maus, La Documentation Française, Paris 1998, s. 7.

221 Documents relatifs à la réunion du groupe de travail du 9 juillet 1958 [w:] Documents pour 
servir..., s. 396.

222 Avant-projet de Constitution des 26/29 juillet 1958, s. 515.



Izba druga w konstytucyjnym schemacie konstrukcyjnym parlamentaryzmu...140

ustawowej, ale już z samej konstytucji z 1958 roku. Po pierwsze, zgodnie 
z art. 24 ust. 2 parlament składa się ze Zgromadzenia Narodowego oraz Se-
natu, co w sposób jednoznaczny wskazuje na ulokowanie drugiego z wy-
mienionych podmiotów w obrębie dwuizbowego ciała przedstawicielskiego. 
Po drugie, w świetle art. 24 ust. 4 Senat jest wybierany w głosowaniu po-
średnim, a jego podstawowa, wyrażona expressis verbis w ustawie zasadni-
czej, rola ustrojowa polega na „zapewnianiu reprezentacji wspólnot teryto-
rialnych Republiki” (Il assure la représentation des collectivités territoriales 
de la République)223. Wzmiankowany przepis zastrzega ponadto, że liczba 
senatorów nie może być wyższa niż 348. Po trzecie, art. 24 ust. 5 przewi-
duje, że w Senacie reprezentowani są Francuzi, których miejsce zamieszka-
nia znajduje się poza terytorium Francji (les Français établis hors de France) 
(od wejścia w życie reformy z roku 2008 za forum służące takiej reprezenta-
cji konstytucja uznaje również Zgromadzenie Narodowe). Lakoniczne uję-
cie w ustawie zasadniczej kryterium służącego kreacji składu personalnego 
francuskiej izby drugiej ma wszakże istotne znaczenie ustrojowe. Jak bo-
wiem zaznacza Charles Debbasch, z wyrażonej wprost w art. 24 konstytucji 
idei Senatu jako reprezentanta wspólnot terytorialnych wynika w sposób 
jednoznaczny wymóg elekcji senatorów przez ciało wyborcze skonstruowane 
z uwzględnieniem wszystkich kategorii takich wspólnot, a ponadto złożone 
w przeważającej mierze z członków ich zgromadzeń przedstawicielskich224.

Chociaż ujęta w art. 24 i mocno już na gruncie francuskim zakorze-
niona koncepcja izby drugiej jako reprezentanta wspólnot terytorialnych 
pozostaje trwałym elementem powstałej w roku 1958 konstrukcji ustrojowej 
V Republiki, nie znaczy to, że do tej podstawowej dla określenia roli Senatu 
jednostki redakcyjnej nie wprowadzano już później żadnych modyfikacji. 
Należy nadmienić, że aktualne brzmienie art. 24 konstytucji zostało ustalo-
ne w wyniku największej jak do tej pory nowelizacji konstytucji V Republi-
ki, która została przeprowadzona ustawą konstytucyjną z 23 lipca 2008 roku 

223 Należy odnotować, że takie określenie roli francuskiej izby drugiej pod rządami konstytu-
cji V Republiki znajduje odbicie w art. 39 ust. 2 ustawy zasadniczej. W świetle zawartych w nim 
unormowań projekty ustaw, które dotyczą zasadniczo organizacji wspólnot terytorialnych (les 
projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales) są najpierw 
wnoszone do Senatu, a nie do Zgromadzenia Narodowego. Wskazane unormowanie nie narusza 
jednak art. 44 ust. 1, który stanowi o przysługującym rządowi oraz parlamentarzystom prawie 
wnoszenia poprawek. Warto też zwrócić uwagę, że w analizowanym przypadku chodzi jedynie 
o projekty ustaw, a zatem o inicjatywy pochodzące od rządu, a nie od członków izb. 

224 Ch. Debbasch, Constitution Ve République. Textes – Jurisprudence – Pratique, Éditions 
Dalloz, Paris 2004, s. 193. Przyjęty sposób kreacji izby drugiej, a w szczególności zastosowany 
model reprezentacji wspólnot terytorialnych nie pozostaje bez wpływu na rolę tak skonstruo-
wanego Senatu jako ich politycznego adwokata, który w znacznej mierze współkształtuje przyj-
mowane w tym zakresie rozwiązania ustrojowe. Zob. A. Delcamp, Le Sénat et la décentralisation, 
Économica, Paris 1991, s. 15–16.
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o modernizacji instytucji V Republiki225. Spośród zmian dotyczących orga-
nizacyjnych aspektów funkcjonowania izby drugiej uwagę zwraca przede 
wszystkim wskazanie maksymalnej liczby jej członków – 348. Podkreślenia 
wymaga bowiem, że w świetle pierwotnego tekstu obowiązującej ustawy 
zasadniczej brakowało odniesień ustrojodawcy co do liczebności Senatu226. 
Wskazana kwestia była regulowana wyłącznie na poziomie aktów niższe-
go rzędu. Wynikało to bezpośrednio z treści art. 25 ust. 1 ustawy zasad-
niczej, który w kwestiach takich, jak czas pełnomocnictw obu izb, liczba 
deputowanych i senatorów, diety, warunki wybieralności, a także problem 
niewybieralności i niepołączalnoś ci mandatu odsyła do ustawodawstwa or-
ganicznego. Zmiana wprowadzona w roku 2008 nie skutkuje zresztą ustale-
niem ścisłego składu liczbowego Senatu, a jedynie określeniem jego górnej 
granicy227.

Stąd też po zmianie z 2008 roku art. 25 ust. 1 w dalszym ciągu zawiera 
wzmiankowane odesłanie do regulacji o randze ustawowej. W tym kontek-
ście wskazać należy na art. LO.274 kodeksu wyborczego228, w świetle którego 
liczba senatorów wybieranych w departamentach wynosi 326. Przytoczone 
unormowanie zostało wprowadzone do kodeksu wyborczego na mocy usta-
wy organicznej z 30 lipca 2003 roku, modyfikującej długość mandatu oraz 
bierne prawo wyborcze senatorów, jak również skład Senatu229. W świetle 
art. 5 ust. 2 tej ustawy w okresie przejściowym liczba senatorów wybieranych 
w departamentach miała wynosić 313 w 2004 oraz 322 w 2008 roku. Do tego 
należy wszakże dodać senatorów reprezentujących terytoria zamorskie oraz 

225 Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la 
Ve République, „Journal Officiel de la République Française”, 24 VII 2008, http://www.legifrance.
gouv.fr [dostęp: 24.09.2015].

226 To samo dotyczyło zresztą także Zgromadzenia Narodowego, które w świetle art. 24 ust. 3 
nie może liczyć więcej niż 577 deputowanych.

227 Nota bene warto zauważyć, że mimo przeprowadzenia stosunkowo obszernej noweliza-
cji konstytucji V Republiki, w doktrynie wciąż formułuje się propozycje znacznie dalej idących 
zmian ustrojowych. W tym kontekście można wymienić prowadzone w latach 2014–2015 prace 
specjalnie w tym celu powołanej parlamentarnej grupy roboczej, na której czele stanęli wspólnie 
przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Claude Bartolone oraz historyk i politolog Michel 
Winock. Propozycje reform objęły wiele instytucji politycznych. Odnosiły się również do izby 
drugiej. Wyrażając się aprobatywnie na temat dalszego istnienia parlamentu bikameralnego, 
członkowie wzmiankowanej grupy akcentowali zarazem potrzebę zreformowania niektórych 
aspektów jego funkcjonowania. Postulowane zmiany miałyby dotyczyć także liczebności Senatu, 
w którego skład wchodziłoby już tylko 200 senatorów (z kolei w Zgromadzeniu Narodowym 
miałoby się znaleźć jedynie 400 deputowanych). Zob. Refaire la démocratie. Rapport n° 3100. 
Présenté par MM. Claude Bartolone et Michel Winock, Co-Présidents, XIVe législature, Groupe de 
Travail sur l’Avenir des Institutions, s. 101–105.

228 Code électoral (Version consolidée au 24 septembre 2015), http://www.legifrance.gouv.fr 
[dostęp: 4.10.2015].

229 Loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de 
l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat, „Journal Officiel de la Répu-
blique Française”, 31 VII 2003, http://www.legifrance.gouv.fr [dostęp: 24.09.2015].



Izba druga w konstytucyjnym schemacie konstrukcyjnym parlamentaryzmu...142

Francuzów zamieszkałych za granicą. Liczba tych pierwszych została usta-
lona w ustawie organicznej z 21 lutego 2007 roku, dotyczącej dyspozycji sta-
tutowych i instytucjonalnych odnoszących się do terytoriów zamorskich230. 
W myśl zawartych w niej postanowień wspólnoty zamorskie (collectivités 
d’outre-mer, COM) miały dysponować ośmioma mandatami senatorskimi 
(Majotta i Polinezja Francuska – po dwa, a wyspy Wallis i Futuna, Saint-Pier-
re-et-Miquelon, Saint-Barthélemy oraz Saint-Martin – po jednym). Należy 
wszakże zaznaczyć, że Majotta stanowiła wspólnotę zamorską do 31 marca 
2011 roku, po czym uzyskała status departamentu oraz regionu zamorskiego 
(département et région d’outre-mer, DOM). Oprócz tego dwoma miejscami 
w izbie drugiej dysponuje Nowa Kaledonia, której konstytucja z 1958 roku 
przyznaje – po nowelizacji z roku 1998 ustanawiającej odrębny, dotyczący 
tylko tej jednostki terytorialnej, rozdział ustawy zasadniczej – specjalny 
status ustrojowy231. Jeśli natomiast chodzi o senatorów reprezentujących 
Francuzów zamieszkałych za granicą, to początkowo przyjęto, że będzie ich 
sześciu, by w 1983 roku232 zdecydować o podwojeniu tej liczby233. Wskutek 
różnorodnych zmian dokonywanych w minionych latach skład francuskiej 
izby drugiej ustabilizował się na wskazanym w ustawie zasadniczej jako 
górna granica poziomie 348. Po zmianie z roku 2011 zakładającej uzyska-
nie przez Majottę statusu departamentu, obok 328 senatorów wybieranych 
w tych właśnie jednostkach podziału terytorialnego państwa w Senacie 
V Republiki zasiada bowiem 20 członków izby drugiej wyłanianych poza 
systemem departamentalnym, z których ośmiu reprezentuje najszerzej trak-
towaną Francję zamorską, a 12 – Francuzów zamieszkałych poza terytorium 
Francji.

W rezultacie od 1958 roku można było odnotować nieznaczne poszerzenie 
składu liczebnego izby drugiej. Warto bowiem zauważyć, że zgodnie z regu-
lacjami przyjętymi u progu V Republiki 255 senatorów reprezentowało de-
partamenty metropolii, 31 – departamenty algierskie, dwóch – departamenty 
Oasis i Saoura (departamenty Sahary), siedmiu – departamenty Gwadelupy, 
Gujany, Martyniki oraz Réunion, a sześciu – Francuzów zamieszkałych 

230 Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institution-
nelles relatives à l’outre-mer, „Journal Officiel de la République Française”, 22 II 2007, http://www.
legifrance.gouv.fr [dostęp: 24.09.2015].

231 Szerzej na ten temat zob. Ł. Jakubiak, Ustrojowo-polityczny status Nowej Kaledonii w świet-
le konstytucyjnej zasady niepodzielności Republiki, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 5, s. 261–275.

232 Loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français 
établis hors de France, „Journal Officiel de la République Française”, 18 VI 1983, http://www.
legifrance.gouv.fr [dostęp: 24.09.2015].

233 Docelowa liczba 12 senatorów tej kategorii została osiągnięta stopniowo wraz z częścio-
wymi wymianami składu izby drugiej, które następowały w latach 1983, 1986 i 1989. Zob. F. Col-
ly, Article 24 [w:] La Constitution de la République française. Analyses et commentaires, 3e edition, 
red. F. Luchaire, G. Conac, X. Prétot, Économica, Paris 2009, s. 717.
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za granicą234. W roku 1966 nastąpiło zwiększenie liczby mandatów senator-
skich obsadzanych w departamentach metropolii, która wynosiła od tej pory 
264235. Z kolei w 1976 roku liczba senatorów wybieranych we wskazanych 
jednostkach została podniesiona do 304236. Skład Senatu ukształtował się 
wskutek tego na poziomie 321 członków i utrzymał się aż do wzmiankowa-
nej wcześniej reformy izby drugiej, która została dokonana w 2003 roku237. 
Wymaga podkreślenia, że modyfikacje dotyczące liczebności omawianego 
organu oraz rozdziału mandatów senatorskich pomiędzy poszczególnymi 
kategoriami jego członków, które były wprowadzane w ciągu całego dotych-
czasowego okresu funkcjonowania urządzeń ustrojowych V Republiki, nie 
pozostawały bez związku z dokonywanymi przekształceniami porządku 
terytorialnego państwa – przede wszystkim w aspekcie zamorskim (czego 
przykładem może być zmiana spowodowana niepodległością Algierii w 1962 
roku, a w konsekwencji „odpadnięciem” senackiej reprezentacji tamtejszych 
departamentów). Dużo większe znaczenie miały jednak zmiany o charak-
terze demograficznym, które – ze względu na konstytucyjny wymóg repre-
zentacji w Senacie wspólnot terytorialnych Republiki – nie mogły nie być 
uwzględniane. Problem zmian ludnościowych jako czynnik modyfikacji 
składu liczebnego Senatu podniesiono nota bene w orzecznictwie francu-
skiego organu kontroli konstytucyjności prawa – Rady Konstytucyjnej. W jej 
ocenie powiązanie art. 6 stanowiącej element tzw. bloku konstytucyjnego 
Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku (stanowi o ustawie 
jako wyrazie woli ogółu oraz równości wobec prawa) oraz art. 3 (stanowi 
o zasadzie suwerenności narodu) i art. 24 konstytucji z 1958 roku nakłada 
na ustawodawcę wymóg takiego kształtowania składu izby drugiej oraz od-
powiedniego rozdziału mandatów senatorskich, aby – przez uwzględnienie 

234 Zgodnie z ordonansem z 15 listopada 1958 r. reprezentację w Senacie miały ponadto po-
siadać terytoria zamorskie (territoires d’outre-mer), o których była mowa w uchylonym w 1995 r. 
art. 76 konstytucji, znajdującym się w rozdziale dotyczącym Wspólnoty Francuskiej. Liczbę ich 
przedstawicieli miała regulować ustawa organiczna. Zob. Ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 
1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs, 
„Journal Officiel de la République Française”, 16 XI 1958, http://www.legifrance.gouv.fr [dostęp: 
25.09.2015].

235 Loi organique n° 66-503 du 12 juillet 1966 modifiant les dispositions du code électoral rela-
tives à la composition du Sénat, „Journal Officiel de la République Française” 13 VII 1966, http://
www.legifrance.gouv.fr [dostęp: 25.09.2015].

236 Loi organique n° 76-643 du 16 juillet 1976 modifiant l’article L. O. 274 du code électoral re-
latif à l’élection des sénateurs dans les départements, „Journal Officiel de la République Française” 
17 VII 1976, http://www.legifrance.gouv.fr [dostęp: 25.09.2015].

237 Formalnie jednak senatorów było 322. Mandatem senatorskim miało bowiem dyspo-
nować Francuskie Terytorium Afarów i Issów (Territoire français des Afars et des Issas), które 
w 1977 r. uzyskało niepodległość (obecnie – Dżibuti). Wskutek tego nie dokonano jednak – aż 
do 2003 r. – stosownej korekty w obowiązujących regulacjach prawnych, co oznaczało, że przy-
padający temu terytorium mandat w izbie drugiej pozostawał nieobsadzony. Zob. P. Avril, J. Gic-
quel, Droit parlamentaire, Montchrestien, Paris 2010, s. 64.
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zmian demograficznych – gwarantować realizację konstytucyjnej zasady re-
prezentacji w Senacie zróżnicowanych geograficznie i ludnościowo wspólnot 
terytorialnych Republiki238.

W składzie francuskiej izby drugiej można zatem wyróżnić trzy zasad-
nicze kategorie członków. Najliczniejszą stanowią senatorowie wybierani 
w departamentach. Do grupy kolejnej zaliczają się senatorowie reprezentu-
jący szeroko ujętą Francję zamorską (wspólnoty zamorskie oraz Nową Ka-
ledonię). Trzecią i ostatnią kategorię konstytuują senatorowie zapewniają-
cy przedstawicielstwo Francuzów zamieszkałych poza terytorium Francji. 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 3 wyboru członków izby drugiej dokonuje się 
w głosowaniu pośrednim (indirect), przy czym we francuskiej doktrynie 
prawa konstytucyjnego wskazuje się zarazem na obowiązywanie – nie tyl-
ko w odniesieniu do prezydenta Republiki czy też izby pierwszej, lecz tak-
że w przypadku izby drugiej – zasady powszechności wyborów (suffrage  
universel). Przyjęcie wskazanej perspektywy może wszakże budzić poważ-
ne kontrowersje. Obsada składu personalnego Senatu V Republiki jest bo-
wiem dokonywana przez specjalnie do tego celu powoływane kolegia wy-
borcze składające się z członków ciał funkcjonujących na różnych szczeblach 
struktury terytorialnej państwa. Kompozycja wspomnianych kolegiów wy-
borczych nie jest zatem ustalana bezpośrednio przez ogół uprawnionych 
do głosowania obywateli, lecz stanowi w przeważającej mierze pochodną 
składu organów działających na poziomach lokalnym i wyższych (prze-
de wszystkim rad municypalnych)239. Zgodzić należy się więc ze stanowi-
skiem Jarosława  Szymanka, który stwierdza: „w rzeczywistości wybory 
francuskiego Senatu nie są wcale powszechne, ale właśnie ograniczone, 
niepowszechne”, co wynika z faktu, że bierne prawo wyborcze „przysługuje  
 

238 J.-L. Hérin, Le Sénat en devenir, Montchrestien, Paris 2012, s. 40–41.
239 Warto tu przywołać opinie autorów francuskich. Francis Hamon i Michel Troper piszą, 

że „senatorowie są wybierani w głosowaniu powszechnym i pośrednim, to znaczy przez ko-
legium elektorskie, które samo składa się z wybranych (un collège électoral lui-même composé 
d’élus). Zob. F. Hamon, M. Troper, Droit..., s. 669. Pierre Pactet i Ferdinand Mélin-Soucramanien 
podnoszą z kolei, że kolegia wyborcze dokonujące elekcji senatorów jawią się jako „emanacja 
wspólnot lokalnych” (l’émanation des collectivités locales), co miałoby świadczyć o realizacji za-
sady wyborów powszechnych, ale dwu- lub trójstopniowych. Zob. P. Pactet, F. Mélin-Soucrama-
nien, Droit..., s. 387–388. Wyrażając podobny pogląd, Jean-Louis Hérin uznaje z kolei, że wybory 
do Senatu są powszechne z tej racji, iż członkowie tej izby są wybierani pośrednio przez obywa-
teli, którzy podczas elekcji lokalnych dysponują „prawem podwójnego głosu” (disposent d’un 
droit de vote double). To ostatnie zakłada, że wyborcy bezpośrednio kształtują składy personalne 
odpowiednich rad, a jednocześnie pośrednio desygnują senatorów. Zob. J.-L. Hérin, Le Sénat..., 
s. 41–42. Takie spojrzenie na analizowany problem nie wydaje się jednak uzasadnione. Oczywiste 
jest wprawdzie, że substrat osobowy stosownych ciał samorządowych nie pozostaje bez wpływu 
na ostateczny profil polityczny izby drugiej, jednak – po pierwsze – nie wszyscy członkowie rad 
tworzą kolegium elektorskie w wyborach senackich, a po drugie – obywatele nie mają w nich 
jakiegokolwiek, realizowanego względem konkretnych kandydatur, prawa głosu.
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jedynie owym wielkim elektorom, kwalifikowanym na podstawie kryterium 
posiadania mandatu bądź to do parlamentu, bądź to do organów samorządu 
terytorialnego”240.

Choć więc art. 3 ust. 3 konstytucji stanowi wprost, że głosowanie „jest za-
wsze powszechne” (il est toujours universel), co oznacza, iż przywołana zasa-
da prawa wyborczego została przez ustrojodawcę niejako „wyciągnięta przed 
nawias”, to w odniesieniu do francuskiej izby drugiej można w niej widzieć 
wyłącznie wskazanie, że działaniu organów państwa urzeczywistniających 
zasadę suwerenności narodu towarzyszy zapewniana w sposób bezpośredni 
lub pośredni legitymizacja władzy politycznej. Należy wobec tego wyrazić 
pogląd, że z konwencjonalnie pojmowaną powszechnością wyborów, w któ-
rych czynne prawo wyborcze przysługuje co do zasady wszystkim pełnolet-
nim obywatelom, ujęcie takie nie ma wiele wspólnego. Odnośnie do zasad 
prawa wyborczego stosowanych w przypadku francuskiej izby drugiej uwa-
gę zwraca natomiast fakt, że w zależności od liczby senatorów wybieranych 
na poziomie departamentu wykorzystuje się albo system większościowy, 
albo system proporcjonalny. W świetle obowiązujących regulacji ten drugi 
znajduje zastosowanie, gdy dokonuje się elekcji co najmniej trzech członków 
izby. Głosowanie większościowe odbywa się w dwóch turach. Aby zostać wy-
branym już w pierwszej turze, należy uzyskać bezwzględną większość odda-
nych głosów, stanowiących jednocześnie minimum jedną czwartą głosów za-
rejestrowanych wyborców (art. L294, art. L295 kodeksu wyborczego). Warto 
też nadmienić, że stałemu obniżeniu ulega granica wieku uprawniającego 
do ubiegania się o mandat senatorski. W rezultacie reformy z 2003 roku bier-
nym prawem wyborczym dysponowano już po ukończeniu 30 lat (wcześniej 
35). Z kolei w roku 2011 przyjęto, że wystarcza do tego ukończenie 24. roku 
życia (art. LO296 kodeksu wyborczego)241.

W kodeksie wyborczym unormowana została kwestia kadencji senatorów 
oraz częściowej wymiany składu izby drugiej. W wyniku zmian wprowadzo-
nych w roku 2003 okres pełnomocnictw wynosi obecnie nie dziewięć, jak 
było w całym wcześniejszym okresie V Republiki, a sześć lat (art. LO275). 
Skrócenie kadencji wpłynęło jednocześnie na zmianę dotychczasowej formu-
ły kreowania składu personalnego izby drugiej, która polegała na wymianie 
co trzy lata jednej trzeciej senatorów. Wskutek sygnalizowanych zmian perio-
dyczna elekcja członków Senatu odbywa się nadal w odstępach trzyletnich, 
przy czym za każdym razem dokonuje się rewizji połowy składu tego orga-
nu (art. LO276). Zmiana długości kadencji senatorów została podyktowana 

240 J. Szymanek, Druga izba..., s. 168.
241 Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et sénateurs, 

„Journal Officiel de la République Française”, 19 IV 2011, http://www.legifrance.gouv.fr [dostęp: 
25.09.2015].
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potrzebą jej dostosowania do współcześnie występujących rozwiązań ustro-
jowych. Należy bowiem mieć na uwadze, że dziewięcioletni okres pełnomoc-
nictw przyjęto już w roku 1875 wraz z ustanowieniem Senatu III Republiki. 
Skrócenie mandatu do sześciu lat nastąpiło w ślad za wprowadzeniem pięcio-
letniej, dostosowanej do długości mandatu deputowanych, kadencji prezyden-
ckiej (zamiast dotychczasowej siedmioletniej, której geneza również sięga lat 
70. XIX wieku). Na tle pięcioletnich kadencji głowy państwa oraz izby pierw-
szej dziewięcioletni mandat senatorski zaczęto postrzegać jako zbyt długi242. 
W tak określonej kadencji można wprawdzie widzieć podkreślenie szcze-
gólnego autorytetu, jakim powinna się cieszyć ta właśnie, traktowana jako 
izba namysłu i rozwagi, część składowa parlamentu, jednak skrócenie dłu-
gości mandatu niewątpliwie skutkuje wzmocnieniem spychanego dotychczas 
na dalszy plan czynnika legitymizacyjnego243. Wśród przyczyn charakteryzo-
wanej zmiany można też wymienić dążenie do tego, by kadencja senatorów 
była powiązana z funkcjonowaniem zgromadzeń terytorialnych złożonych 
z elektorów uczestniczących w wyborze członków izby drugiej244. W wyniku 
wspomnianej reformy senatorów wybiera się zatem w obrębie dwóch, a nie 
jak dotychczas – trzech serii, na które zostali oni podzieleni. Rozdział w ich 
ramach mandatów senatorskich okreś lono w załączniku do kodeksu wybor-
czego. Przyporządkowując członków Senatu do każdej serii, przyjęto kryte-
rium alfabetyczne (stosowane wobec nazw departamentów). Tego rodzaju 
podział obejmuje również senatorów reprezentujących wspólnoty zamorskie. 
W ramach serii pierwszej wybiera się członków izby drugiej z Saint-Pierre-
-et-Miquelon oraz Nowej Kaledonii (łącznie trzech), a w ramach drugiej – 
przedstawicieli Polinezji Francuskiej, Saint-Barthélemy, Saint-Martin oraz 
wysp Wallis i Futuna (łącznie pięciu). W obrębie każdej serii dokonuje się 
ponadto elekcji po sześciu przedstawicieli Francuzów zamieszkałych za gra-
nicą. Przyjęty rozdział mandatów ma ten skutek, że w serii pierwszej wybiera 
się 170 członków izby drugiej, a w serii drugiej – 178245.

242 F. Hamon, M. Troper, Droit..., s. 668–669.
243 G. Carcassonne, La Constitution, Éditions du Seuil, Paris 2005, s. 142. Trudno jednak 

nie zgodzić się z opinią, że mandat dziewięcioletni – mimo że na tle współczesnych standardów 
dotyczących organów władzy ustawodawczej dość nietypowy – dobrze oddawał ideę ciągłości 
(continuité) izby drugiej, która nota bene nie podlega rozwiązaniu. Korespondowała z nią za-
sada jedynie częściowej wymiany składu izby, a także przyjęty model reprezentacji wspólnot 
terytorialnych, który ma przecież w założeniu abstrahować od wyznaczanej rytmem wyborów 
prezydenckich i parlamentarnych logiki bieżącej rywalizacji politycznej. Zob. F. Robbe, La répré-
sentation des collectivités territoriales par le Sénat. Étude sur l’article 24 alinéa 3 de la Constitution 
française du 4 octobre 1958, L.G.D.J, Paris 2001, s. 443–444.

244 J.-L. Hérin, Le Sénat..., s. 39–40; P. Avril, J. Gicquel, Droit..., s. 68.
245 W 2011 r., gdy po raz pierwszy większość w Senacie V Republiki zdobyły formacje lewi-

cowe, obsadzano 170 mandatów przynależnych do serii pierwszej, natomiast gdy trzy lata później 
zdecydowane zwycięstwo w wyborach członków izby drugiej odniosła centroprawica, elekcji 
senatorów dokonano w obrębie serii drugiej. Zob. ibidem, s. 69.
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Charakteryzując specyfikę procedur elekcyjnych stosowanych w związku 
z kreowaniem składu osobowego francuskiej izby drugiej, należy w pierw-
szej kolejności zwrócić uwagę na tworzących trzon tego organu senatorów 
będących przedstawicielami departamentów. W świetle załącznika do ko-
deksu wyborczego, który reguluje liczbę mandatów senatorskich przypada-
jących wskazanym jednostkom terytorialnym, wybiera się w nich od jednego 
do dwunastu senatorów, przy czym ten ostatni przypadek dotyczy wyłącz-
nie Paryża. W zdecydowanej większości departamentów liczba wyłanianych 
w nich senatorów nie przekracza pięciu. Wyboru dokonuje się w ramach spe-
cjalnie do tego celu powołanego kolegium wyborczego, którego skład w ra-
mach departamentu tworzony jest – zgodnie z art. L280 kodeksu wybor-
czego – przez deputowanych i senatorów, radców regionalnych (conseillers 
régionaux), radców departamentalnych (conseillers départementaux), a także 
delegatów rad municypalnych lub ich zastępców (délégués des conseils muni-
cipaux ou des suppléants de ces délégués). Na uwagę zasługuje w szczególno-
ści udział tych ostatnich, bowiem z racji tego, że nie w każdym przypadku 
chodzi o wszystkich członków rad municypalnych, a jedynie o ich przedsta-
wicieli, wprowadzona została w tym zakresie stosowna procedura selekcyj-
na. W przypadku gmin mniejszych, mających poniżej 9 tys. mieszkańców, 
radcowie municypalni dokonują wyboru – spośród członków rady – dele-
gatów biorących udział w elekcji senackiej, których liczba jest uzależniona 
od liczebności wspomnianego organu kolegialnego. W rezultacie, zgodnie 
z art. L284 kodeksu wyborczego, w przypadku rad liczących dziewięciu 
i 11 członków wybiera się jednego przedstawiciela, rad liczących 15 członków 
– trzech przedstawicieli, rad liczących 19 członków – pięciu przedstawicieli, 
rad liczących 23 członków – siedmiu przedstawicieli, rad liczących 27 i 29 
członków – 15 przedstawicieli. Odmienne regulacje zostały przyjęte w od-
niesieniu do gmin większych, których liczba mieszkańców wynosi co naj-
mniej 9 tys. Jak stanowi art. L285 kodeksu wyborczego, w takim przypad-
ku wszystkim członkom rady przyznaje się status delegatów z mocy prawa. 
Co więcej, w gminach liczących ponad 30 tys. mieszkańców rada gminy wy-
biera delegatów dodatkowych (délégués supplémentaires) (jednego na każde 
800 mieszkańców ponad wskazany próg)246.

W kodeksie wyborczym zamieszczone zostały ponadto regulacje doty-
czące wyboru senatorów ze wspólnot zamorskich oraz Nowej Kaledonii. 
Ta ostatnia – z racji całkowicie odrębnej regulacji konstytucyjnej obejmującej 

246 W wyniku zmiany wprowadzonej w art. 7 ustawy z 2 sierpnia 2013 r. o wyborze senato-
rów, którym zmodyfikowano stosowne unormowanie kodeksu wyborczego, reprezentacja du-
żych gmin uległa wzmocnieniu. Wcześniej bowiem delegatów dodatkowych wybierano na każde 
1000 mieszkańców ponad liczbę 30 tys. Zob. Loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l’élection 
des sénateurs, „Journal Officiel de la République Française”, 3 VIII 2013, http://www.legifrance.
gouv.fr [dostęp: 6.10.2015].
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przepisy przejściowe dotyczące tego terytorium – stanowi podmiot sui gene-
ris. W przypadku Nowej Kaledonii kolegium dokonujące wyboru dwóch se-
natorów składa się z parlamentarzystów reprezentujących wskazaną jednost-
kę terytorialną na szczeblu metropolii, z członków trzech lokalnych organów 
przedstawicielskich – zgromadzeń prowincji (assemblées de province), a także 
z delegatów rad municypalnych lub ich zastępców (art. LO438-1, art. L441). 
Jeśli chodzi o Polinezję Francuską, to skład kolegium wyborczego wygląda 
podobnie, z tą różnicą, że wybór dwóch senatorów jest dokonywany przez 
członków 57-osobowego Zgromadzenia Polinezji Francuskiej (assemblée de 
la Polynésie française) (art. LO438-1, art. L441). Z kolei w skład kolegium 
wyborczego wysp Wallis i Futuna wchodzą reprezentujący to terytorium 
na szczeblu metropolii deputowany i senator, a także członkowie tamtejsze-
go, liczącego 20 członków, zgromadzenia terytorialnego (assemblée territo-
riale) (art. LO438-1, art. L441). W tym ostatnim przypadku w wyborze repre-
zentującego tę jednostkę senatora nie uczestniczą więc członkowie organów 
stricte lokalnych. Odnosząc się do Saint-Barthélemy oraz Saint-Martin, trze-
ba wskazać, że w obu przypadkach elekcja jednego członka francuskiej izby 
drugiej następuje z udziałem pochodzących z tych terytoriów deputowanego 
i senatora, a także radców terytorialnych wspólnoty (conseillers territoriaux 
de la collectivité) (art. LO500, art. L502, art. LO527, art. L529). W Saint-Bar-
thélemy rada terytorialna liczy 19 członków (art. LO482), a w Saint-Martin 
– 23 (art. LO509). Nieco szersze jest kolegium wybierające senatora repre-
zentującego Saint-Pierre-et-Miquelon. W jego skład – poza dwoma parla-
mentarzystami i 19 członkami tamtejszej rady terytorialnej – wchodzą także 
delegaci rad municypalnych lub ich zastępcy (art. LO537, art. L557). Cha-
rakteryzując tryb wyboru senatorów z wymienionych zamorskich jednostek 
terytorialnych, można zatem zauważyć, że niekiedy wskazana elekcja ma – 
podobnie jak w przypadku senatorów wybieranych w departamentach – cha-
rakter trójstopniowy w takim zakresie, w jakim uczestniczą w niej wybierani 
w odrębnej procedurze delegaci rad municypalnych. W przypadku innych 
tryb wyboru senatorów jest wyłącznie dwustopniowy.

Co do senatorów reprezentujących Francuzów zamieszkałych za grani-
cą, to do roku 2004 podmiotem zaangażowanym w wybór wskazanej kate-
gorii członków izby drugiej była Najwyższa Rada Francuzów z Zagranicy 
(Conseil supérieur des Français de l’étranger). Na mocy ustawy z 9 sierpnia 
2004 roku o Najwyższej Radzie Francuzów z Zagranicy247 organ ten zastą-
piono Zgromadzeniem Francuzów z Zagranicy (Assemblée des Français 
de l’étranger). Pochodzący z wyborów członkowie zgromadzenia – w licz- 

247 Loi n° 2004-805 du 9 août 2004 relative au Conseil supérieur des Français de l’étranger, 
„Journal Officiel de la République Française”, 11 VIII 2004, http://www.legifrance.gouv.fr [dostęp: 
25.09.2015].
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bie 155 – stanowili kolegium dokonujące elekcji 12 senatorów reprezentu-
jących tę kategorię wyborców. Wspomniani członkowie izby drugiej wcho-
dzili z mocy prawa w skład zgromadzenia, jednak nie mieli możliwości 
uczestniczenia w kreacji składu Senatu. Samych członków zgromadzenia 
wybierali w głosowaniu bezpośrednim Francuzi ujęci na listach wyborczych 
w konsulatach. Dalsze zmiany zostały wprowadzone w wyniku uchwalenia 
ustawy z 22 lipca 2013 roku o reprezentacji Francuzów zamieszkałych poza 
Francją248. Na podstawie tego aktu elekcji senatorów dokonują parlamen-
tarzyści wybrani przez Francuzów zamieszkałych poza Francją, radcowie 
konsularni (conseillers consulaires) oraz delegaci konsularni (délégués con-
sulaires). W rezultacie zmian z 2013 roku obsada personalna omawianej ka-
tegorii mandatów senatorskich nie należy już zatem do kolegium opartego 
na Zgromadzeniu Francuzów z Zagranicy, jakkolwiek trzeba zaznaczyć, 
że w skład tego – liczącego obecnie 90 członków podmiotu – wchodzi część 
radców konsularnych uczestniczących w elekcji wspomnianych 12 człon-
ków izby drugiej. 

3.4. SENAT JAKO ORGAN UCZESTNICZĄCY W REALIZACJI  
FUNKCJI PARLAMENTU

Recypowany w V Republice model stosunków pomiędzy izbami opiera się 
na konstrukcji bikameralizmu asymetrycznego, która – generalnie rzecz 
biorąc – syntetyzuje rozwiązania bazujące na równorzędności izb z mecha-
nizmami zakładającymi prymat izby pierwszej. Takie ujęcie relacji pomię-
dzy obiema częściami legislatywy, mające nota bene wpływ także na pozycję 
izby drugiej względem władzy wykonawczej, rzutuje w sposób bezpośredni 
na zakres, w jakim francuski Senat uczestniczy w realizacji najważniejszych 
funkcji parlamentu, w tym przede wszystkim szeroko pojętego prawodaw-
stwa (również konstytucyjnego) oraz kontroli rządu. Należy przy tym za-
znaczyć, że w odniesieniu do każdej z tych funkcji potencjał izby drugiej 
kształtuje się w sposób odmienny. Co więcej, zróżnicowane umiejscowienie 
omawianego organu występuje niejako „wewnątrz” nich. Dotyczy to prze-
de wszystkim szeroko pojętego parlamentarnego procesu prawotwórczego 
(uwzględniającego ustawodawstwo zwykłe, organiczne oraz konstytucyj-
ne), a więc funkcji ustawodawczej i ustrojodawczej. Skutkiem tego pozosta-
je więc nie tylko dywersyfikacja roli izby drugiej widziana przez pryzmat 
funkcji parlamentu jako takiego, ale również silniejsze lub słabsze włączenie 

248 Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de 
France, „Journal Officiel de la République Française”, 23 VII 2013, http://www.legifrance.gouv.
fr [dostęp: 25.09.2015].
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charakteryzowanego podmiotu w realizację przynależnych określonym 
funkcjom procedur parlamentarnych.

Funkcje francuskiego parlamentu w sposób najbardziej ogólny określa 
art. 24 ust. 1 konstytucji z 1958 roku, którego obecna treść została ustalona 
w wyniku wspomnianej nowelizacji z 23 lipca 2008 roku. W świetle sygnali-
zowanej regulacji parlament uchwala ustawę (vote la loi), przeprowadza kon-
trolę działalności rządu, a także dokonuje oceny polityk publicznych249. Nale-
ży nadmienić, że na gruncie regulacji poprzednio obowiązujących brakowało 
tego rodzaju konstytucyjnego ujęcia dwóch najważniejszych funkcji organu 
przedstawicielskiego – ustawodawczej i kontrolnej. Dotyczy to w szczegól-
ności tej drugiej, bowiem wcześniejsza wersja regulującego zakres materii 
ustawowej art. 34 przewidywała, że „ustawa jest uchwalana przez parlament” 
(la loi est votée par le Parlement), co oddawało istotę ustawodawczej funkcji 
parlamentu250. Wyszczególnienie legislacyjnej i kontrolnej aktywności or-
ganu przedstawicielskiego, którego dokonano w art. 24 konstytucji, można 
uznać za wyraz przyświecającej autorom przygotowanej przez tzw. komitet 
Balladura251 nowelizacji z 2008 roku idei rewaloryzacji pozycji organu przed-
stawicielskiego w obrębie systemu ustrojowego V Republiki252. Szło za tym 
„stępienie” antyparlamentarnego ostrza, które było wyraźnie dostrzegalne 
na tle pierwotnego tekstu ustawy zasadniczej.

Chociaż więc reforma konstytucyjna nie przebudowała systemu rządów 
V Republiki, a jedynie dokonała mniej lub bardziej znaczącej korekty funk-
cjonujących do tej pory rozwiązań, to jednak nie pozostała bez wpływu 

249 Na temat wpisanej do konstytucji roli parlamentu jako podmiotu oceniającego polityki 
publiczne zob. szerzej: J.-M. Amédro, L’évaluation des politiques publiques: structure et portée 
constitutionnelle d’une nouvelle fonction parlementaire, „Revue du Droit Public et de la Science 
Politique en France et à l’Étranger” 2013, nr 5, https://www.lextenso.fr [dostęp: 2.12.2015];  
J.-F. Calmette, L’évaluation des politiques publiques: un moyen de contrôle de l’action du gouver-
nement [w:] Un parlement renforcé? Bilan et perspectives de la réforme de 2008, red. J. Gicquel, 
A. Levade, B. Mathieu, D. Rousseau, Éditions Dalloz, Paris 2012, s. 113–132.

250 Warto nadmienić, że konstytucja mówiła w tym kontekście o parlamencie, a nie wyłącz-
nie o Zgromadzeniu Narodowym. Można z tego wywodzić upodmiotowienie izby drugiej, która 
została w pełni włączona w realizację prawotwórczej funkcji legislatywy. Widać tu także różnicę 
w porównaniu z konstytucją IV Republiki, która eksponowała w tym zakresie rolę izby pierwszej.

251 Chodzi o Komitet Refleksji i Propozycji w sprawie Modernizacji i Zrównoważenia Insty-
tucji V Republiki (Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des 
institutions de la Ve République), na którego czele stanął były premier Édouard Balladur. Komitet 
został powołany w 2007 r. przez ówczesnego prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego w celu wypraco-
wania propozycji obszerniejszych zmian w obowiązującej ustawie zasadniczej. Rezultatem pracy 
wskazanego gremium było przyjęcie rok później ustawy konstytucyjnej o modernizacji instytu-
cji V Republiki. Szerzej na temat prac komitetu Balladura zob. M. Olszewski, Komitet Refleksji 
i Propozycji Dotyczących Zmian i Zrównoważenia Instytucji V Republiki, „Przegląd Sejmowy” 
2008, nr 6, s. 279–294.

252 J.-P. Duprat, Article 24: Le Parlement entre modernisation et attentisme [w:] La révision 
de 2008: une nouvelle Constitution?, red. J.-P. Camby, P. Fraisseix, J. Gicquel, L.G.D.J, Paris 2011, 
s. 100.



Senat jako organ uczestniczący w realizacji funkcji parlamentu 151

na status parlamentu jako takiego, a w rezultacie także na pozycję samej izby 
drugiej. Głównym celem zmian opracowywanych przez wspomniany komi-
tet było zresztą zrównoważenie (rééquilibrage) instytucji V Republiki, które 
na gruncie dotychczas stosowanych przepisów konstytucyjnych oraz prak-
tyki działania systemu rządów wykazywały ewidentny „przechył” w stronę 
organów władzy wykonawczej. Wszystko to wyznacza specyficzny kontekst, 
w jakim następuje realizacja najważniejszych funkcji ciała przedstawiciel-
skiego – szeroko pojętej funkcji prawotwórczej (ustawodawczej i ustrojodaw-
czej) oraz funkcji kontrolnej. Jeśli bowiem weźmie się pod uwagę parlament 
traktowany całościowo, to limituje je utrzymywany w dalszym ciągu sche-
mat zakładający wyraźne wyeksponowanie statusu ustrojowego egzekuty-
wy (dotyczy to w szczególności ustawodawstwa). Na udział w realizacji tych 
funkcji przez samą izbę drugą oddziałuje z kolei w sposób bezpośredni za-
stosowana konstrukcja bikameralizmu, która ze względu na włączenie w jej 
obręb elementów symetrii i asymetrii izb przynosi w tym zakresie zróżnico-
wane rezultaty.

W odniesieniu do funkcji ustawodawczej należy zauważyć, że w roku 1958 
nastąpiło odejście od urzeczywistnianej dotąd formalnej koncepcji ustawy 
na rzecz ujęcia materialnego. Zakres treściowy prawodawstwa parlamentar-
nego wyznaczono w art. 34 konstytucji. Stanowiło to rezygnację z modelu rea-
lizowanego do tej pory, który zakładał, że domena ustawy nie jest limitowana, 
a zatem parlament może stanowić prawo w każdej bez wyjątku dziedzinie253. 
Ustawa była w konsekwencji definiowana z zastosowaniem wyłącznie kryte-
rium formalnego – jako każdy akt legislatywy stanowiony w przewidzianej 
w tym celu procedurze parlamentarnej. Rezultatem daleko idącego ograni-
czenia zakresu regulacji ustawowej była rozbudowa prawotwórczych kom-
petencji władzy wykonawczej umożliwiających wydawanie aktów prawnych 
o mocy ustawy (dekretów oraz ordonansów), do czego podstawę dały art. 37 
i art. 38 konstytucji. Gdyby na wskazane zjawisko deprecjacji ustawy we fran-
cuskim systemie źródeł prawa spojrzeć przez pryzmat roli Senatu, to trzeba 
zauważyć, że izba druga – mimo iż została wzmocniona w stosunku do izby 
pierwszej na tle pozycji Rady Republiki wobec Zgromadzenia Narodowego 
z okresu 1946–1958 – to jednak w analizowanym aspekcie uległa wraz z dru-
gim członem ciała przedstawicielskiego znaczącemu osłabieniu wobec władzy 
wykonawczej. Ewidentne zmniejszenie zakresu materialnego ustawy prowa-
dziło bowiem w naturalny sposób do limitacji realizowanej przez parlament 
funkcji ustawodawczej, której znaczenie postrzegane od strony przepisów 
konstytucyjnych można nawet określić jako uzupełniające wobec wydawa-
nia przez egzekutywę na zasadzie domniemania kompetencji aktów prawo-
twórstwa rządowego. Wprawdzie wskutek rozwijającej się praktyki ustrojowej 

253 Ph. Ardant, B. Mathieu, Droit constitutionnel..., s. 448.
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(w tym przede wszystkim orzecznictwa Rady Konstytucyjnej) tak restrykcyj-
nie zarysowany podział uprawnień prawotwórczych pomiędzy parlamentem 
a rządem uległ pewnemu zatarciu i nie odgrywa już istotniejszej roli254, jednak 
nie może to przesłonić faktu, że wyraźne ograniczenie sfery ustawodawstwa 
stanowiło przełamanie dotychczas niekwestionowanego paradygmatu ustro-
jowego, a zarazem dowodziło, jak silne były lansowane przez twórców kon-
stytucji (przede wszystkim przez Michela Debré) zabiegi mające w założeniu 
służyć racjonalizacji systemu parlamentarnego. 

Analizując wszakże udział Senatu w realizacji szeroko pojętej funkcji 
prawotwórczej niejako „od wewnątrz”, a więc pomijając zagadnienie za-
kresu prawotwórstwa parlamentarnego i uwzględniając wyłącznie pozycję 
tego organu jako podmiotu, który z samej definicji jest – obok izby pierw-
szej – powołany do realizacji działalności legislacyjnej, należy zaznaczyć, 
że w V Republice przyjęto model względnie silnej izby drugiej. Chodzi zatem 
o rozwiązanie pośrednie pomiędzy dwiema formułami skrajnymi – stoso-
wanym w III Republice bikameralizmem symetrycznym oraz stosowanym 
w IV Republice bikameralizmem zdecydowanie asymetrycznym. Konstytu-
cyjne ulokowanie Senatu odnośnie do najszerzej ujmowanej funkcji prawo-
twórczej należy widzieć przez pryzmat trzech podstawowych kategorii usta-
wodawstwa występujących na gruncie francuskim – zwykłego, organicznego 
oraz konstytucyjnego. Odrębna procedura jest także stosowana w przypad-
ku dwóch szczególnych rodzajów ustaw – tzw. ustaw finansowych (loi de fi-
nances) oraz ustaw w zakresie finansowania zabezpieczeń społecznych (loi de 
financement de la sécurité sociale). Biorąc pod uwagę relacje pomiędzy Zgro-
madzeniem Narodowym a Senatem w odniesieniu do funkcji legislacyjnej, 
trzeba zauważyć, że trzy podstawowe kategorie ustawodawstwa można sze-
regować w sposób gradacyjny, w zależności od skali „nasycenia” danej pro-
cedury rozwiązaniami opartymi na modelu symetrycznej pozycji obu izb.

Patrząc z tej perspektywy, należy stwierdzić, że najsilniej izba druga zosta-
ła „zakotwiczona” w procedurze zmiany przepisów ustawy zasadniczej, którą 
zbudowano, opierając się na równorzędności obu części legislatywy. Zgodnie 
z art. 89 ust. 2 konstytucji projekt lub propozycję modyfikacji powinny w tym 
samym brzmieniu przyjąć Zgromadzenie Narodowe i Senat, co oznacza, 
że izba druga posiada w tym względzie istotne zdolności blokujące inicjaty-
wy lansowane przez egzekutywę oraz cieszące się poparciem izby pierwszej255.  

254 E. Gdulewicz, Parlament Republiki Francuskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1993, 
s. 25. Początkowo podejście do podziału uprawnień prawotwórczych pomiędzy parlament a rząd 
było bardziej pryncypialne, co także znajdowało odbicie w orzecznictwie nastawionej wówczas 
antyparlamentarnie Rady Konstytucyjnej. Szerzej na ten temat zob. eadem, Parlament a rząd w V 
Republice Francuskiej. Sfera ustawodawcza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 34–85.

255 Warto nadmienić, że po wejściu w życie nowelizacji z 23 lipca 2008 r. rozpatrzenie projek-
tu lub propozycji powinno nastąpić w terminie ustalonym w art. 42 ust. 3 konstytucji. Zgodnie 
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Nieznaczne uprzywilejowanie Zgromadzenia Narodowego w procedurze 
zmiany konstytucji występuje natomiast na dalszym etapie postępowania. 
Chodzi tu o uregulowaną w art. 89 ust. 3 sytuację, w której projektu (już 
nie propozycji) ustawy konstytucyjnej szef państwa nie poddaje pod re-
ferendum, lecz decyduje się przedłożyć go pod głosowanie w parlamencie 
zebranym w formie Kongresu, a zatem podmiotu złożonego ze wszystkich 
deputowanych i senatorów. Przyjęcie nowelizacji wymaga kwalifikowanej 
większości trzech piątych oddanych głosów. Z racji tego, że Zgromadze-
nie Narodowe liczy o przeszło dwustu parlamentarzystów więcej niż Senat, 
pozycja izby pierwszej wydaje się w tym zakresie korzystniejsza. Należy 
wszakże pamiętać, że wybór wariantu głosowania w Kongresie wyłącza je-
dynie procedurę referendalną, a nie wcześniejszy etap polegający na przy-
jęciu modyfikacji przez obie części legislatywy w identycznym brzmieniu. 
Głosowanie na forum Kongresu nie może więc służyć jako mechanizm po-
zwalający na przynajmniej częściowe zneutralizowanie pozycji senatorów, 
skoro we wcześniejszej fazie procedury rewizyjnej musieli oni zaaprobować 
wprowadzane zmiany. Istotniejsze znaczenie ma tu zatem wyłącznie wymóg 
uzyskania wskazanej większości kwalifikowanej, który jednak będzie można 
stosunkowo łatwo spełnić nawet wówczas, gdy poparcie izby drugiej nie jest 
jednoznaczne, pod warunkiem że deputowani wyraźną większością popie-
rają inicjatywę zmiany konstytucji. 

Jeśli natomiast chodzi o ustawodawstwo inne niż konstytucyjne, to nale-
ży zwrócić uwagę na odmienny status Senatu związany z uchwalaniem ustaw 
zwykłych oraz ustaw organicznych. W przypadku pierwszych stosowanie 
schematu asymetrii izb nie napotyka jakichkolwiek ograniczeń wynikają-
cych z materialnego zakresu tej kategorii ustawodawstwa. Podstawowa pro-
cedura uchwalenia ustawy zwykłej, która została określona w art. 45 ust. 1, 
zakłada wprawdzie wymóg uzyskania zgody obu izb na jednobrzmiący tekst 
ustawy, jednak w każdym przypadku istnieje możliwość przyjęcia projektu 
lub propozycji dzięki większości w izbie pierwszej, a zatem bez uwzględnienia 

z nim debata na posiedzeniu plenarnym przeprowadzona w ramach pierwszego czytania pro-
jektu lub propozycji ustawy może nastąpić po sześciu tygodniach od dnia wniesienia do danej 
izby, a w pozostałej izbie – po czterech tygodniach od przekazania jej przedmiotowego tekstu. 
Przyjmując takie rozwiązanie, odwołano się zatem do wymogów dotyczących zwykłej procedu-
ry ustawodawczej określonych w zrewidowanym w 2008 r. art. 42 ustawy zasadniczej. Celem 
wprowadzonej modyfikacji było – podobnie jak w przypadku wielu innych znowelizowanych 
przepisów konstytucyjnych – wzmocnienie statusu parlamentu przez osłabienie rezultatów pod-
jętych uprzednio zabiegów racjonalizacyjnych. W tym przypadku zmiany miały dotyczyć sze-
roko pojętego procesu prawotwórczego, a w szczególności ograniczenia postrzeganej jako zbyt 
silna pozycji rządowego członu egzekutywy. Szerzej na temat zmian wprowadzonych w art. 42 
i w art. 89 konstytucji zob. J.-C. Colliard, Article 42 et 89: Le débat des projets de loi sur le texte 
adopté en commission [w:] La révision de 2008: une nouvelle..., s. 197–202; M. Berhod, Article 42 
[w:] La Constitution de la République..., 3e édition, s. 1030–1039. 
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stanowiska izby drugiej. Następuje to przez zastosowanie procedury ostatnie-
go słowa (dernier mot) Zgromadzenia Narodowego (art. 45 ust. 4). Poprzedza 
ją zebranie się mieszanej komisji parytetowej (commission mixte paritaire) 
mającej zadanie wypracowania stanowiska, które zostanie następnie zaapro-
bowane przez obie części legislatywy (art. 45 ust. 2–3)256. Co do materialnego 
zakresu ustawodawstwa jako punktu odniesienia w ocenie siły Senatu w sze-
roko pojętym postępowaniu prawodawczym, należy zauważyć, że pozycja 
izby drugiej ulega wzmocnieniu w procedurze przyjmowania ustaw orga-
nicznych257, jakkolwiek nie jest tak silna, jak w przypadku ustawodawstwa 
konstytucyjnego. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy zasadniczej tryb uchwalania 
tego rodzaju ustaw zakłada stosowanie wspomnianego art. 45, co oznacza, 
że przyjęta w tym zakresie procedura – inaczej niż w przypadku nowelizacji 
konstytucji – opiera się na rozwiązaniach wykorzystywanych w odniesieniu 
do ustaw zwykłych, stanowiąc ich jedynie nieznaczną modyfikację258. Różni-
ca polega na tym, że gdy nie ma zgody pomiędzy Zgromadzeniem Narodo-
wym a Senatem, izba pierwsza może w ostatnim czytaniu uchwalić projekt 
lub propozycję z zastosowaniem wymogu uzyskania bezwzględnej większo-
ści jej członków. Wskazana odmienność proceduralna prowadzi do wzmoc-
nienia pozycji izby drugiej, ponieważ jej stanowisko jest w tym przypadku 
nieco trudniej odrzucić niż w zwykłej procedurze ustawodawczej. Dużo 
większe dowartościowanie omawianego organu związane z przyjmowaniem 
ustawodawstwa organicznego następuje wszakże wtedy, gdy ustawy miesz-
czące się w tej kategorii dotyczą samego Senatu. Jak wynika z art. 46 ust. 4, 
konieczne jest wówczas uchwalenie przedmiotowej ustawy w tym samym 
brzmieniu przez obie izby. Wykorzystane rozwiązanie wyłącza zatem moż-
liwość stosowania procedury ostatniego słowa Zgromadzenia Narodowego, 
gwarantując w tym zakresie pełną symetrię izb. Oznacza to, że procedury 

256 Zgodnie z art. 12 ust. 1 regulaminu Senatu w skład komisji wchodzi po siedmiu członków 
z każdej izby. Zob. Le Règlement du Sénat et Instruction Générale du Bureau, http://www.senat.
fr [dostęp: 8.02.2016].

257 Ustawodawstwo organiczne jest wyróżniane jako odrębna kategoria aktów prawotwór-
czych z zastosowaniem kryterium materialnego oraz kryterium formalnego. Jak pisze Adam 
Sulikowski, „ustawy organiczne stanowią szczególną kategorię ustaw, odrębną w stosunku 
do pozostałych ustaw zarówno pod względem przedmiotu, jak i procedury uchwalania”. Zob. 
A.  Sulikowski, Konstytucja w systemie źródeł prawa V Republiki Francuskiej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 84. Po pierwsze, ten typ ustawodawstwa cha-
rakteryzuje się powiązaniem z materiami konstytucyjnymi. Można więc stwierdzić, że ustawy 
organiczne uzupełniają i rozszerzają treść ustawy zasadniczej. Po drugie, istnieją odmienności 
proceduralne powodujące, że ustawy organiczne uchwala się i zmienia trudniej niż ustawy zwy-
kłe. Dokonane w ten sposób usztywnienie omawianego ustawodawstwa nie idzie zresztą tak 
daleko, jak w przypadku norm konstytucyjnych. W hierarchii źródeł prawa ustawy organiczne 
znajdują się bezsprzecznie ponad zwykłymi. 

258 Należy zauważyć, że art. 45 znajduje częściowe zastosowanie także w przypadku ustaw 
finansowych oraz ustaw w zakresie finansowania zabezpieczeń społecznych, do czego podstawę 
tworzą odpowiednio art. 47 ust. 2 oraz art. 47-1 ust. 2 konstytucji.
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uchwalania ustaw organicznych odnoszących się do izby drugiej nie można 
skutecznie zrealizować bez zgody jej samej. Stanowi to przejaw szczególnego 
zabezpieczenia statusu ustrojowego omawianego segmentu władzy ustawo-
dawczej259.

Z punktu widzenia rozpatrywanego tu problemu roli Senatu w realizacji 
funkcji ustawodawczej parlamentu kluczowego znaczenia nabiera określenie 
zakresu użytego w art. 46 ust. 4 terminu „ustawa organiczna dotycząca Sena-
tu”. Należy bowiem zaznaczyć, że skoro zgodnie z tym przepisem tego typu 
ustawy muszą być przyjmowane przez obie izby w jednakowym brzmieniu, 
to im więcej desygnatów będzie miało sygnalizowane określenie, tym szerszy 
będzie zakres ustawodawstwa uchwalanego z zastosowaniem symetrycznej 
konstrukcji relacji pomiędzy oboma członami parlamentu. Należy wziąć 
pod uwagę, że przyjęcie liberalnej wykładni wskazanego sformułowania 
sprzyjałoby wzmocnieniu pozycji Senatu, który na szerszą skalę korzystałby 
z recypowanego w art. 46 ust. 4 modelu równorzędności izb. Z kolei inter-
pretacja bardziej restrykcyjna powodowałaby skutek odwrotny, czyli ogra-
niczenie statusu izby drugiej jako podmiotu zdolnego do blokowania regu-
lacji przyjmowanych w obrębie ustawodawstwa organicznego. W tej sprawie 
w połowie lat 80. ubiegłego wieku wypowiedziała się Rada Konstytucyjna, 
która – okreś lając zakres materialny ustaw organicznych dotyczących Senatu 
w związku z kontrolą konstytucyjności ustawy organicznej z 10 lipca 1985 
roku zmieniającej kodeks wyborczy i dotyczącej wyboru deputowanych260 – 
uznała, że chodzi w tym przypadku o 

(...) dyspozycje ustawodawcze, które mają na celu, w ramach dziedzin zastrzeżo-
nych dla ustaw organicznych, wprowadzenie (poser), zmianę lub uchylenie regu-
lacji (régles) dotyczących Senatu lub które, nie nadając temu celowi zasadniczego 
charakteru, będą przynajmniej skutkować wprowadzeniem, zmianą lub uchyleniem 
regulacji go dotyczących261.  

259 Zdaniem Dmitri Georges’a Lavroffa w przyjęciu na tym polu konstrukcji symetrycznej 
można dostrzec dążenie ustrojodawcy do zapobieżenia sytuacji, w której zmiana uprawnień izby 
drugiej albo zasad jej funkcjonowania zostanie przeprowadzona wbrew woli tego organu. Mia-
łoby to wzmacniać argumentację na rzecz tezy o niekonstytucyjności zmiany przepisów ustawy 
zasadniczej na podstawie art. 11, czyli wprowadzonej przez obóz gaullistowski alternatywnej 
procedury wyłączającej parlament, ale z obligatoryjnym zastosowaniem referendum ustawo-
dawczego (takie referenda odbyły się w latach 1962 i 1969). W świetle takich założeń trudno 
byłoby wyobrazić sobie zniesienie izby drugiej bez uwzględnienia jej stanowiska, gdy konstytucja 
przewiduje konieczność jej zgody na każdą ustawę organiczną, która dotyczy tego organu. Zob. 
D.G. Lavroff, Le droit..., s. 793.

260 Loi organique n° 85-688 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l’élection 
des députés, „Journal Officiel de la République Française” 11 VII 1985, http://www.legifrance.
gouv.fr [dostęp: 7.02.2016].

261 Décision n° 85-195 DC du 10 juillet 1985 (Loi organique modifiant le code électoral et rela-
tive à l’élection des députés), http://www.conseil-constitutionnel.fr [dostęp: 7.02.2016].
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Organ kontroli konstytucyjności prawa stwierdził zarazem, że „jeśli usta-
wa organiczna nie posiada takich cech, sama okoliczność, że jej zastosowanie 
wywarłoby w sposób pośredni wpływ na sytuację Senatu lub jego członków, 
nie pozwoliłoby na uznanie jej za dotyczącą Senatu”262. Izby drugiej dotyczy-
łaby zatem zmiana liczby senatorów, ale już nie – będąca punktem odnie-
sienia dla wspomnianego orzeczenia Rady Konstytucyjnej – zmiana liczby 
deputowanych wchodzących w skład izby pierwszej, chociaż zmodyfikowano 
by w ten sposób krąg tzw. wyborców kwalifikowanych dokonujących elekcji 
członków Senatu263. Zaprezentowane przez Radę Konstytucyjną ujęcie za-
kresu materialnego ustaw organicznych dotyczących Senatu nie miało zatem 
charakteru nadmiernie liberalnego. Ze wskazanego orzeczenia można bo-
wiem wyprowadzić wniosek, że określone unormowanie powinno dotyczyć 
izby drugiej bezpośrednio264, a zatem nie może się odnosić do innych kwestii 
(np. do składu liczebnego izby pierwszej), które wspomnianego warunku bez-
pośredniości nie spełniają265. Trudno więc byłoby bronić poglądu, że ujęcie 
zastosowane przez organ orzecznictwa konstytucyjnego mogłoby w sposób 
nieuzasadniony doprowadzić do nadmiernego wzmocnienia pozycji Senatu. 
Nie jest to jednak również stanowisko szczególnie restrykcyjne266.

W kontekście ustawodawstwa organicznego zbudowanego według sche-
matu symetrii izb trzeba też wskazać na art. 88-3 konstytucji. Ta regula-
cja została umieszczona w ustawie zasadniczej w wyniku przyjęcia ustawy 
konstytucyjnej z 25 czerwca 1992 roku267, która miała umożliwić realizację 
postanowień Traktatu z Maastricht. Zgodnie z nim czynne i bierne prawo 
wyborcze w wyborach municypalnych można przyznać zamieszkującym 
terytorium Francji obywatelom Unii Europejskiej. Wprowadza się wszakże 

262 Ibidem.
263 X. Prétot, Article 46 [w:] La Constitution de la République..., 3e édition, s. 1131–1132; 

P. Avril, J. Gicquel, Droit..., s. 250; Pour mieux connaître le Sénat, La Documentation Française, 
Paris 1993, s. 272; M. Verpeaux, Droit constitutionnel français, Presses Universitaire de France, 
Paris 2013, s. 354–355; J.-P. Camby, La loi organique dans la Constitution de 1958, „Revue du 
Droit Public et de la Science Politique en France et à l’Étranger” 1989, nr 5, s. 1418–1420.

264 Takie stanowisko prezentuje Guy Carcassonne, który pisze, że „przez ustawy organiczne 
dotyczące Senatu należy rozumieć wszystkie takie, które miałyby na celu, ale również powo-
dowałyby, wprowadzenie, zmianę lub uchylenie regulacji dotyczących go bezpośrednio (qui le 
concernent directement)”. Zob. G. Carcassonne, La Constitution, s. 218.

265 Stąd też we wspomnianym orzeczeniu Rady Konstytucyjnej z 10 lipca 1985 r. ustawa orga-
niczna zmieniająca kodeks wyborczy i dotycząca wyboru deputowanych nie została uznana za nie-
konstytucyjną, choć przyjęto ją z zastosowaniem art. 46 ust. 2–3, a zatem z wykorzystaniem pro-
cedury ostatniego słowa Zgromadzenia Narodowego. Zgodnie z wymogami konstytucyjnymi izba 
pierwsza uchwaliła badaną ustawę bezwzględną większością głosów. Zob. Décision n° 85-195 DC...

266 Rada Konstytucyjna przynajmniej w jakimś stopniu odgrywała zatem rolę ogranu chro-
niącego izbę drugą. Zob. A. Berramdane, La loi organique et l’équillibre constitutionnel, „Revue du 
Droit Public et de la Science Politique en France et à l’Étranger” 1993, nr 3, s. 731.

267 Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre: „Des 
Communautés européennes et de l’Union européenne”, „Journal Officiel de la République Fran-
çaise”, 26 VI 1992, http://www.legifrance.gouv.fr [dostęp: 27.12.2015].
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pewne ograniczenia. Przyjęte wyłączenie dotyczy sprawowania przez nich 
urzędu mera lub jego zastępcy, a także uczestnictwa w wyznaczaniu elekto-
rów wybierających następnie członków Senatu oraz udziału w samej proce-
durze wyboru senatorów. Z punktu widzenia pozycji izby drugiej w proce-
durze prawotwórczej najistotniejsze znaczenie ma fakt, że ustawa organiczna 
mająca określać warunki realizacji wskazanego artykułu musi być uchwalo-
na w jednakowym brzmieniu przez obie izby. Istotnego znaczenia nabiera 
więc pytanie o to, jako daleko poszło wkutek tego wzmocnienie konstrukcji 
równorzędności obu części legislatywy. Należy wyrazić pogląd, że ustawo-
dawstwo organiczne dotyczące zagadnień wskazanych w art. 88-3 konstytu-
cji pozostaje poza zakresem pojęciowym ustawy dotyczącej Senatu, o któ-
rej stanowi art. 46 ust. 4. Można by wprawdzie argumentować, że w jakimś 
sensie treść ustawy organicznej wymieniona w art. 88-3 będzie rzutować 
na izbę drugą, co wynika z faktu, iż we wskazanym artykule konstytucji jest 
mowa o wyborze senatorów, jednak wydaje się oczywiste, że dotyczy ona 
także innych zagadnień, których nie dałoby się już bezpośrednio połączyć 
ze statusem Senatu268. Na tej podstawie można więc mówić o nieznacznym 
zwiększeniu – przez art. 88-3 ustawy zasadniczej – skali zastosowania sche-
matu symetrii izb. Zmianę konstytucyjną z 1992 roku należy w rezultacie po-
strzegać jako czynnik wzmacniający pozycję izby drugiej, której stanowisko 
nie może zostać pominięte przez zastosowanie instrumentarium dającego 
prawo ostatecznego decydowania Zgromadzeniu Narodowemu. Kontekst in-
tegracji europejskiej oraz związanych z nią zmian na poziomie konstytucyj-
nym, jakie zaczęto wprowadzać w latach 90. ubiegłego wieku, można zatem 
traktować jako zjawisko, które nie ma wprawdzie samo w sobie szczególnego 
związku z izbą drugą parlamentu, jednak w analizowanym przypadku fran-
cuskim nie pozostaje bez wpływu na udział tego organu w realizacji szeroko 
pojętej funkcji prawotwórczej legislatywy269.  

268 A. Berramdane, La loi organique..., s. 731–732. Trzeba zwrócić uwagę, że art. 88-3 ustana-
wia zakaz uczestnictwa w elekcji senatorów wyborców państw Unii zamieszkujących we Francji, 
co powoduje, iż – jak jednoznacznie stwierdza Guy Carcassonne – ustawa organiczna przyjęta 
na tej podstawie nie może być traktowana jako dotycząca Senatu w rozumieniu art. 46 ust. 4. Zob. 
G. Carcassonne, La Constitution, s. 370.

269 Potwierdza to nie tylko regulacja zawarta w art. 88-3 konstytucji. Należy bowiem pod-
kreślić, że w rozdziale XV konstytucji przyjęte zostały także inne mechanizmy proceduralne, 
których wspólnym mianownikiem pozostaje konstrukcja bikameralizmu równorzędnego. Cho-
dzi o art. 88-5 oraz art. 88-7 konstytucji. Pierwszy z wymienionych dotyczy referendum ogólno-
krajowego w sprawie przyjęcia projektu ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację traktatu, który 
odnosi się do akcesji państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Na podstawie ustawy konsty-
tucyjnej z 23 lipca 2008 r. dokonano nowelizacji wskazanej – wprowadzonej do konstytucji trzy 
lata wcześniej – regulacji. Początkowo przyjęto bowiem konstrukcję referendum obligatoryjnego, 
z którego zrezygnowano na rzecz procedury alternatywnej w postaci upoważnienia do przyjęcia 
projektu stosownej ustawy w trybie określonym w art. 89 ust. 3, czyli głosowania w Kongresie. 
Upoważnienie takie może być dokonane w formie uchwały przyjętej w jednolitym brzmieniu 
większością trzech piątych głosów przez Zgromadzenie Narodowe i Senat. Symetria izb dotyczy 
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Odrębnym zagadnieniem pozostaje udział izby drugiej w realizacji par-
lamentarnej funkcji kontroli działalności rządu. Z punktu widzenia mecha-
nizmów konstrukcyjnych systemu parlamentarnego zasadniczego znaczenia 
nabiera zdolność organu ulokowanego w obrębie legislatywy do obalenia ga-
binetu w procedurze wotum nieufności lub przez odmowę udzielenia wotum 
zaufania. Inaczej niż w obszarze szeroko ujmowanej funkcji prawotwórczej, 
gdzie statusu izby drugiej nie uregulowano w sposób jednorodny, przyjmu-
jąc, że pozycja tego organu będzie najsilniejsza w przypadku ustawodawstwa 
konstytucyjnego oraz dotyczącego samego Senatu, a słabsza w odniesieniu 
do pozostałego ustawodawstwa organicznego oraz – w jeszcze większym 
stopniu – ustawodawstwa zwykłego, w zakresie zdolności izb do obalenia 
rządowego członu egzekutywy recypowane zostało konsekwentnie rozwią-
zanie asymetryczne. W rezultacie pod rządami konstytucji V Republiki Se-
natowi nie przyznano prawa do tego, by skutecznie doprowadzić do upadku 
gabinetu, co skłania do wniosku, że udział izby drugiej w realizacji funk-
cji polegającej na kontroli działalności rządu jest w porównaniu z rolą, jaką 
może w tym zakresie odgrywać Zgromadzenie Narodowe, mocno ogra-
niczony. Art. 20 ust. 3 mówi wprawdzie o odpowiedzialności rządu przed 
parlamentem, nie różnicując w tym względzie stanowiska obu izb, jednak 
zgodnie z dalszymi dyspozycjami konstytucyjnymi instytucje wotum zaufa-
nia (art. 49 ust. 1) oraz wotum nieufności (art. 49 ust. 2–3) można stosować 
wyłącznie na forum Zgromadzenia Narodowego. Jeśli przyniesie to dla ga-
binetu rezultat niekorzystny, powstaje konieczność złożenia przez premiera 
dymisji rządu na ręce szefa państwa (art. 50). Izba druga może jedynie usto-
sunkować się do rządowej deklaracji w sprawie polityki ogólnej, co zgodnie 
z art. 49 ust. 4 następuje tylko wówczas, gdy premier wystąpi z wnioskiem 
o jej aprobatę. Odrzucenie deklaracji przez Senat nie może jednak oznaczać 

więc w tym przypadku procedury umożliwiającej wyłączenie zastosowania referendum ogól-
nokrajowego. W tym kontekście Delphine Dero-Bugny zauważa, że wariant referendalny jest 
tu preferowany, podczas gdy droga parlamentarna pozostaje uzależniona od zgodnego stano-
wiska izb i to w dodatku wyrażonego kwalifikowaną większością głosów. Zob. D. Dero-Bugny, 
Article 88-5 [w:] La Constitution de la République..., 3e édition, s. 1962–1963. Symetryczny układ 
relacji pomiędzy izbami wprowadza również art. 88-7 ustawy zasadniczej, który dodano w wy-
niku nowelizacji dokonanej na początku 2008 r. Wzmiankowana regulacja zakłada, że parla-
ment może wyrazić sprzeciw wobec zmiany reguł łączących się z przyjmowaniem – na podsta-
wie uproszczonej procedury zmiany traktatów lub współpracy sądów cywilnych – aktów Unii 
Europejskiej w przypadkach, które zostały przewidziane w Traktacie o Unii Europejskiej oraz 
Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w formie wynikającej z Traktatu Lizbońskiego 
z 2007 r. Rola izby drugiej wzrasta tu z tego względu, że sprzeciw, o którym mowa w art. 88-7, 
jest wyrażany przez obie izby w formie uchwały przyjętej w tym samym brzmieniu. Zastosowanie 
w tym przypadku formuły symetrycznej stanowi przejaw wzmocnionej kontroli parlamentarnej. 
Znacznie silniejszy jest tu bowiem status opozycji, zauważalny w szczególności w przypadku 
politycznego zróżnicowania izb. Zob. E. Saulnier-Cassia, Article 88-7 [w:] La Constitution de la 
République..., 3e édition, s. 1986–1987.
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wyegzekwowania parlamentarnej odpowiedzialności gabinetu. Po noweli-
zacji z roku 2008 w ustawie zasadniczej umieszczono ponadto art. 50-1, któ-
ry przewiduje, że nie tylko przed Zgromadzeniem Narodowym, lecz także 
przed Senatem rząd może złożyć deklarację w określonej sprawie. W tym 
zakresie możliwa jest również inicjatywa grupy parlamentarnej. Z punktu 
widzenia funkcji kontrolnej izby drugiej istotne jest przede wszystkim to, 
że obligatoryjnie przeprowadza się wówczas debatę, a na wniosek rządu – 
również głosowanie, które jednak nie może doprowadzić do jego upadku.

Brak możliwości wyegzekwowania politycznej odpowiedzialności gabi-
netu przez Senat przy jednoczesnej recepcji zasad parlamentarnego systemu 
rządów, który ex definitione zakłada tego rodzaju uprawnienie chociaż jednej 
izby parlamentu, musi zatem skłaniać do wniosku o przynajmniej częścio-
wej marginalizacji omawianego organu, a tym samym oznaczać zwiększenie 
zakresu asymetrii obu części legislatywy. Trzeba tu jednak uwzględnić fakt, 
że nierownorzędność izb, widoczna szczególnie w analizowanym zakresie, 
została osadzona na konstrukcji parlamentaryzmu zracjonalizowanego, 
której naturalnym komponentem pozostaje znaczące ograniczenie zdolno-
ści legislatywy, traktowanej całościowo, do skutecznego obalenia gabinetu. 
Oznacza to, że limitacja wskazanego aspektu funkcji kontrolnej parlamentu 
odnosi się również – choć rzecz jasna w znacznie mniejszym stopniu – do izby 
pierwszej. Recepcja różnego rodzaju proceduralnych ograniczeń utrudniają-
cych skuteczne przyjęcie wotum nieufności przez Zgromadzenie Narodowe 
powoduje, nieco paradoksalnie, że zakres asymetrii izb jest w przedmiotowej 
materii mniejszy, niż mogłoby się początkowo wydawać. Sytuacja wygląda 
tu zatem podobnie jak przy konstytucyjnej limitacji materialnego zakresu 
ustawy. Na tle monistycznej struktury parlamentaryzmu możliwości reali-
zacji funkcji kontrolnej prowadzące do obalenia rządu uległy ograniczeniu 
w odniesieniu do parlamentu jako takiego, choć w przypadku Senatu takie 
wyłączenie ma charakter zupełny, a w przypadku Zgromadzenia Narodowe-
go – jedynie częściowy270.

Wyłączenie Senatu z procedur umożliwiających odwołanie rządu zgodnie 
z naturalnym dla każdego systemu parlamentarnego mechanizmem poli-
tycznej odpowiedzialności tego podmiotu przed legislatywą nie może wszak-
że prowadzić do wniosku, że również w innych aspektach parlamentarnej 
funkcji kontrolnej pozycja izby drugiej pozostaje dalece zneutralizowana. 
Pogląd taki byłby błędny, jakkolwiek trzeba mieć na uwadze, że faktyczne 
znaczenie instrumentów, które znalazły się w jej gestii, ulega pomniejszeniu 

270 Zgodnie z przedstawionym założeniem można utrzymywać, że asymetria izb w przed-
miocie zdolności do wyegzekwowania politycznej odpowiedzialności egzekutywy ulega pełnej 
neutralizacji w obrębie prezydenckiego systemu rządów. W jego strukturze obie izby są pod tym 
względem równe – żadnej takie uprawnienie nie przysługuje.
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ze względu na fakt, iż nie można ich wykorzystywać jako narzędzi, które 
w dalszej perspektywie mogłyby doprowadzić do zgłoszenia, a następnie 
przyjęcia wniosku o wotum nieufności. W tym kontekście można wymie-
nić normowane w art. 74–83 regulaminu Senatu pytania pisemne (questions  
écrites), pytania ustne (questions orales), a także pytania w sprawach bieżą-
cych (questions d’actualité)271. Warto też odnotować, że kontrolna funkcja 
parlamentu zyskała na znaczeniu w wyniku uchwalenia ustawy konstytu-
cyjnej z 23 lipca 2008 roku. Zostały wówczas wprowadzone – i to na pozio-
mie konstytucyjnym – dodatkowe rozwiązania proceduralne, których bene-
ficjentem miały być zarówno Zgromadzenie Narodowe, jak i Senat. W tym 
kontekście należy zwrócić uwagę na art. 34-1 konstytucji, który w ust. 1 prze-
widuje, że każda z izb parlamentu może przyjmować rezolucje (résolutions) 
na zasadach ustalonych w ustawie organicznej. Ustęp 2 wspomnianego arty-
kułu czyni jednak zastrzeżenie, że nie są dopuszczalne propozycje rezolucji, 
których przyjęcie lub odrzucenie skutkowałoby, zdaniem rządu, pociągnię-
ciem go do odpowiedzialności politycznej lub też oznaczałoby skierowanie 
do niego określonych żądań. Nie jest możliwe wpisanie takich propozycji 
do porządku obrad danej izby. Można uznać, że tego rodzaju ograniczenie 
ma szczególne znaczenie w odniesieniu do izby pierwszej, która dysponuje 
przecież instrumentarium uregulowanym w art. 49 konstytucji. Senat jako 
izba niemająca możliwości wyegzekwowania odpowiedzialności politycznej 
gabinetu i tak nie mógłby wykorzystywać rezolucji normowanych art. 34-1 
do tego, by głosować wniosek o wotum nieufności dla rządu. Zbliżone opinie 
można też formułować odnośnie do instytucji komisji śledczej, której konsty-
tucjonalizacja nastąpiła w rezultacie wspomnianej nowelizacji z roku 2008. 
Zgodnie z art. 51-2 ustawy zasadniczej kontrola działalności rządu oraz oce-
na polityk publicznych, o których mowa w art. 24 ust. 1 konstytucji, może 
stanowić punkt odniesienia dla utworzenia w każdej z izb komisji śledczych 
(commissions d’enquête), mających za zadanie gromadzenie informacji umoż-
liwiających realizację wskazanych funkcji. Choć więc komisje śledcze mogą 
być powoływane zarówno w Zgromadzeniu Narodowym, jak i w Senacie, 
odrzucenie modelu symetrycznej pozycji izb w zakresie egzekwowania odpo-
wiedzialności politycznej rządu nie będzie pozostawać bez wpływu na zdol-
ność każdej z części legislatywy do wykorzystania wyników ich prac272.

271 Le Règlement du Sénat...
272 Warto wszakże nadmienić, że tradycyjnie już przyjmuje się, iż obszarem zainteresowania 

komisji śledczej, bez względu na to, w jakiej izbie została ona powołana, nie może być prezydent 
Republiki, który nie ponosi odpowiedzialności parlamentarnej. Zob. J.-P. Camby, Article 51-2 
[w:] La Constitution de la République..., 3e édition, s. 1294–1295. Wydaje się, że takie wyłączenie 
znajduje wyraz w sposobie konstytucjonalizacji instytucji komisji śledczej dokonanej w 2008 r. 
Bezpośrednie odwołanie się w art. 51-2 do art. 24 ust. 1 wyraźnie ukierunkowuje działalność 
takiego podmiotu na rządowy, a nie na prezydencki ośrodek władzy wykonawczej. 
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3.5. SENAT W STRUKTURZE MECHANIZMÓW RACJONALIZACYJNYCH

Dokonana w roku 1958 odnowa systemu parlamentarnego polegająca na jego 
daleko idącej racjonalizacji spowodowała, że francuska izba druga zaczęła 
funkcjonować w istotnie przebudowanym kontekście ustrojowym. Charakte-
rystycznym rysem nowej gaullistowskiej ustawy zasadniczej stało się – mimo 
utrzymania struktury właściwej dla szeroko ujmowanego modelu parlamen-
tarnego – jej wymierzone w legislatywę ostrze. Niemal całkowita – w sto-
sunku do rozwiązań obowiązujących w okresie dwóch poprzednich Republik 
– przebudowa relacji łączących władzę wykonawczą i władzę ustawodawczą 
nie pozostała również bez wpływu na status Senatu, który – mimo swojego 
raczej drugoplanowego ulokowania ustrojowego – stał się podmiotem w pełni 
włączonym w na nowo ustanawiane reguły funkcjonowania całej złożonej ar-
chitektury konstytucyjnej. Przeprowadzona u schyłku lat 50. ubiegłego stule-
cia racjonalizacja francuskiej odmiany parlamentaryzmu prowadziła bowiem 
z konieczności do „nasycenia” jednostronnych dotychczas relacji pomiędzy 
parlamentem a rządem zupełnie nowymi, nieznanymi wcześniej, rozwiąza-
niami ustrojowymi, które ową jednokierunkowość stosunków miały jeśli nie 
całkowicie odwrócić, to przynajmniej efektywnie zrównoważyć. Obszarem, 
na którym tego rodzaju zabiegi racjonalizacyjne można było z powodzeniem 
wprowadzać w życie, stała się – choć, rzecz jasna, nie wyłącznie – zachowana 
przez ustrojodawcę z 1958 roku bikameralna struktura francuskiego parla-
mentu, w której należy widzieć swoiste instytucjonalne podłoże dla realizacji 
zrewidowanych założeń ustrojowych.

Z punktu widzenia roli francuskiego Senatu jako podmiotu „wprzęgnię-
tego” w funkcjonowanie instrumentarium parlamentaryzmu zracjonalizo-
wanego, zasadne wydaje się wyróżnienie dwóch płaszczyzn procesu racjo-
nalizacji – sensu stricto oraz sensu largo273. W obrębie tej pierwszej należy 
umiejscawiać wiele rozwiązań proceduralnych warunkujących charakter 
relacji pomiędzy parlamentem a rządem. Chodzi więc o te wszystkie instru-
menty, dzięki którym władza wykonawcza, a w szczególności jej rządowy 
człon, może oddziaływać na sposób, w jaki organ przedstawicielski realizu-
je swoje podstawowe funkcje. Mając na uwadze francuski kontekst ustrojo-
wy, wśród tego rodzaju narzędzi można przykładowo lokować głosowanie 
zblokowane (vote bloqué), regulowane art. 44 ust. 3 konstytucji z 1958 roku. 
Na jego podstawie izba rozpatrująca dany tekst może, wyłącznie na wnio-
sek rządu, zadecydować o jego całości lub części, przy czym chodzi o tekst 
w kształcie obejmującym poprawki, które zostały zgłoszone lub zaakceptowa-
ne przez wskazany organ egzekutywy. Celem takiego rozwiązania jest m.in. 

273 Z nieco innej perspektywy o racjonalizacji sensu stricto i sensu largo pisze Jarosław Szy-
manek. Zob. J. Szymanek, Racjonalizacja..., s. 37–41.
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zapewnienie spójności projektu rządowego, a zatem zapobieganie sytuacji, 
w której mógłby on zostać zniekształcony poprawkami parlamentarzystów. 
Wynikiem recepcji tego rodzaju mechanizmów racjonalizacji sensu stricto jest 
kontrolowanie przez egzekutywę poszczególnych etapów procesu legislacyj-
nego, a także stabilizacja pozycji gabinetu, który pozostaje w znacznej mie-
rze immunizowany na podejmowane w obrębie parlamentu próby obalenia 
istniejącego układu politycznego. Prowadzi to do wniosku, że racjonalizacja 
pojmowana w sposób restrykcyjny – po pierwsze – odnosi się zasadniczo 
do rządowego segmentu władzy wykonawczej, a po wtóre – dotyczy relacji, 
jakie wspomniany podmiot łączą z organem przedstawicielskim. Jeśli nato-
miast chodzi o inne mechanizmy ustrojowe, których wspólnym mianowni-
kiem pozostaje utrzymywanie balansu pomiędzy legislatywą a egzekutywą 
poprzez limitowanie pozycji ustrojowej tej pierwszej, to trudno byłoby je po-
strzegać przez pryzmat racjonalizacji sensu stricto. W ramach tej ostatniej nie 
mieściłyby się na przykład powszechne wybory prezydenckie, których jed-
nym z rezultatów jest wzmocnienie legitymacji głowy państwa i – co z reguły 
za tym idzie – podniesienie jej statusu kompetencyjnego, co bez wątpienia 
oznacza rewaloryzację ustrojową całej szeroko pojętej władzy wykonawczej. 
Odmiennie sytuacja wygląda w przypadku sygnalizowanej wcześniej kwestii 
wpływu gabinetu na przebieg postępowania ustawodawczego. Swoisty rzą-
dowy patronat w tym względzie spełnia bowiem dwa podstawowe warunki 
racjonalizacji ujmowanej wąsko – po pierwsze, dotyczy nie prezydenckiego, 
lecz rządowego członu egzekutywy, a po wtóre – ogniskuje się wokół stosun-
ków tego podmiotu z legislatywą274. 

Racjonalizacja sensu largo zachodzi natomiast na nieco innej płaszczyź-
nie, jakkolwiek idzie w tym samym kierunku, co racjonalizacja sensu stric-
to, a zatem umniejsza pozycję organu przedstawicielskiego, niwelując jego 
zdolność do głębokiej destabilizacji relacji pomiędzy władzami tworzącymi 
strukturę systemu rządów. Przyjmując jako punkt odniesienia system ustro-
jowy V Republiki, za rozwiązanie mieszczące się w ramach tak rozumianej 
racjonalizacji można uznać chociażby wprowadzenie instytucji referendum 
ustawodawczego zarządzanego przez szefa państwa, którego skutkiem jest 
limitacja – z racji przekazania decyzji co do tekstu ustawy samemu suwere-
nowi – omnipotencji ustawodawczej parlamentu. W kontekście racjonaliza-
cji sensu largo można też rozpatrywać wspomniane wcześniej wprowadzenie 
powszechnych wyborów prezydenckich oraz ewidentne wzmocnienie statu-
su ustrojowego głowy państwa, które daje się zauważyć na tle daleko idącej 

274 Trzeba wszakże zauważyć, że pojęcie racjonalizacji sensu stricto ma z jednej strony, 
co zresztą wydaje się oczywiste, charakter zawężający, z drugiej jednak – stanowi punkt styczny 
obu zasadniczych kierunków zabiegów racjonalizacyjnych, a zatem kanclerskiego i semiprezy-
denckiego. W przypadku tego drugiego jest ono jednak tylko jednym z aspektów tego rodzaju 
działań.
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neutralizacji politycznej tego organu w „czystym”, a zatem generalnie niezra-
cjonalizowanym, parlamentarnym systemie rządów. Przejawem tak szeroko 
ujmowanej racjonalizacji będzie zatem instytucja rozwiązania parlamentu, 
którą prezydent może dysponować w sposób co do zasady nieskrępowany, in-
gerując przez to w sposób władczy w stosunki pomiędzy parlamentem a rzą-
dem. Wcześniejsze zakończenie pełnomocnictw organu przedstawicielskiego 
wpisuje się przy tym ewidentnie w logikę procesu racjonalizacji, jako że ma 
zapobiegać paraliżowi instytucjonalnemu spowodowanemu niekontrolowa-
nym wzmocnieniem pozycji władzy ustawodawczej względem władzy wyko-
nawczej. W istocie chodzi więc o ochronę przed zniweczeniem szczególnej 
wartości, jaką w każdym dobrze zaprojektowanym, opierającym się na zasa-
dzie podziału władz, systemie rządów pozostaje równowaga ustrojowa – naji-
stotniejszy, obok stabilności rządu, punkt docelowy zabiegów racjonalizacyj-
nych. W podobny sposób można postrzegać także szczególne wyposażenie 
kompetencyjne francuskiego organu kontroli konstytucyjności prawa – Rady 
Konstytucyjnej. Widać to przede wszystkim na tle uprawnień mających ewi-
dentnie na celu „utrzymywanie w ryzach” ciała przedstawicielskiego, co do-
skonale pokazuje uderzająca w zasadę autonomii parlamentu obligatoryjna 
kontrola regulaminów każdej z izb.

Z punktu widzenia realizacji podstawowych funkcji parlamentu kluczo-
we znaczenie posiada racjonalizacja postrzegana rygorystycznie, a więc przez 
pryzmat regulowanych konstytucyjnie relacji pomiędzy parlamentem a rzą-
dem, jakkolwiek racjonalizacja pojmowana w sposób szerszy również zasłu-
guje na uwzględnienie. W kontekście tej ostatniej można wskazać chociażby 
na recepcję na gruncie V Republiki instytucji referendum ustawodawczego, 
które do tej pory – ze względu na obowiązujący paradygmat ustrojowy opar-
ty na klasycznej teorii reprezentacji – traktowane było jako niewpisujące się 
w obręb przyjętej formuły systemu parlamentarnego275. Recepcja wzmianko-
wanej instytucji w art. 11 ustawy zasadniczej z 1958 roku była z perspekty-
wy procesu racjonalizacji o tyle istotna, że powodowała dalsze ograniczenie 
materii zastrzeżonej do ustawowej regulacji parlamentu276. Poddanie pod 

275 Istotnym, bo wysłanym przez czołowego przedstawiciela doktryny prawa konstytucyj-
nego, sygnałem, że referendum oraz system parlamentarny nie muszą pozostawać do siebie 
w opozycji, było stanowisko przedstawione w 1931 r. przez Raymonda Carré de Malberga. Zob. 
R. Carré de Malberg, Teoretyczne rozważania na temat związku między referendum a systemem 
parlamentarnym [w:] Republika. Idee..., s. 122–137.

276 Nota bene warto zauważyć, że w praktyce ustrojowej niektóre referenda przeprowadzane 
na podstawie art. 11 konstytucji z 1958 r. trudno było uznać za mieszczące się w materiach, które 
zostały we wskazanej jednostce redakcyjnej dopuszczone do normowania w tym trybie. Uszczu-
plenie materialnego zakresu prawodawstwa parlamentarnego następowało wskutek tego niejako 
na dwóch poziomach, po pierwsze – w warstwie normatywnej przez sam fakt prawnej regulacji 
referendum w kwestiach innych niż uchwalenie lub zmiana konstytucji, a po wtóre – przez ewi-
dentnie rozszerzającą interpretację materialnego kryterium zastosowania głosowania powszech-
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głosowanie powszechne określonego projektu ustawy oraz jego przyjęcie 
w procedurze referendalnej miało bowiem ten skutek, że całkowicie wyłą-
czało udział organu przedstawicielskiego, a ponadto – jak pokazało orzeczni-
ctwo Rady Konstytucyjnej – chroniło ustawodawstwo przyjęte w tym szcze-
gólnym trybie przed ingerencją ze strony organu kontroli konstytucyjności 
prawa277. Tego rodzaju sytuacyjne i punktowe „wyjęcie” określonej materii 
spod wpływu parlamentu nie pozostawało bez wpływu na status izby dru-
giej, która siłą rzeczy ulegała wyłączeniu na tych samych zasadach co izba 
pierwsza. Nieco paradoksalnie w tym zakresie rysowała się więc swoista 
symetria izb, na równi pozbawionych możliwości kreacji aktu ustawodaw-
czego. Wskazana równorzędność obu segmentów legislatywy jest zresztą 
widoczna również na gruncie wspomnianego art. 11, który dopuszcza, aby 
prezydent Republiki zarządził referendum na wspólny wniosek Zgromadze-
nia Narodowego i Senatu, co jednak – jak pokazała dotychczasowa praktyka 
ustrojowa – pozostaje uregulowaniem bez realnego znaczenia278. Nie zmie-
nia to wszakże faktu, że właśnie w tym punkcie można dostrzec specyficzny 
skutek przeprowadzonej racjonalizacji – z jednej strony ograniczenie pozycji 
izby drugiej w ramach parlamentarnej funkcji ustawodawczej, a z drugiej – 
traktowanie tego organu w sposób, który nie skutkuje umniejszeniem jego 
statusu względem co do zasady uprzywilejowanej izby pierwszej. 

Jeśli natomiast chodzi o racjonalizację sensu stricto, koncentrującą się 
przede wszystkim na szeroko zakreślonych możliwościach ingerencji wła-
dzy wykonawczej w realizację dwóch najważniejszych, i konwencjonalnie 
pojmowanych, funkcji parlamentu, a zatem ustawodawczej i kontrolnej, 

nego w celu wyłączenia parlamentarnej procedury przyjmowania ustawodawstwa. Szerzej na ten 
temat zob. Ł. Jakubiak, Referendum jako..., s. 160–164.

277 Fundamentalne znaczenie miało tu orzeczenie Rady Konstytucyjnej z 6 listopada 1962 r., 
w którym wskazany podmiot uznał się za niewłaściwy do badania konstytucyjności ustaw przyję-
tych bezpośrednio przez suwerena, a zatem z pominięciem ścieżki parlamentarnej. Zob. Décision 
n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 (Loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage 
universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962), http://www.conseil-constitution-
nel.fr [dostęp: 29.03.2016].

278 Wszystkie dotychczasowe referenda przeprowadzane na podstawie art. 11 ustawy zasad-
niczej były wszczynane przez rząd. W niemal każdym przypadku faktycznym inicjatorem takiego 
głosowania był prezydent Republiki. Nie oznacza to jednak, że w obrębie parlamentu nie rodziły 
się żadne inicjatywy referendalne. Praktyka ustrojowa dowiodła, że gdy je zgłaszano w latach 
80. i 90. ubiegłego wieku, brakowało politycznej zgodności większości w Zgromadzeniu Naro-
dowym i Senacie, co powodowało, iż inicjatywa jednej izby nie spotykała się z aprobatą drugiej. 
Na przeszkodzie parlamentarnych inicjatyw referendalnych stawała więc przyjęta w tym zakresie 
konstrukcja symetrii izb. Z kolei w warunkach ich politycznej zgodności tego rodzaju aktywność 
parlamentarzystów traciła na znaczeniu, ponieważ wskazana konfiguracja oznaczała, że opozycja 
inicjująca takie referendum nie miałaby większości w żadnej z izb. Z kolei obóz rządzący dążący 
do referendum równie dobrze mógł wybrać rozwiązanie alternatywne, a zatem uruchomienie 
takiego głosowania przez samą egzekutywę. Szerzej na ten temat zob. Ł. Jakubiak, Referendum 
jako..., s. 210–213.
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to – w odniesieniu do tej pierwszej – najważniejsze znaczenie należy przy-
pisać art. 45 konstytucji. Z punktu widzenia podjętych zabiegów racjona-
lizacyjnych za najbardziej charakterystyczny element określonej w nim 
procedury legislacyjnej uznać należy połączenie dwóch odmiennych pod 
względem strukturalnym rozwiązań, a mianowicie mechanizmów opar-
tych – w zależności od etapu przedmiotowego postępowania – na równo-
rzędnych oraz nierównorzędnych relacjach pomiędzy oboma członami ciała 
przedstawicielskiego. Można bowiem przyjąć, że w ramach art. 45 ustawy 
zasadniczej daje się wyodrębnić trzy główne fazy, z których pierwsze dwie 
zostały oparte na symetrii izb, natomiast faza ostatnia zakłada przyznanie 
decydującego głosu jednej z nich, co oznacza zerwanie ze schematem równo-
rzędności na rzecz ich wyraźnie widocznej asymetrii. Pierwszy ze wzmian-
kowanych etapów obejmuje krążenie opracowywanego tekstu pomiędzy 
Zgromadzeniem Narodowym a Senatem w celu przyjęcia go w jednolitym 
brzmieniu przez obie izby. Jeśli ustalona w ten sposób procedura navette 
okaże się nieskuteczna, następuje – jednak nie ex lege, a jedynie na podsta-
wie inicjatywy premiera lub ewentualnie (po wejściu w życie reformy z roku 
2008) działających wspólnie przewodniczących izb – zwołanie mieszanej 
komisji parytetowej, złożonej z desygnowanych w równej liczbie deputo-
wanych i senatorów. W razie porozumienia pomiędzy izbami dochodzi 
do przyjęcia jednolitego tekstu, natomiast jeśli takiej zgody nie będzie, po-
stępowanie ustawodawcze upada, chyba że nastąpi ingerencja rządu ocze-
kującego od izby pierwszej podjęcia ostatecznej decyzji bez uwzględnienia 
stanowiska Senatu. Bierność wskazanego organu egzekutywy ma wszakże 
ten skutek, że i w tej fazie trudno mówić o przewadze którejkolwiek z izb. 
Wyznaczony w ten sposób drugi etap postępowania określonego w art. 45 
każe więc stwierdzić, iż utrzymuje się tu schemat bikameralizmu egalitar-
nego. Przejście do modelu asymetrycznego następuje wskutek tego dopiero 
w fazie trzeciej. Jej konstytutywnym elementem jest właśnie interwencja 
rządu, który – dążąc do uchwalenia tekstu ustawy – żąda od izby pierwszej 
zastosowania procedury ostatniego słowa.

Widoczny na tle omawianej regulacji schemat relacji pomiędzy izbami, 
uzupełniony o kluczowy dla kolejnych etapów postępowania udział rządo-
wego segmentu władzy wykonawczej, posiada ewidentne walory racjonali-
zacyjne. Należy bowiem stwierdzić, że intencją ustrojodawcy jest przyjmo-
wanie ustaw dzięki jednolitemu stanowisku obu izb, a zatem przy poparciu 
całej dualnej legislatywy. Służy do tego nie tylko procedura navette, lecz tak-
że postępowanie pojednawcze uruchamiane przez ustanowienie mieszanej 
komisji parytetowej. Zbudowany w ten sposób egalitaryzm Zgromadzenia 
Narodowego i Senatu może wszakże okazać się dysfunkcjonalny w tym sen-
sie, że będzie prowadził do sytuacji, w której rządowy projekt ustawy nie 
może zostać uchwalony i wejść w życie, mimo iż gabinet posiada wsparcie 
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jedynej izby, przed którą jest odpowiedzialny politycznie, i jedynej, która ma 
wpływ na polityczne oblicze rządowego ośrodka egzekutywy kreowanego 
po wyborach parlamentarnych. Stąd też bierze się wprowadzenie do kon-
stytucji procedury ostatniego słowa, pozwalającej na skuteczne wyelimino-
wanie sprzeciwu izby drugiej279. Specyfika omawianego rozwiązania fran-
cuskiego nie polega wszakże na tym, że ustanowiony został mechanizm 
umożliwiający uniknięcie paraliżującego postępowanie legislacyjne impasu 
pomiędzy izbami – co stanowi przecież naturalne następstwo konstrukcji 
nierównorzędności obu części parlamentu – lecz na tym, że dysponentem 
instrumentów pozwalających na przejście do wyróżnionych drugiej i trze-
ciej fazy charakteryzowanej procedury jest organ władzy wykonawczej280. 

279 Jak zauważa Sławomir Patyra, cechą wymienionej procedury jest jej „antysenacki” wy-
miar. Pisząc o Senacie, autor stwierdza, że służy ona „do neutralizacji tej izby, niechętnej wobec 
rządowego projektu ustawy”. Zob. S. Patyra, Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego 
w Polsce w zakresie rządowych projektów ustaw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 57.

280 Jakkolwiek trzeba zaznaczyć, że reforma konstytucji dokonana w 2008 r., która przecież 
nie przyniosła prawdziwego przełomu ustrojowego (w szczególności jeśli chodzi o relacje pomię-
dzy prezydentem Republiki a drugim z podmiotów egzekutywy), akurat w obrębie stosunków 
łączących rząd z parlamentem wprowadziła godne uwagi zmiany ustrojowe, które nastąpiły także 
w obszarze normowanym art. 45 konstytucji. Pozostając przy schemacie zakładającym „nasyce-
nie” tych relacji rozwiązaniami z zakresu parlamentaryzmu zracjonalizowanego, wspomniana re-
forma skutkowała widocznym osłabieniem premiera jako podmiotu, który może się „uaktywniać” 
w procesie ustawodawczym na jego poszczególnych etapach, co przekłada się m.in. na możli-
wości wyboru najbardziej dogodnej z punktu widzenia egzekutywy ścieżki prawotwórczej oraz 
na stosowanie konkretnych instrumentów wpływu na proces legislacyjny (wśród tego rodzaju 
mechanizmów można wymienić ordonanse, wiązanie odpowiedzialności rządu z tekstem usta-
wy czy też sięganie po instytucję głosowania zblokowanego). Wynikiem tego było ograniczenie 
roli najbardziej „ofensywnych” narzędzi parlamentaryzmu zracjonalizowanego, co z kolei miało 
się przyczyniać do przywrócenia zaburzonej (także na skutek praktyki politycznej) równowagi 
ustrojowej. Jednym z aspektów zmian zrealizowanych w 2008 r. było więc pozbawienie szefa rządu 
przyznanej mu w 1958 r. wyłączności na decydowanie o przerwaniu nieefektywnej procedury krą-
żenia tekstu ustawy pomiędzy izbami i o zwołaniu mieszanej komisji parytetowej. Przyznanie tego 
uprawnienia także przewodniczącym izb (jakkolwiek nie w odniesieniu do projektów rządowych, 
a wyłącznie w stosunku do inicjatyw samych parlamentarzystów) ma ten skutek, że w jakimś stop-
niu umożliwia uskutecznienie procesu legislacyjnego przez samą legislatywę, a zatem bez udziału 
władzy wykonawczej. Szerzej na temat ograniczenia statusu premiera wobec parlamentu po przy-
jęciu ustawy o modernizacji instytucji V Republiki zob. A. Vidal-Naquet, La revalorisation du 
Parlement et l’équilibre au sein de l’exécutif. Vers un rééquilibrage au sein de l’exécutif? [w:] Pouvoir 
exécutif et Parlement: de nouveaux équilibres? L’mpact de la revision constitutionnelle du 23 juillet 
2008 sur le rééquilibrage des institutions, red. X. Magnon, R. Ghevontian, M. Stéfanini, Presses 
Universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence 2012, s. 469–481. Warto nadmienić, że wskaza-
na autorka słusznie sygnalizuje, iż osłabienie w przedstawionym zakresie pozycji szefa rządu nie 
pozostaje bez wpływu na możliwości oddziaływania na parlament przez szefa państwa. W no-
wych warunkach ulegają one ograniczeniu, co wiąże się z limitacją realizowanej przez premiera 
funkcji pośredniczącej, jakkolwiek należy pamiętać, że pozycja prezydenta wobec parlamentu 
ulega wzmocnieniu w innych punktach, o czym może świadczyć zmodyfikowany art. 18 konsty-
tucji i przewidziana w nim możliwość zabierania głosu przed parlamentem zebranym w formie 
Kongresu (s. 482, 484–485). Ograniczenie roli szefa rządu jako pośrednika w relacjach pomiędzy 
prezydentem a parlamentem nie jest bez znaczenia. Jeśli bowiem mieć na względzie prezyden-
cjalistyczną praktykę ustrojową, która każe premierowi podporządkować się politycznie głowie 
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Przezwyciężenie oporu ze strony Senatu nie następuje zatem w sposób au-
tomatyczny281, lecz dopiero po uruchomieniu przez rząd stosownego narzę-
dzia ustrojowego. To samo dotyczy zresztą także etapu wcześniejszego, który 
zakłada przeprowadzenie postępowania pojednawczego na forum mieszanej 
komisji parytetowej. Logika omawianych mechanizmów polega więc na tym, 
że to właśnie w gestii rządu pozostaje „panowanie” nad poszczególnymi eta-
pami procedury legislacyjnej, przy czym kluczowe znaczenie należy przypi-
sać wzmiankowanej fazie finalnej, która powoduje, iż obie izby zostają posta-
wione w relacji asymetrycznej282.

Do rządu należy zatem decydowanie, czy przerwać postępowanie na eta-
pie, w którym utrzymuje się jeszcze egalitaryzm izb, czy też przejść do fazy 
opartej na schemacie asymetrycznym, działającym wyłącznie na rzecz izby 
pierwszej, w czym widzieć można swoiste, uruchamiane w ostateczności, 
działanie rezerwowe283. O ile naturalna jest realizacja tego drugiego sce-

państwa, to ten pierwszy mógłby być traktowany jako jeszcze jeden kanał wpływu, przez który 
prezydent może oddziaływać na funkcjonowanie organu przedstawicielskiego.

281 Przykładem tak rozumianego automatyzmu może być procedura legislacyjna realizowana 
na gruncie polskiej konstytucji z 1997 r. W ujęciu Leszka Garlickiego, „przyjęty model postę-
powania zawsze pozwala na dokończenie postępowania ustawodawczego, nawet jeżeli rysują 
się znaczne rozbieżności między izbami. Albo bowiem Sejm zdoła odrzucić propozycje Senatu, 
albo – wobec braku stosownej większości w Sejmie – propozycje te wejdą do tekstu ustawy, 
ale w każdym razie możliwe będzie kontynuowanie procesu ustawodawczego”. Cytowany autor 
wskazuje, że w przyjętych rozwiązaniach ujęto jeden z aspektów parlamentaryzmu zracjona-
lizowanego, jakim jest silna pozycja izby pierwszej osiągana pod warunkiem istnienia w niej 
odpowiednio stabilnego układu większościowego. Zob. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. 
Zarys wykładu, Liber, Warszawa 2006, s. 240. Sejmowi przysługuje zatem prawo wypowiada-
nia się w sprawie stanowiska Senatu, a inny organ, w szczególności rząd, nie może mu tego 
prawa odebrać. Takie rozwiązanie należy łączyć ze ścisłym przestrzeganiem zasady asymetrii 
izb w postępowaniu ustawodawczym. Umożliwia to bowiem Sejmowi – jak podkreśla Michał 
Mistygacz – ostateczne narzucanie swojej woli w procesie tworzenia prawa. Zob. M. Mistygacz, 
Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 280. 
Można stwierdzić, że w takim ujęciu racjonalizacja parlamentaryzmu opiera się na założeniu, 
że postępowanie ustawodawcze będzie można zawsze sfinalizować, a to, czy za każdym razem 
będzie to następowało zgodnie z oczekiwaniami wspierającej rząd większości w izbie pierwszej, 
pozostaje kwestią drugoplanową. Na gruncie francuskim akcenty rozkłada się nieco inaczej. 
W pierwszej kolejności eksponuje się bowiem zdolność rządu do uzyskania w pełni satysfakcjo-
nujących wyników prac legislacyjnych.

282 Stąd też trudno nie zgodzić się z poglądem, że logika omawianych przepisów sprowadza 
się w ostateczności do schematu nierównorzędności izb, a ust. 4 regulujący procedurę ostatniego 
słowa pokazuje prawdziwą naturę art. 45 konstytucji. Zob. M.D. Pierre, L’article 45 de la Consti-
tution du 4 octobre 1958. Rationalisation de la navette parlementaire et équilibre des pouvoirs 
constitutionnels, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris 1981, s. 145.

283 Dlatego zapewnienie w procedurze legislacyjnej nadrzędności Zgromadzenia Narodowe-
go, a przez to neutralizowanie stanowiska Senatu, wymaga za każdym razem dwukrotnej inter-
wencji ze strony rządu – najpierw w celu ustanowienia mieszanej komisji parytetowej, a dopiero 
w drugiej kolejności – w celu przyznania izbie pierwszej prawa ostatecznego rozstrzygnięcia. 
Obrazuje to zmniejszenie skali asymetrii izb na tle procedury występującej pod rządami konsty-
tucji z 1946 r. Zob. L. Hamon, Article 45 [w:] La Constitution de la République Française, 2e édi-
tion, red. F. Luchaire, G. Conac, Économica, Paris 1987, s. 893. Sygnalizowana sekwencja wynika 
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nariusza (umożliwiającego przecież skuteczną obronę tekstu rządowego 
przed oporem senatorów), o tyle urzeczywistnianie tego pierwszego wydaje 
się znacznie mniej prawdopodobne, choć nie można go z góry wykluczać. 
Do wyobrażenia jest bowiem sytuacja, w której w interesie egzekutywy leży 
– z różnych powodów – niewejście danego tekstu w życie. W takim wypadku 
opozycja ze strony senatorów będzie wpisywać się w strategię obraną przez 
rząd. Jak się wydaje, celowa rezygnacja z zastosowania procedury ostatniego 
słowa prowadząca do upadku tekstu będącego przedmiotem prac ustawo-
dawczych mogłaby się okazać szczególnie przydatna wówczas, gdy w Zgro-
madzeniu Narodowym nie będzie spójnej większości prorządowej, gwarantu-
jącej uzyskiwanie przez egzekutywę pożądanych i w pełni odpowiadających 
jej oczekiwaniom rezultatów ustawowych. W takim właśnie przypadku rząd 
mógłby oprzeć się na większości senackiej, pod warunkiem jednak, że izba 
druga dawałaby temu organowi stabilne wsparcie284. Stanowisko prezento-
wane przez senatorów stałoby się w takich okolicznościach – mimo formuły 
bikameralizmu asymetrycznego – stanowiskiem preferowanym przez rząd, 
w którego gestii jest przecież sprawowanie kontroli nad przebiegiem prac 
legislacyjnych przez decydowanie o tym, czy nastąpi przejście do kolejnych 
etapów przedmiotowego postępowania285.  

Jeśli więc przyjąć, że konstytutywnym składnikiem rozwiązań z zakresu 
parlamentaryzmu zracjonalizowanego pozostaje optymalizacja pozycji rzą-
du pojmowana jako wyposażenie go w instrumentarium pozwalające „pa-
nować” nad poszczególnymi etapami parlamentarnego procesu prawotwór-
czego, to nie ulega wątpliwości, że regulacje zawarte w art. 45 konstytucji 
można uznać za zupełnie kluczowe narzędzie tak pojmowanych zabiegów 
racjonalizacyjnych. Warto jednak cały czas pamiętać, że w świetle unormo-
wań zamieszczonych w omawianym artykule ustawy zasadniczej ingeren-
cja rządu prowadząca do uchylenia schematu równorzędności izb następuje 

już z art. 45 konstytucji, a potwierdza ją art. 114 ust. 1 regulaminu Zgromadzenia Narodowego, 
który przewiduje, że izba pierwsza jest uprawniona do zastosowania procedury ostatniego sło-
wa dopiero po wcześniejszych obradach mieszanej komisji parytetowej, które nie doprowadziły 
do przyjęcia uzgodnionego tekstu ustawy. Zob. Règlement de l’Assemblée nationale, http://www.
assemblee-nationale.fr [dostęp: 29.08.2016].

284 Takie działanie może grozić paraliżem procesu legislacyjnego, skutkując tym, że dany 
projekt ostatecznie w ogóle nie zostanie przyjęty. Jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę to, że ry-
zyko uzyskania skutków niekorzystnych dla egzekutywy limituje głosowanie zblokowane, które 
pozwala maksymalizować tak pożądany przez rząd rezultat, jakim jest spójność projektu promo-
wanego przez ten właśnie organ.

285 W tym kontekście można uznać, że sięgnięcie przez rząd po procedurę ostatniego słowa 
Zgromadzenia Narodowego może przybrać formę zarówno środka ofensywnego, jak i środka 
defensywnego. W pierwszym przypadku chodzi o przezwyciężenie senackiej opozycji wobec 
inicjatyw wspieranych przez rząd, a w tym drugim – o odwrócenie takiego kierunku prac le-
gislacyjnych w izbie pierwszej, który nie jest pożądany przez wzmiankowany organ egzekutywy. 
Zob. B. Foucher, Le dernier mot à l’Assemblée Nationale, „Revue du Droit Public et de la Science 
Politique en France et à l’Étranger” 1981, nr 5, s. 1229–1231.
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– mimo tak silnej pozycji władzy wykonawczej – dopiero na finalnym eta-
pie całego postępowania, które można uznać za co do zasady symetrycz-
ne. Za takim poglądem wydaje się przemawiać również i to, że procedura 
ostatniego słowa nie ma przecież charakteru obligatoryjnego, a co za tym 
idzie – z punktu widzenia struktury postępowania legislacyjnego stanowi 
raczej wyjątek od zasady. Trudno wszakże nie dostrzegać, że przyznanie 
Zgromadzeniu Narodowemu uprawnienia do neutralizacji oporu Senatu ma 
walor w pełni decyzyjny, czyli pozostawia całkowitą swobodę izbie pierwszej 
(jakkolwiek działającej tylko na wniosek) i nie dopuszcza dalszych uzgod-
nień z izbą drugą. Co więcej, w przypadku ustaw zwykłych w odniesieniu 
do głosowania przeprowadzanego według procedury ostatniego słowa nie 
stosuje się jakichkolwiek utrudnień (na przykład w postaci większości kwali-
fikowanej) limitujących szanse na przyjęcie ustawy zwykłej w kształcie pożą-
danym przez izbę pierwszą, a przez to przynajmniej w pewnej mierze chro-
niących izbę drugą286. Skutkiem rozwiązań przyjętych w art. 45 konstytucji 
jest zatem stworzenie z Senatu organu, o którego pozycji w postępowaniu 
dotyczącym określonego tekstu ustawy może każdorazowo, ale tylko wte-
dy, gdy dochodzi do konfliktu między izbami – decydować rządowy człon 
władzy wykonawczej. To samo – niejako na zasadzie lustrzanego odbicia 
– dotyczy zresztą także Zgromadzenia Narodowego, z tym że udział izby 
pierwszej należy traktować jako podstawowy, a izby drugiej – jako w zasa-
dzie uzupełniający komponent postępowania ustawodawczego. Można więc 
stwierdzić, że zastosowanie widocznej szczególnie na tle omawianego art. 45 
koncepcji relatywnie silnej izby drugiej daje rządowi przestrzeń, która po-
zwala na wykorzystywanie braku porozumienia pomiędzy Zgromadzeniem 
Narodowym a Senatem do tego, by w ten czy inny sposób osiągać zamierzo-
ne rezultaty polityczne. Dzięki temu możliwe staje się uzyskanie szczególnej 
pozycji względem parlamentu jako takiego, co z kolei pozostaje w zgodzie 
z podstawowymi założeniami idei racjonalizacyjnej. Najdalej idącym narzę-
dziem w gestii rządu jest właśnie procedura ostatniego słowa izby pierwszej, 
która albo pozwala na całkowite zneutralizowanie Senatu, albo też – przez jej 
celowe niestosowanie – zapewnia jego pełne włączenie do procesu ustawo-
dawczego jako podmiotu, bez którego zgody projekt lub propozycja ustawy 
nie będzie mogła wejść w życie287.

286 Taką perspektywę przyjmuje Marcel Sousse, którego zdaniem rzeczywista władza usta-
wodawcza należy do Zgromadzenia Narodowego. Taki punkt widzenia opiera się na założeniu, 
że pozycja Senatu nie daje mu możliwości zmuszenia izby pierwszej do akceptacji propozycji 
ustaw oraz poprawek wysuniętych przez senatorów. Zob. M. Sousse, Le bicamérisme: bilan et 
perspectives, „Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l’Étranger” 1997, 
nr 5, s. 1331.

287 Jakkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że – jak wskazuje Jean Grangé – kwestia zgody czy też 
braku porozumienia pomiędzy izbami nie może stanowić w pełni reprezentatywnego wskaźnika 
stosunków pomiędzy obiema izbami w związku z toczącym się postępowaniem ustawodawczym. 
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Charakteryzując specyfikę zabiegów racjonalizacyjnych podjętych 
na gruncie art. 45 konstytucji, należy wszakże zauważyć, iż zdolność rządu 
do tego, by ukształtować relacje pomiędzy izbami zgodnie z własnymi inte-
resami politycznymi, w dwóch przypadkach doznaje poważnego uszczerbku. 
Chodzi mianowicie o procedurę przyjmowania ustaw organicznych doty-
czących Senatu oraz ustaw konstytucyjnych. W obu sytuacjach dysponowa-
nie przez rząd narzędziem oddziaływania na relacje wewnątrz legislatywy 
zgodnie z formułą ostatniego słowa zostało całkowicie wyłączone. W świetle 
regulacji zamieszczonych w art. 46 ust. 4 oraz art. 89 ust. 2 istnieje bowiem 
wymóg przyjęcia tekstu w jednolitym brzmieniu przez obie izby, co jed-
noznacznie przesądza, że brak w tym względzie mechanizmu określonego 
w art. 45 ust. 4. Rząd nie może więc żądać od Zgromadzenia Narodowe-
go ostatecznego rozstrzygnięcia, eliminując w ten sposób niezgodne z jego 
oczekiwaniami stanowisko Senatu. Gdyby jednak posłużyć się trójfazowym 
schematem postępowania legislacyjnego zarysowanego w art. 45 ustawy za-
sadniczej, to – odrzucając możliwość przezwyciężenia ewentualnego opo-
ru izby drugiej, a zatem przejścia do etapu trzeciego opartego na modelu 
asymetrycznym – należy się zastanowić nad dopuszczalnością zastosowania 
konstytuującej fazę drugą procedury pojednawczej na forum mieszanych 
komisji parytetowych. Wydaje się, że skoro postępowanie mające na celu 
uzgodnienie stanowiska izb ma – w razie braku porozumienia – poprzedzać 
etap ostatecznego rozstrzygania przez Zgromadzenie Narodowe (warun-
kiem sięgnięcia po mechanizm ostatniego słowa jest bowiem nieprzyjęcie 
uzgodnionego tekstu na forum mieszanej komisji parytetowej lub też brak 
jego zaaprobowania przez obie izby), to stosowanie wskazanej procedu-
ry pojednawczej nie byłoby szczególnie uzasadnione. Co więcej, brak me-
chanizmu rozjemczego realizowanego z zastosowaniem wzmiankowanej 

Jeśli dojdzie do przyjęcia ustawy na podstawie zgodnego stanowiska Zgromadzenia Narodo-
wego i Senatu, utrzymuje się wprawdzie mechanizm egalitarny, jednak problematyczne może 
być ustalenie rzeczywistego wkładu każdej z izb w finalną wersję uchwalonego tekstu. Z kolei 
jeśli zastosowanie znajduje procedura ostatniego słowa izby pierwszej, tkwiący u jej podstaw 
brak konsensu między izbami może mieć charakter całkowity lub tylko częściowy, tzn. odno-
sić się jedynie do niektórych fragmentów procedowanego tekstu. Ta ostatnia sytuacja stwarza 
szanse na utrzymanie niektórych poprawek senackich, co z kolei powoduje, że wkład izby dru-
giej zostaje w jakiejś części zachowany, mimo iż Zgromadzenie Narodowe decyduje ostatecznie 
o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu. Można zatem argumentować, że nawet w sytuacji, 
gdy brak porozumienia obu izb prowadzi do marginalizacji stanowiska Senatu, oddziaływanie 
izby drugiej na ostateczne rezultaty procedury legislacyjnej nie musi być zerowe. Na podobnej 
zasadzie można uznać, że utrzymanie schematu bikameralizmu równorzędnego przez przyjęcie 
określonego tekstu w jednolitym brzmieniu przez obie izby parlamentu wcale nie powinno być 
traktowane jako ewidentny sukces Senatu. W takim przypadku może bowiem dojść do znacz-
nych koncesji ze strony izby drugiej. Ich cel polegałby na utrzymaniu projektu, który ze względów 
politycznych byłoby szczególnie trudno kwestionować. Zob. J. Grangé, L’efficacité normative du 
Sénat [w:] La Constitution de la Cinquième République, red. O. Duhamel, J.-L. Parodi, Presses de 
la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris 1985, s. 376–377.
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komisji niejako podkreśla autonomię każdej z izb, które mają podjąć decy-
zję co do dyskutowanego tekstu bez pośrednictwa szczególnego podmiotu 
obarczonego zadaniem wypracowania akceptowalnego stanowiska poza 
zwykłym tokiem ustawodawczym. W przypadku rozwiązań symetrycznych 
tak pojmowana autonomia wydaje się szczególnie istotna, choć nie stanowi, 
rzecz jasna, warunku sine qua non równorzędności obu członów dualnego 
ciała przedstawicielskiego288.

Przedstawione wyżej zagadnienie stosunków pomiędzy izbami regulo-
wane w art. 45 konstytucji, a w szczególności pozycji rządu jako podmiotu 
wyposażonego – z wyjątkiem ustawodawstwa organicznego dotyczącego Se-
natu oraz ustawodawstwa konstytucyjnego – w możliwość względnie swo-
bodnego, niejako sytuacyjnego, regulowania tych relacji w ramach konstruk-
cji symetrycznej i asymetrycznej, stanowi bez wątpienia clou, jeśli chodzi 
o „osadzenie” francuskiej izby drugiej w strukturze mechanizmów racjo-
nalizacyjnych. Status omawianego organu można jednak analizować także 
przez pryzmat przepisów konstytucyjnych, których treść w ogóle go nie do-
tyczy. W tym kontekście uwagę zwraca nietypowa, bo powiązana w sposób 
bezpośredni z kwestią parlamentarnej odpowiedzialności rządu procedura 
z art. 49 ust. 3 konstytucji. W świetle stosownych unormowań rząd może 
łączyć wspomniany problem odpowiedzialności politycznej przed Zgroma-
dzeniem Narodowym z określonym tekstem. W takich okolicznościach jego 
przyjęcie następuje niejako automatycznie, czyli bez głosowania deputowa-
nych, chyba że w ciągu 24 godzin nastąpi zgłoszenie wniosku o wotum nie-
ufności, który następnie zostanie przyjęty w procedurze ustalonej w art. 49 

288 Opinię wykluczającą możliwość zebrania się mieszanej komisji parytetowej w przypadku 
stosowania art. 89 ustawy zasadniczej formułuje m.in. Jean Massot, który odrzuca tym samym 
dopuszczalność przejścia do drugiej i trzeciej fazy procedury określonej w art. 45. Zob. J. Massot, 
Les 24 révisions formelles de la Constitution de 1958 [w:] Les mutations constitutionnelles. Actes 
de ja journée d’étude du 5 avril 2013, Société de Législation Comparée, Paris 2013, s. 108. W ten 
sam sposób przedmiotowe zagadnienie ujmuje Daniel Gaxie, który – akcentując restrykcyjnie 
pojmowaną równorzędność izb – odrzuca możliwość stosowania w tym przypadku regulacji 
z art. 45, jakkolwiek wyraźnie zaznacza, że „procedura rewizyjna jest poddana tym samym regu-
łom, co zwykła procedura ustawodawcza”, wskazując w tym kontekście na stosowanie takich roz-
wiązań, jak głosowanie zblokowane na podstawie art. 44 czy też angażowanie odpowiedzialności 
rządu na podstawie art. 49 konstytucji. Zob. D. Gaxie, Article 89 [w:] La Constitution de la Répu-
blique..., 2e édition, s. 1329–1330. Pogląd o niedopuszczalności zwoływania mieszanych komisji 
parytetowych, dyskutowany głównie w odniesieniu do ustaw konstytucyjnych przyjmowanych 
na podstawie art. 89 konstytucji, ma zresztą charakter dominujący. Zob. P. Avril, J. Gicquel, Dro-
it..., s. 216. Warto odnotować, że odmienny od przeważającego w doktrynie punkt widzenia re-
prezentuje w tej kwestii Guy Carcassonne. W opinii przywołanego autora zebranie się mieszanej 
komisji parytetowej w ramach postępowania mającego na celu przyjęcie ustawy konstytucyjnej 
byłoby dopuszczalne, co oznacza, że art. 45 konstytucji jest tylko „częściowo neutralizowany” 
(partiellement neutralisé). Zob. G. Carcassonne, La Constitution, s. 382. Na temat zwoływania 
mieszanych komisji parytetowych w postępowaniu zmierzającym do przyjęcia ustawodawstwa 
konstytucyjnego zob. też: M. Mauguin Helgeson, L’élaboration parlementaire de la loi. Étude com-
parative (Allemagne, France, Royaume-Uni), Éditions Dalloz, Paris 2006, s. 389–390.
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ust. 2289. Rozwiązanie takie – niezwykle atrakcyjne z punktu widzenia gabi-
netu – może być używane wtedy, gdy większość prorządowa nie jest wystar-
czająco spójna i przewidywalna lub gdy premierowi zależy na przyjęciu re-
gulacji, które byłyby trudno akceptowalne nawet dla jego własnego zaplecza 
politycznego290. Warto nadmienić, że nowelizacja konstytucji z 2008 roku 
opisany mechanizm utrzymała, jakkolwiek w sposób bardzo znaczący ogra-
niczyła możliwości jego zastosowania, a w szczególności wykluczyła zjawisko 
polegające na intensywnym sięganiu po to unormowanie, które w praktyce 
prowadziło do ewidentnej deprecjacji zwykłej, opartej na obligatoryjności 
głosowań parlamentarnych ścieżki ustawodawczej291.

Należy podkreślić, że procedura unormowana w art. 49 ust. 3 (zarówno 
w wersji pierwotnej, jak i zmodyfikowanej) dotyczy trybu ustawodawczego 
realizowanego na forum izby pierwszej, co oznacza, że – jak wyraźnie zazna-
czają J. Gicquel i J.-É. Gicquel – nie można jej odnosić do Senatu292. Prowadzi 
to do wniosku, że zawarte w ustawie zasadniczej sformułowanie, iż określony 
tekst „uważa się przyjęty” (considéré comme adopté), nie powoduje, że pro-
ces ustawodawczy realizowany na forum parlamentu ulega zakończeniu, 
a izba druga zostaje w nim całkowicie pominięta293. Należy zatem stwierdzić, 
iż art. 49 ust. 3 nie stanowi lex specialis wobec art. 45, który przewiduje prze-
cież, że Zgromadzenie Narodowe i Senat powinny – co do zasady – przyjąć 
tekst w jednolitym brzmieniu. Oceniając to zagadnienie z perspektywy pozy-
cji ustrojowej izby drugiej, można zatem sformułować wniosek, że efektywne 
zastosowanie przez premiera art. 49 ust. 3 ma ten skutek, iż istotnie eksponu-
je legitymizacyjne właściwości wzmiankowanego organu. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że stosowanie tak bardzo ograniczającego pozycję deputowa-
nych art. 49 ust. 3 prowadzi wprawdzie do wręcz niespotykanego usprawnie-
nia postępowania ustawodawczego294 – co zresztą stanowiło najważniejszy 
cel przyświecający ustrojodawcy – jednakże omawiany mechanizm bardzo 

289 W przedmiotowym artykule jest mowa o czterdziestoośmiogodzinnym terminie od zło-
żenia wniosku, który musi upłynąć, aby mogło się odbyć głosowanie. Wniosek powinien zostać 
uchwalony większością głosów wszystkich deputowanych.

290 J.-P.  Camby, P.  Servent, Parlament V Republiki Francuskiej, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warsza wa 1999, s. 105.

291 Na mocy ustawy konstytucyjnej o modernizacji instytucji V Republiki ograniczono moż-
liwość wiązania odpowiedzialności rządu z określonym tekstem do projektów ustaw finansowych 
lub ustaw odnoszących się do finansowania zabezpieczeń społecznych. W przypadku pozosta-
łych projektów lub propozycji ustaw premier może wzmiankowaną procedurę zastosować tylko 
raz w trakcie trwania sesji parlamentu.

292 J. Gicquel, J.-É. Gicquel, Droit constitutionnel..., s. 724.
293 Ibidem, s. 725.
294 Stąd też uznaje się w doktrynie, że omawiany przepis w swojej pierwotnej wersji stanowił 

najcięższą broń w dostępnym rządowi arsenale środków z zakresu parlamentaryzmu zracjona-
lizowanego. Zob. J. Gicquel, Sauvegarger l’article 49, alinéa 3! [w:] La révision de 2008: une nou-
velle..., s. 290.
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mocno osłabia legitymację ustawodawstwa jako zapośredniczonego przez 
parlament wyrazu woli suwerena. Widocznym skutkiem tego instrumen-
tu jest bowiem przyjęcie przez Zgromadzenie Narodowe tekstu ustawy nie 
bezpośrednio, a jedynie przez zastosowanie konstrukcji domniemania, które 
dobrze obrazuje przytoczone wyżej stwierdzenie, że tekst „uważa się za przy-
jęty”. Wskazane domniemanie może być co prawda obalone, jednak konse-
kwencje, które by się z tym wiązały (upadek rządu, bardzo prawdopodobne 
rozwiązanie parlamentu przez prezydenta wywodzącego się z tego samego 
obozu politycznego oraz nowe wybory) należy traktować jako hamulec, któ-
ry nie pozostaje bez wpływu na skuteczność deputowanych nastawionych 
opozycyjnie wobec rządowego ośrodka egzekutywy295. Wobec powyższego 
należałoby uznać, że Senat, uczestnicząc w postępowaniu ustawodawczym 
na „normalnych” warunkach, jest tym segmentem legislatywy, którego apro-
bata dla ustawodawstwa nie może zostać ukryta pod budzącą kontrower-
sje konstrukcją domniemania. To z kolei powoduje, że izba druga staje się 
wtedy jedynym podmiotem w obrębie władzy ustawodawczej, który otwar-
cie legitymizuje rezultaty legislacyjnej działalności parlamentu. Choć więc 
Senat nie jest w stanie przyjmować ustaw wbrew rządowi oraz izbie pierw-
szej, to jednak nie da się ukryć, że na gruncie omawianej procedury staje się 
podmiotem podkreślającym walor ustawy jako aktu, który przecież niejako 
z definicji powinien być uchwalany w tradycyjnej formie głosowania parla-
mentarnego. Dzięki temu legitymizacyjne właściwości izby drugiej ulegają tu 
wyraźnemu wyeksponowaniu296.  

W świetle powyższych uwag można więc stwierdzić, że w określonych sytu-
acjach Senat pozostaje podmiotem, który „broni” ustawodawczej funkcji orga-
nu przedstawicielskiego, co należałoby traktować jako minimum minimorum 
legislacyjnego zaangażowania parlamentu. W zakresie stosowania art. 49 ust. 3 
idzie się wszakże jeszcze dalej, niż wynikałoby to ze schematu przedstawione-
go wyżej. Należy bowiem zaznaczyć, że przedmiotowe unormowanie może 

295 Anne-Marie Le Pourhiet pisze w związku z tym wprost o szantażu rządowym (chanta-
ge gouvernemental) skonstruowanym według zasady: „albo się poddacie, albo mnie obalicie” 
(vous vous soumettez ou vous me démmettez). Zob. A.-M.  Le Pourhiet, Droit constitutionnel, 
Économica, Paris 2013, s. 436.

296 Patrząc z tej perspektywy, należy zatem wyrazić pogląd, że o ile art. 45 ust. 4 regulujący 
procedurę ostatniego słowa izby pierwszej powoduje, że w niekorzystnej pozycji zostaje posta-
wiony Senat, o tyle art. 49 ust. 3 wydaje się działać bardziej na korzyść izby drugiej. Trzeba 
wszakże zaznaczyć, że pomiędzy obiema wspomnianymi regulacjami nie można budować ja-
kiejkolwiek symetrii. O ile bowiem pierwsza z wymienionych powoduje pominięcie stanowiska 
Senatu na finalnym etapie postępowania, o tyle druga prowadzi do tego, że Zgromadzenie Na-
rodowe zostaje wprawdzie wyłączone (chyba że deputowani doprowadzą do uchwalenia wotum 
nieufności), jednak izba druga w żadnej fazie przedmiotowej procedury nie posiada zdolności 
do przezwyciężenia stanowiska izby pierwszej, czyli w tym przypadku przyjętego bez głosowania 
tekstu rządowego. Oznacza to, że nie dochodzi tu do swoistego odwrócenia formuły bikamerali-
zmu asymetrycznego, która tym razem miałaby działać na rzecz wzmocnienia pozycji senatorów.
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być wykorzystywane na różnych etapach postępowania ustawodawczego, a za-
tem również w fazie, która obejmuje głosowanie nad tekstem uzgodnionym 
na forum mieszanej komisji parytetowej297. To samo odnosi się – na co zwra-
cają uwagę Bertrand Mathieu i Michel Verpeaux – do tekstu, który miałby 
być głosowany w procedurze ostatniego słowa Zgromadzenia Narodowego, 
a zatem w sytuacji braku zgody pomiędzy obiema izbami. Paradoksalnie 
skutkiem tego byłoby zatem w zasadzie całkowite „wyrugowanie” parlamentu 
z procesu ustawodawczego298. Co więcej, w takim ujęciu zastosowanie art. 49 
ust. 3 w żaden sposób nie poprawiałoby pozycji izby drugiej, a w szczególności 
nie prowadziłoby do wzmocnienia jej potencjału legitymizacyjnego, o którym 
można mówić wówczas, gdy wskazana regulacja jest stosowana w sposób nie-
kombinowany z art. 45 ust. 4. Należy bowiem stwierdzić, że w razie łączenia 
obu omawianych unormowań dochodzi do sytuacji, w której Zgromadzenie 
Narodowe przyjmuje ustawę bez głosowania, a zatem z wykorzystaniem wspo-
mnianej konstrukcji domniemania, natomiast Senat nie tylko nie legitymizuje 
danego tekstu w głosowaniu, ale wprost przeciwnie – jest do niego nastawiony 
negatywnie, odmawiając mu – w takim kształcie, w jakim został ostatecznie 
przedstawiony – swojej aprobaty299. Następstwem takiej konstrukcji jest za-
tem stan, w którym parlamentarna legitymizacja ustawodawstwa okazuje się 
nadzwyczaj wątła. Opiera się bowiem wyłącznie na izbie pierwszej (co samo 
w sobie w strukturze bikameralizmu nieegalitarnego nie byłoby jeszcze ni-
czym nadzwyczajnym), która jednak akceptacji dla danego tekstu ustawy nie 
wyraża w formie głosowania, a jedynie przez bierność (lub nieefektywną ak-
tywność w przypadku nieuchwalenia zgłoszonego wniosku o wotum nieufno-
ści), czego nie można przecież traktować jako wyrażonego explicite stanowiska 
tego organu w postępowaniu ustawodawczym300.

Zagadnienie racjonalizacji parlamentaryzmu rzuca też nowe światło 
na kwestię odpowiedzialności politycznej rządu przed parlamentem, która 
nie byłaby – inaczej niż na gruncie art. 49 ust. 3 – powiązana z postępo-
waniem ustawodawczym. Trzeba zaznaczyć, że właściwy dla zracjonalizo-
wanej konstrukcji ustrojowej postulat trwałości i stabilności gabinetu musi 

297 A.-M. Le Pourhiet, Droit..., s. 436.
298 B. Mathieu, M. Verpeaux, Droit..., s. 492.
299 Wskazane zagadnienie szerzej omawia Francis Satchivi, który w związku z tym dyskutuje 

ewentualność zniesienia art. 49 ust. 3 (w brzmieniu sprzed reformy z 2008 r.) i zsyntetyzowania 
go z art. 45. Sprzeciw Senatu generujący „ominięcie” tego organu w postępowaniu ustawodaw-
czym wiązałby się ze zwołaniem mieszanej komisji parytetowej, a w razie jej niepowodzenia 
– z ostatnim słowem Zgromadzenia Narodowego, które jednak wypowiadałoby się w sposób 
dorozumiany, a zatem wyłącznie przez ewentualne zgłoszenie wniosku o wotum nieufności. Zob. 
F. Satchivi, L’avenir mouvemente de l’article 49, alinéa 3, „Petites Affiches”, 15 juillet 1994, nr 84, 
https://www.lextenso.fr [dostęp: 23.11.2015].

300 Przypadki takie następowały już w pierwszych latach istnienia V Republiki. Zob. szerzej: 
P. Avril, J. Gicquel, Droit..., s. 289.
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powodować ograniczenie zdolności parlamentu do politycznej weryfikacji 
istniejącego układu rządowego. W przypadku recepcji bikameralnej struk-
tury organu przedstawicielskiego do wskazanego rezultatu może się przy-
czyniać odrzucenie koncepcji zakładającej zdolność izby drugiej do wyeg-
zekwowania politycznej odpowiedzialności rządu. Prowadzi to do wniosku 
o zwiększeniu wówczas skali asymetrii izb, widocznej w szczególności na tle 
stosunków, jakie ukształtowano między nimi w procedurze ustawodawczej 
określonej w art. 45. Takie właśnie rozwiązanie zostało przyjęte w art. 49 
ustawy zasadniczej, który relacje pomiędzy rządem a parlamentem w związ-
ku z zasadą politycznej odpowiedzialności tego pierwszego przed legislaty-
wą buduje jedynie w odniesieniu do Zgromadzenia Narodowego, a zatem 
z pomięciem Senatu, nieposiadającego jakichkolwiek instrumentów umoż-
liwiających doprowadzenie do upadku rządu ze względu na brak zaufania 
ze strony tego organu. Żadnych wątpliwości w tym względzie nie pozostawia 
art. 50 konstytucji, który wyłącznie w przypadku aktywności izby pierwszej 
w postaci przyjęcia wotum nieufności albo odrzucenia programu rządowego 
lub deklaracji dotyczącej polityki ogólnej wymaga złożenia przez premiera 
dymisji rządu na ręce prezydenta Republiki301.

Można uznać, że takie rozwiązanie pozostaje w zgodzie z właściwą dla 
parlamentaryzmu zracjonalizowanego potrzebą stabilizacji rządowego 
ośrodka władzy wykonawczej, który – inaczej niż prezydent Republiki – jest 
przecież w systemie parlamentarnym ex definitione narażony na wrogie dzia-
łanie ze strony parlamentarzystów. Na płaszczyźnie politycznej może ono 
mieć skutek w postaci doprowadzenia do upadku gabinetu. Niedopuszczal-
ność pociągnięcia rządu do odpowiedzialności politycznej przez izbę dru-
gą, choć nie stanowi przecież jakiejś misternej konstrukcji ustrojowej, sama 
w sobie posiada już zatem pewne właściwości racjonalizujące302. Powoduje 
bowiem, że podstawowa zasada każdej odmiany ustroju parlamentarnego, 

301 Jakkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że taka sytuacja nie musi w praktyce oznaczać bier-
ności szefa państwa polegającej na podporządkowaniu się decyzji izby pierwszej bez możliwości 
reakcji, gdy zakwestionowanie istniejącego gabinetu byłoby wymierzone w prezydencki obóz 
polityczny. Jak pokazała dotychczasowa praktyka, jedyny pod rządami konstytucji V Republi-
ki przypadek uchwalenia wotum nieufności (wobec rządu Pompidou w 1962 r.) doprowadził 
do rozwiązania Zgromadzenia Narodowego na podstawie art. 12 ustawy zasadniczej, wcześniej-
szych wyborów, a w ich rezultacie – do powołania kolejnego gabinetu pod kierownictwem do-
tychczasowego szefa rządu.

302 Zwraca na to uwagę Jarosław Szymanek, pisząc, że „sytuacja, w której rząd ponosi odpo-
wiedzialność polityczną jedynie przed izbą pierwszą, jest do pewnego stopnia wyrazem racjona-
lizacji parlamentu, a także logiczną kosekwencją aplikowania modelu parlamentu dwuizbowego 
w warunkach systemu parlamentarno-gabinetowego (...) wprowadzenie reguły zakładającej od-
powiedzialność polityczną rządu przed obiema izbami musiałoby spowodować, że rząd musiałby 
być emanacją większości politycznej istniejącej w obu izbach naraz, co przy odmiennościach pra-
wa wyborczego byłoby zadaniem wręcz niemożliwym, a w każdym razie niezmiernie trudnym 
do wykonania”. Zob. J. Szymanek, Druga izba..., s. 342.
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czyli wspomniana odpowiedzialność polityczna rządu przed parlamentem, 
musi być rozumiana w sposób zawężający, a więc jako odpowiedzialność je-
dynie przed izbą pierwszą, z pominięciem izby drugiej. To z kolei oznacza, 
że – niejako wbrew art. 20 ust. 3 konstytucji z 1958 roku, który przewiduje 
odpowiedzialność przed parlamentem jako takim – rząd wydaje się zabez-
pieczony lepiej, niż mogłoby to wynikać z recepcji w omawianym zakresie 
konstrukcji bikameralnej według schematu symetrycznego. Nota bene, sama 
wyrażona explicite w art. 20 ust. 3 zasada parlamentarnej odpowiedzialności 
rządu – mimo wspomnianego braku precyzji – ze względu na użycie terminu 
„parlament”, a nie „Zgromadzenie Narodowe” – doznaje jednak już na grun-
cie tego artykułu ograniczeń wskazujących na mocno racjonalizujące zabar-
wienie realizowanej konstrukcji ustrojowej. Sygnalizowany przepis stanowi 
bowiem, że wyegzekwowanie tej odpowiedzialności następuje na warunkach 
określonych w art. 49 i 50 ustawy zasadniczej. W sposób nieunikniony po-
woduje to limitację przyznanej parlamentarzystom możliwości doprowadze-
nia do upadku gabinetu (i to nawet w większym stopniu, niżby to wynikało 
z samego wyłączenia w tym względzie izby drugiej, co łączy się z faktem, 
że wiele istotnych ograniczeń natury proceduralnej dotyczy deputowanych 
do Zgromadzenia Narodowego)303.

W związku z zagadnieniem usytuowania izby drugiej w strukturze in-
strumentarium racjonalizacyjnego uwagę zwraca wszakże treść art. 49 ust. 4 
konstytucji, który pozwala premierowi na wnioskowanie do Senatu o apro-
batę deklaracji w sprawie polityki ogólnej rządu. Należy zauważyć, że zasto-
sowanie przytoczonej regulacji ma wyłącznie fakultatywny charakter i już 
choćby z tego względu różni się od unormowania zawartego w odnoszącym 
się do Zgromadzenia Narodowego ust. 1 tego artykułu, który w przedmio-
cie ubiegania się przez premiera o wotum zaufania izby pierwszej nie mówi 
o prawie przysługującym szefowi rządu, lecz posługuje się trybem orzekają-
cym czasu teraźniejszego (jakkolwiek w praktyce przepisu tego nie interpre-
towano już w sposób tak jednoznaczny)304. Wobec powyższego uprawniony 

303 Trzeba nadmienić, że takie właśnie, zamieszczone w art. 20 ust. 3, ujęcie konstytucyjne 
nie jest przypadkowe. Staje się ono zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę treść ustawy konsty-
tucyjnej z 3 czerwca 1958 r., która określała podstawowe składniki nowej konstytucji. Mówiła ona 
właśnie o zasadzie odpowiedzialności przed parlamentem, a więc nie dokonano w tym zakresie 
zróżnicowania pozycji poszczególnych izb. Można więc uznać, że ustawa zasadnicza z 1958 r., po-
sługując się tym określeniem, w sposób bezpośredni czyni zadość wymogom określonym jeszcze 
przez parlament IV Republiki. Zob. O. Lecucq, Article 20 [w:] La Constitution de la République..., 
3e édition, s. 587–588; B. Mathieu, M. Verpeaux, Droit..., s. 507. Było to zresztą nie bez znaczenia 
również i dlatego, że we wspomnianej ustawie parlament zrzekł się na rzecz rządu przysługu-
jących mu uprawnień ustrojodawczych. Niebudząca wątpliwości recepcja w nowej konstytucji 
podstawowych zasad określonych przez legislatywę oddziaływała zatem na legitymizację nowo 
ustanowionych rozwiązań ustrojowych.

304 Nota bene art. 49 ust. 1, który odnosi się wyłącznie do odpowiedzialności rządu przed 
Zgromadzeniem Narodowym, w pewien sposób dotyczy również Senatu. Wynika to z faktu, 
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wydaje się więc pogląd, że działanie art. 49 ust. 4 jest wyłącznie jednokie-
runkowe, przez co należy rozumieć trzy odrębne, aczkolwiek powiązane 
z sobą kwestie. Po pierwsze, dysponentem omawianej regulacji jest tylko 
szef rządu. Po stronie Senatu nie leży jakakolwiek możliwość inicjowania 
zastosowania tego przepisu. Po drugie, szef rządu – jako podmiot, który 
w żadnej sytuacji nie jest zobligowany do jego wykorzystania – nie ryzykuje 
negatywnym wynikiem głosowania, który zresztą i tak nie miałby żadnego 
wpływu na dalsze funkcjonowanie gabinetu, jakkolwiek nie ulega wątpliwo-
ści, że nawet w tym przypadku parlamentarna legitymacja rządu uległaby 
osłabieniu. Po trzecie, faktyczna rola Senatu polega w zasadzie wyłącznie 
na aprobowaniu deklaracji rządowej, co wynika z faktu, że premier, który nie 
jest pewien wyników głosowania, nie będzie się decydował na zastosowanie 
przepisu, który wprawdzie nie doprowadzi do daleko idących konsekwencji, 
ale też nie przyniesie żadnych realnych korzyści politycznych. Konstrukcja 
art. 49 ust. 4 w powiązaniu z politycznymi uwarunkowaniami jego wyko-
rzystania prowadzi zatem do wniosku, że sens wzmiankowanej jednokie-
runkowości polega na wyłącznie legitymizacyjnych skutkach przedmiotowej 
regulacji (w warunkach politycznej jednorodności egzekutywy odnoszących 
się do całej podporządkowanej prezydentowi władzy wykonawczej), czego 
następstwem jest wyłączenie w praktyce działania odwrotnego, czyli wery-
fikowania wsparcia senackiego, które przynosiłoby rezultat negatywny305. 

że zastosowanie art. 49 ust. 1 na forum izby pierwszej, a zatem przedstawienie przez premiera 
programu rządu lub deklaracji w sprawie polityki ogólnej powoduje, iż równocześnie takie od-
czytanie następuje przed Senatem, przy czym w tym drugim przypadku jest dokonywane przez 
innego członka rządu. Wskazana praktyka znajduje wyraz w uregulowaniach regulaminowych, 
a także stała się w 1976 r. obiektem orzeczenia Rady Konstytucyjnej (nr 76-64 DC z 2 czerwca 
1976 r.), które jednoznacznie wskazuje na wyłącznie informacyjny walor takiego odczytania, 
a zatem niedopuszczalność łączenia go z art. 49 ust. 4 ustawy zasadniczej. Zob. P. Avril, J. Gic-
quel, Droit..., s. 284; Ph. Bachschmidt, Septembre 2014: le Sénat en cours de renouvellement siège 
en session extraordinaire pour entendre la lecture d’une déclaration de politique générale faite de-
vant l’Assemblée nationale, „Constitutions. Revue de Droit Constitutionnel Appliqué” 2014, nr 4, 
s. 464; Décision n° 76-64 DC du 2 juin 1976 (Résolution tendant à modifier et à compléter certains 
articles du règlement du Sénat), http://www.conseil-constitutionnel.fr [dostęp: 30.03.2016].

305 Trudno więc nie zgodzić się ze stanowiskiem, że „Senat może wspierać rząd, ale nie może 
go obalić” (le Sénat peut épauler le Gouvernement, mais non le désarçonner). Zob. J. Gicquel,  
J.-É. Gicquel, Droit constitutionnel..., s. 721. Dominique Chagnollaud sygnalizuje z kolei, że art. 49 
ust. 4 pomyślano jako rozwiązanie umożliwiające rządowi opieranie się na Senacie, który wyob-
rażano sobie jako organ pewniejszy od Zgromadzenia Narodowego. Zob. D. Chagnollaud, Droit 
constitutionnel contemporain, t. 2: Le régime politique français, Armand Colin, Paris 2005, s. 325. 
Biorąc to pod uwagę, można nawet stwierdzić, że tak rozumiana rola izby drugiej pozostaje 
w sprzeczności z ideą funkcji kontrolnej parlamentu, która ma przecież zakładać zdolność poli-
tycznej weryfikacji działań podejmowanych przez egzekutywę. W sytuacji, w której wzmianko-
wany przepis znajduje zastosowanie wyłącznie z inicjatywy rządu, podejmowanej – jak należy się 
spodziewać – tylko wtedy, gdy wynik będzie dla tego organu korzystny, taką weryfikację trudno 
sobie wyobrazić, nie mówiąc już o tym, że bez względu na rezultat głosowania samo zastosowanie 
analizowanego przepisu i tak nie stanowiłoby dla gabinetu żadnego realnego zagrożenia. 
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Taka sytuacja koresponduje w sposób bezpośredni z najważniejszym założe-
niem parlamentaryzmu zracjonalizowanego, jakim jest takie skonstruowa-
nie relacji pomiędzy rządem a parlamentem, by ten pierwszy był w sposób 
szczególny immunizowany na nieprzychylne kroki tego drugiego. W świetle 
omawianego unormowania tego rodzaju niebezpieczeństwo nie występuje. 
Zachodzi natomiast relacja odwrotna, która polega na tym, że gabinet może 
bez konsekwencji wzmacniać swój status polityczny kosztem parlamentu, 
który nie jest władny stosować w tym zakresie działań zmierzających do sku-
tecznej dyskredytacji rządowych zamierzeń politycznych306. Co więcej, takie 
rozwiązanie pozostaje spójne z ograniczeniem prezydenckiego uprawnienia 
do rozwiązania parlamentu do izby pierwszej. O ile przedterminowe zakoń-
czenie kadencji Zgromadzenia Narodowego nie podlega poważniejszym 
ograniczeniom proceduralnym, o tyle w odniesieniu do Senatu takiej moż-
liwości w ogóle nie ma. Skoro jednak izba druga nie może działać „ofensyw-
nie” względem gabinetu, wyposażenie egzekutywy we wskazany mechanizm 
arbitrażowy nie byłoby uzasadnione. Rola art. 49 ust. 4 może zatem rosnąć 
wówczas, gdy rząd nie ma pewności co do stabilności i trwałości polityczne-
go zaplecza w Zgromadzeniu Narodowym. W takiej sytuacji premier mógłby 
odwoływać się do analizowanej regulacji po to, by – przez legitymizację poli-
tyki swojego rządu – zwiększyć własne pole manewru. Formalnie rzecz bio-
rąc, wyraźne poparcie senatorów nie ma wprawdzie wpływu na stanowisko 
Zgromadzenia Narodowego, jednak można je odczytywać jako jednoznaczny 
sygnał dla izby pierwszej, a zatem jako istotny fakt polityczny307. W działaniu 
premiera, który nie waha się sięgać po charakteryzowany przepis, można też 
widzieć przejaw swoistej kurtuazji czy też wyraz uznania dla izby drugiej, 
a w szczególności dla prowadzonych w jej obrębie prac ustawodawczych308. 

306 Mając to na względzie, trudno zatem art. 49 ust. 4 sytuować obok pozostałych przepisów 
zamieszczonych w tym artykule, a konkretyzujących wprost zasadę odpowiedzialności rządu 
przed parlamentem, o której w sposób ogólny mowa w art. 20 ust. 3. Mimo poważnych ogra-
niczeń wskazanej regulacji można w niej jednak widzieć namiastkę takiej odpowiedzialności, 
co wynika z faktu, że przynajmniej teoretycznie do wyobrażenia jest sytuacja, w której rząd nie-
oczekiwanie przegrywa głosowanie na forum Senatu, a przez to w jakiś sposób pogarsza własną 
pozycję polityczną, choć – rzecz jasna – jest w stanie dalej funkcjonować (aczkolwiek hipotetycz-
nie mógłby też na skutek negatywnego stanowiska izby drugiej zostać zdymisjonowany przez 
prawdziwego egzekutora rządowej odpowiedzialności politycznej, czyli prezydenta Republiki). 
Warto nadmienić, że właśnie w kontekście wspomnianego art. 20 ust. 3 omawiane unormowanie 
lokuje Dominique Chagnollaud, który zaznacza, że dodano je na finalnym etapie prac konsty-
tucyjnych właśnie po to, by zapewnić w pełni realizację zasady odpowiedzialności rządu przed 
parlamentem, ujętą jako wyznacznik nowej konstytucji w ustawie konstytucyjnej z 3 czerwca 
1958 r. Zob. D. Chagnollaud, Droit constitutionnel..., t. 2, s. 325. Można zresztą argumentować, 
że skoro art. 20 ust. 3 mówi o odpowiedzialności przed parlamentem realizowanej m.in. zgodnie 
z art. 49, to obejmuje to również odnoszące się do Senatu uregulowanie z ust. 4 tego artykułu.

307 J. Baguenard, Le Sénat, s. 71–72.
308 P. Jan, Le Parlement de la Ve République, Ellipses, Paris 1999, s. 130.
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Uwzględniając rządowe instrumentarium służące racjonalizacji stosun-
ków z parlamentem, trzeba zauważyć, że nowe możliwości w analizowanym 
zakresie zostały otwarte w wyniku zmian wprowadzonych do konstytucji 
na podstawie uchwalonej w roku 2008 ustawy konstytucyjnej o modernizacji 
instytucji V Republiki. W świetle zupełnie nowej regulacji ujętej w art. 50-1 
konstytucji rząd wyposażono w prawo przedstawienia na forum jednej lub 
drugiej izby deklaracji w określonej sprawie. Łączy się ją z debatą, po któ-
rej – jeżeli taka będzie decyzja rządu – odbywa się głosowanie na forum 
danej izby. Ze względu na niedopuszczalność interpretowania takiego gło-
sowania jako formy wyegzekwowania politycznej odpowiedzialności gabi-
netu omawianej regulacji nie można postrzegać przez pryzmat tej głównej, 
organizującej relacje pomiędzy legislatywą a rządem, zasady ustroju parla-
mentarnego. To z kolei powoduje, że w treści art. 50-1 nie należy widzieć 
przełomu, który realnie wzmacniałby wpływ parlamentu, w tym także izby 
drugiej na funkcjonowanie rządowego członu egzekutywy, a przez to istotnie 
zmniejszałby skuteczność procesu racjonalizacji. Dodanie sygnalizowanego 
unormowania nie wyklucza zresztą dalszego stosowania pozostałych – dużo 
bardziej inwazyjnych – instrumentów kształtujących relacje pomiędzy rzą-
dem a parlamentem, a ujętych w art. 49 konstytucji (jakkolwiek trzeba pa-
miętać, że ust. 3 tego artykułu w 2008 roku uległ dość istotnej modyfikacji).

Choć więc art. 50-1 nie redefiniuje dotychczasowej formuły relacji na li-
nii rząd–parlament, to jednak zbyt pochopny byłby wniosek, że zastosowa-
na w nim konstrukcja nie wnosi niczego nowego do złożonej architektury 
ustrojowej, której podstawę kształtuje logika parlamentaryzmu zracjona-
lizowanego. Dzięki temu rozwiązaniu rządowy ośrodek władzy wykonaw-
czej zyskuje bowiem dodatkowy instrument proceduralny, który pozwala 
oddziaływać na członków Senatu, a jednocześnie – odmiennie niż art. 49 
ust. 4 – nie musi się wiązać z weryfikacją wparcia ze strony większości senac-
kiej za pomocą głosowania na forum izby. Formalizacja tego typu kontak-
tów na linii rząd–izba druga daje zatem premierowi możliwość uniknięcia 
ryzyka politycznego, jakie łączyłoby się z głosowaniem przeprowadzanym 
w braku wyraźnej prorządowej większości senackiej, bez konieczności cał-
kowitego rezygnowania z przedstawienia w tym organie stosownej deklara-
cji. Chociaż rola omawianego przepisu jest głównie informacyjna, to jednak 
można w nim również widzieć kolejne narzędzie wpływu, którym rząd może 
się posługiwać w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Niemniej jed-
nak wspomniany organ egzekutywy nie jest w tym przypadku – i to bę-
dzie kolejna różnica w porównaniu z art. 49 ust. 4 – jedynym dysponentem 
tego instrumentu. Należy bowiem pamiętać, że możliwość jego zastosowa-
nia została przyznana także grupie parlamentarnej, co należy postrzegać 
przez pryzmat przyświecającej reformie z roku 2008 idei zrównoważenia 
władz przez wzmocnienie ciała przedstawicielskiego. Podobnie wszakże jak 
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w odniesieniu do wielu innych postanowień wprowadzonych do konstytu-
cji w wyniku wskazanej nowelizacji, tak i w tym przypadku widać, że rewa-
loryzacja legislatywy prowadząca do limitacji statusu władzy wykonawczej 
nie idzie nazbyt daleko. Prowadzący do przedstawienia deklaracji rządowej 
wniosek deputowanych lub senatorów skutkuje wprawdzie debatą, ale to, czy 
odbędzie się głosowanie, zależy już przecież wyłącznie od wspomnianego 
organu egzekutywy. W każdym zatem przypadku – bez względu na to, czy 
zastosowanie art. 50-1 wyniknie z inicjatywy rządowej czy parlamentarnej 
– o wyborze opcji przewidującej głosowanie będzie decydowała polityczna 
kompozycja izby. Jeśli z punktu widzenia gabinetu trudno byłoby określić ją 
mianem satysfakcjonującej, należałoby oczekiwać, że takie – niepociągające 
zresztą dalej idących konsekwencji politycznych – głosowanie nie zostałoby 
przeprowadzone. Nota bene w tym właśnie punkcie dobrze widać specyfikę 
rozwiązań racjonalizujących, których wspólnym mianownikiem pozostaje 
pozostawienie egzekutywie szerokiego pola manewru w przedmiocie korzy-
stania z przewidzianych w konstytucji mechanizmów budujących strukturę 
powiązań z legislatywą. Jak zasygnalizowano wyżej, z analizy treści art. 50-1, 
nie wynika, by przyznanie parlamentarzystom zasiadającym w obu izbach 
prawa wnioskowania w sprawie złożenia przez rząd określonej deklaracji 
istotnie takie pole manewru limitowało.

O zastosowaniu – w większym lub mniejszym stopniu – mechanizmów 
parlamentaryzmu zracjonalizowanego, które rzutowałyby na status francu-
skiej izby drugiej, trudno natomiast mówić w przypadku procedury nowe-
lizowania ustawy zasadniczej, która została określona w art. 89 tego aktu. 
Główne znaczenie ma w tym przypadku zorganizowanie relacji pomiędzy 
izbami według schematu symetrycznego, co z reguły nie sprzyja recepcji me-
chanizmów racjonalizujących, a wręcz eliminuje przyjęcie rozwiązań, któ-
rych wspólną cechą pozostaje ich wbudowanie w strukturę powiązań pomię-
dzy obiema częściami dualnej legislatywy. Można zatem stwierdzić, że o ile 
mechanizmy racjonalizujące zostały, co do zasady, wkomponowane w relacje 
pomiędzy izbami zachodzące na tle realizacji funkcji ustawodawczej, o tyle 
w odniesieniu do funkcji ustrojodawczej takich właśnie instrumentów – jak 
zaznaczono wcześniej – ewidentnie brakuje. To samo dotyczy zresztą częścio-
wo procedury stosowanej w przypadku ustawodawstwa innego niż konsty-
tucyjne. Chodzi tu o ustawy organiczne, a w szczególności te z nich, których 
przedmiotem jest izba druga. Ponieważ w procedurze służącej uchwaleniu 
ustawy konstytucyjnej wymagana jest zgoda obu izb, nie można tu stosować 
najważniejszych przepisów kształtujących strukturę postępowania legislacyj-
nego w przedmiocie ustaw zwykłych, w szczególności procedury ostatniego 
słowa Zgromadzenia Narodowego, niezwykle przydatnej w razie braku po-
rozumienia pomiędzy oboma członami dualnego organu przedstawicielskie-
go. Wskutek niedopuszczalności możliwości głębszej ingerencji egzekutywy 
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w tryb nowelizowania konstytucji (porównywalnych z tymi, które oferuje 
art. 45 ustawy zasadniczej) zachodzi sytuacja, w której Senat de facto dyspo-
nuje prawem weta w odniesieniu do wszelkich inicjatyw w przedmiocie zmia-
ny tego aktu, a zatem zarówno wobec projektów rządowych, jak i propozycji 
zgłaszanych przez parlamentarzystów. Generalnie rzecz biorąc, można więc 
stwierdzić, że silne umocowanie obu izb w procedurze rewizyjnej w jakiejś 
mierze nie przystaje do logiki parlamentaryzmu zracjonalizowanego, któ-
rego przejawem jest przecież takie ukształtowanie relacji pomiędzy izbami, 
by w sytuacji, gdy nie sprawdza się mechanizm symetryczny, można się było 
odwołać wyłącznie do tej izby, w której w systemie parlamentarnym ex defi-
nitione powinna funkcjonować większość prorządowa.

Na skutek niepodlegającego dyskusji wyłączenia kluczowego instrumen-
tu racjonalizującego – procedury ostatniego słowa – ustawa zasadnicza ulega 
zatem usztywnieniu. Wymóg porozumienia pomiędzy izbami ogranicza bo-
wiem – jak pisze Philippe Ardant – obszar, w którym zmiana konstytucji jest 
możliwa do przeprowadzenia (envisageable), co wynika z faktu, że w takiej 
sytuacji po stronie parlamentarzystów nie będzie woli do przyjęcia zmian, 
które uderzałyby w ich status, lub w inny, niekorzystny dla nich sposób, 
modyfikowałyby działanie istniejącego systemu konstytucyjnego309. W tym 
kontekście rodzi się zatem, niejako przy okazji, pytanie o dopuszczalny za-
kres przedmiotowy rezultatów racjonalizacyjnych. Już w przypadku usta-
wodawstwa zwykłego zjawisko racjonalizacji mocno ogranicza zakres parla-
mentarnego zaangażowana w działalność prawotwórczą (choćby ze względu 
na przyznanie rządowi szerokich możliwości wydawania dekretów i ordo-
nansów kosztem ustawodawczej działalności parlamentu). Powielenie tego 
rodzaju rozwiązań racjonalizacyjnych w odniesieniu do ustawodawstwa 
konstytucyjnego szłoby zatem jeszcze dalej, w jakimś stopniu osłabiając legi-
tymację podstaw ustrojowych państwa. Wydaje się zatem, że niepodlegający 
wyłączeniu udział na równych zasadach obu izb posiada w tym przypadku 
szczególne znaczenie, dostarczając ustawodawstwu konstytucyjnemu legi-
tymacji ze strony parlamentu jako takiego, a nie tylko tego członu, który 
i tak udziela wsparcia rządowi, a w określonej konfiguracji politycznej – całej 
dwusegmentowej władzy wykonawczej. W przypadku procedury określonej 
w art. 89 stosowanie ingerujących w status izb instrumentów parlamentary-
zmu zracjonalizowanego ulega zatem widocznej, ale – jak się wydaje – uza-
sadnionej limitacji, oferując w zamian nie mniej znaczący skutek w postaci 
silnej parlamentarnej legitymizacji ustawodawstwa konstytucyjnego.

309 Ph. Ardant, La révision constitutionnelle en France. Problématique générale [w:] La révi-
sion de la Constitution. Journées d’études des 20 mars et 16 décembre 1992, Presses Universitaires 
d’Aix-Marseille-Économica, Aix-en-Provence–Paris 1993, s. 88.
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Niedopuszczalność korzystania z narzędzi, których dostarcza parlamen-
taryzm zracjonalizowany, ze względu na ich wyłączenie „wewnątrz” art. 89, 
prowadziło jednak nie tyle do ograniczenia wymagających zmian konsty-
tucyjnych zamierzeń reformatorskich egzekutywy, ile do wykreowania nie-
mającej już obecnie realnego znaczenia procedury alternatywnej, która nie 
została przez ustrojodawcę explicite ujęta jako tryb dający się stosować celem 
nowelizowania ustawy zasadniczej. Rezultatem wskazanych działań, które 
znalazły zresztą aprobatę przynajmniej części doktryny prawa konstytucyj-
nego, było przyjęcie możliwości zmiany konstytucji w oparciu o jej art. 11. 
Przewiduje on m.in. dopuszczalność poddawania pod głosowanie powszech-
ne projektów ustaw dotyczących organizacji władz publicznych, co – zdaniem 
zwolenników stosowania w tym charakterze analizowanego przepisu – kaza-
łoby przyjąć, że możliwe jest na tej podstawie również dokonywanie zmian 
konstytucji. Ta ostatnia przecież niejako z definicji taką organizację reguluje. 
Sygnalizowane ujęcie opierało się zatem na przyjęciu, że projekt ustawy do-
tyczącej organizacji władz publicznych to także, a nawet przede wszystkim, 
projekt ustawy konstytucyjnej310. To z kolei musiałoby prostą drogą prowadzić 
do wniosku, że art. 11 – mimo że zamieszczono go w rozdziale drugim kon-
stytucji, który poświęcono instytucji prezydenta Republiki, może być z powo-
dzeniem stosowany jako równoprawna alternatywa dla trybu nowelizowania 
ustawy zasadniczej ustalonego w art. 89311.

Z punktu widzenia pozycji ustrojowej Senatu dopuszczenie takiego roz-
wiązania skutkuje poważnymi konsekwencjami. Powoduje bowiem, że par-
lament, a zatem także izba druga, ulega całkowitemu wyłączeniu z proce-
dury nowelizacji ustawy zasadniczej, która w takim układzie ma się opierać 
na udziale organów władzy wykonawczej oraz suwerena działającego przez 
instytucję referendum. Warto wszakże zauważyć, że tak rozumiane wyelimi-
nowanie Senatu idzie w parze z podobną neutralizacją Zgromadzenia Naro-
dowego, co – nieco paradoksalnie – pozwala zachować swoiście pojmowaną 
symetrię izb jako podmiotów w sposób równoczesny pozbawionych wpływu 

310 Szerzej na temat doktrynalnych uzasadnień dopuszczalności wykorzystania art. 11 kon-
stytucji do zmiany postanowień tego aktu zob. Ł. Jakubiak, Referendum jako..., s. 112–119.

311 Stwierdzenie dopuszczalności takiego właśnie trybu rewizyjnego opierałoby się wów-
czas na uznaniu roli narodu, któremu miała przysługiwać pierwotna władza ustrojodawcza (po-
uvoir constituant originaire). Byłaby ona możliwa do zastosowania nie tylko w fazie polegającej 
na uchwaleniu zupełnie nowego aktu konstytucyjnego, lecz także w trakcie jego obowiązywania, 
dowodząc w ten sposób, że przyjęty w ustawie zasadniczej tryb nowelizowania jej przepisów nie 
jest wiążący dla samego suwerena, który w tej kwestii mógłby się wypowiadać w sposób ostatecz-
ny w realizowanej na dowolnej podstawie procedurze referendalnej. Przyjmując takie założenie, 
należałoby więc stwierdzić, że „ominięcie” parlamentu, a w konsekwencji odejście od trybu usta-
lonego w art. 89 na rzecz instytucji referendum stanowiłoby dopuszczalny, niejako konkurencyj-
ny środek służący modyfikacji tekstu konstytucji. Szerzej na ten temat zob. D.G. Lavroff, Le droit 
constitutionnel..., s. 122–124.
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na kształt ustawodawstwa konstytucyjnego. Zastosowanie art. 11 do zmiany 
konstytucji prowadzi wprawdzie do osłabienia pozycji Senatu względem or-
ganów ulokowanych w obrębie egzekutywy, lecz nie powoduje zmiany relacji 
pomiędzy oboma segmentami dualnego parlamentu. Uznanie dopuszczal-
ności zastosowania instytucji referendum ustawodawczego do rewizji unor-
mowań konstytucyjnych ma zarazem bardzo silne działanie racjonalizujące 
nakierowane na wzmocnienie organów władzy wykonawczej. Trzeba jednak 
wskazać, że w tym przypadku sygnalizowane zjawisko nie polega na wpro-
wadzeniu możliwości ingerowania przez rząd w relacje pomiędzy izbami, 
a zatem nie zmierza w kierunku, jaki wyznaczono w art. 45 konstytucji do-
tyczącym postępowania ustawodawczego. Patrząc z tej perspektywy, można 
stwierdzić, że racjonalizacja posuwa się w tym przypadku jeszcze dalej – nie 
tyle ogranicza, ile zupełnie wyłącza aktywność parlamentu w przedmiocie 
zmiany konstytucji312. Jednocześnie warunkiem zastosowania omawianego 
mechanizmu jest za każdym razem obligatoryjność głosowania referendal-
nego, którego rezultat – niekiedy mało przewidywalny – nie musi przecież 
z definicji odpowiadać oczekiwaniom inicjujących je organów władzy wy-
konawczej.

3.6. WNIOSKI

Na gruncie ustroju stworzonego w roku 1958 francuska izba druga została 
osadzona w strukturze systemu parlamentarnego recypowanego w wariancie 
dualistycznym. U podstaw tej, występującej we Francji w okresie Monarchii 
Lipcowej, koncepcji tkwi idea równowagi władzy wykonawczej oraz władzy 
ustawodawczej, a także podwójna odpowiedzialność ministrów, do której 
egzekwowania powołano zarówno organ przedstawicielski, jak i głowę pań-
stwa. Powrotu do tak pojętego systemu parlamentarnego – w ujęciu Michela 
Debré traktowanego jako parlamentaryzm odnowiony – dokonano po okre-
sie długotrwałej dominacji modelu konkurencyjnego, czyli monistyczne-
go wariantu ustrojowego (okres III oraz IV Republiki). Przyjęcie mocno 
zrewidowanej formuły systemu parlamentarnego, która szła – szczególnie 
po wprowadzeniu w roku 1962 powszechnych wyborów prezydenckich – 
w kierunku modelu semiprezydenckiego, nie miało wpływu na samo istnie-
nie izby drugiej w systemie ustrojowym V Republiki. To ostatnie nie budziło 
zresztą szczególnych kontrowersji. Mimo próby wprowadzenia bezpośred-
nio po II wojnie światowej legislatywy jednoizbowej, bikameralna struktura 

312 W takim zabiegu można więc widzieć wspomnianą wcześniej racjonalizację sensu largo, 
dokonywaną dzięki określonej wykładni konstytucji, a dającej rządowi kolejne, mocno antypar-
lamentarne, rozwiązanie proceduralne.
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parlamentu wydawała się dobrze ugruntowana, występując – choć w zupeł-
nie różnych formach – w dwóch poprzednich wcieleniach Marianny z lat 
1875–1940 oraz 1946–1958. Konieczność utrzymania izby drugiej była już 
w połowie lat 40., a zatem na przeszło dekadę przed uchwaleniem ustawy 
zasadniczej V Republiki, podnoszona przez gen. de Gaulle’a – głównego wy-
raziciela nowej aksjologii konstytucyjnej.

Biorąc pod uwagę dwie poprzednie formuły dwuizbowości recypowane 
w monistycznej formule ustroju parlamentarnego, a zatem schemat syme-
tryczny występujący w III Republice oraz schemat mocno asymetryczny 
stosowany w IV Republice, można stwierdzić, że kluczowe znaczenie miało 
nie tyle samo pozostawienie izby drugiej (w dalszym ciągu kreowanej jako 
organ reprezentacji terytorialnej), ile jej właściwe wkomponowanie do nowej 
architektury instytucjonalnej. Z punktu widzenia akcentowanej przez twór-
ców konstytucji z 1958 roku potrzeby usprawnienia urządzeń ustrojowych 
właściwych dla modelu parlamentarnego, które odpowiadałyby jednocześ-
nie postulatowi trwałości i stabilności, najważniejsze było – co szczególnie 
podkreślał Debré – zredefiniowanie dotychczasowych stosunków pomiędzy 
parlamentem a rządem, a zarazem wzmocnienie prezydentury traktowanej 
jako komponent „spinający” całą złożoną strukturę ustrojową (jakkolwiek 
prezydentury wciąż realizującej podstawowe wyznaczniki systemu par-
lamentarnego). Wszystko to korespondowało bowiem z mocno wówczas 
akcentowanymi postulatami racjonalizacyjnymi, wśród których poczesne 
miejsce zajmowała idea włączenia egzekutywy w funkcjonowanie legislaty-
wy. Przemyślenie na nowo instytucji kreujących parlamentarny system rzą-
dów po to, by stanowiły one spójną konstrukcję konstytucyjną, nie mogło 
nastąpić z pominięciem relacji pomiędzy izbami. Skoro bowiem przeformu-
łowanie stosunków łączących władzę wykonawczą z władzą ustawodawczą 
miało polegać m.in. na rozszerzeniu możliwości ingerencji tej pierwszej 
w tę drugą, to kluczowe stawało się ustanowienie konkretnych mechani-
zmów, których charakterystycznym rysem byłoby jak najefektywniejsze wy-
korzystanie dwusegmentowej struktury parlamentu.

Przyjęcie takiej perspektywy rzucało zatem nowe światło na rolę, jaką 
na gruncie przwróconego parlamentaryzmu dualistycznego (traktowanego 
jako wynik procesu racjonalizacji) miała do odegrania francuska izba dru-
ga. Wprowadzona konstrukcja bikameralizmu zakładała w konsekwencji za-
stosowanie schematu pośredniego pomiędzy formułą w pełni symetryczną 
a formułą skrajnie asymetryczną, co przełożyło się de facto na recepcję kon-
kretnych rozwiązań opierających się – w większym lub mniejszym stopniu 
– na obu wzmiankowanych wariantach. Rezultatem tego stało się, generalnie 
rzecz biorąc, ustanowienie relatywnie mocnej izby drugiej, aktywnie włączo-
nej w realizację najważniejszych funkcji parlamentu. Stopień tego włączenia 
trzeba było wszakże ustalać w taki sposób, aby odpowiadało to właściwemu 
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procesowi racjonalizacji postulatowi stabilizacji egzekutywy w obrębie usta-
nowionego systemu ustrojowego. Stąd też określenie siły Senatu nie mogło 
zostać przeprowadzone z pominięciem specyfiki poszczególnych funkcji or-
ganu przedstawicielskiego. W konsekwencji, uwzględniając ten właśnie czyn-
nik, obok rozwiązań skrajnie asymetrycznych do konstytucji wprowadzono 
mechanizmy w pełni symetryczne. Przykładem tego pierwszego może być 
wyłączenie zdolności Senatu do skutecznego wyegzekwowania odpowiedzial-
ności politycznej rządu, a tego drugiego – wymagająca zgody obu izb proce-
dura zmiany konstytucji na podstawie art. 89, czy też chroniące status Senatu 
postępowanie dotyczące ustaw organicznych odnoszących się do tego organu. 
Z kolei za przykład mechanizmu kombinowanego może posłużyć wprowa-
dzenie na finalnym etapie postępowania ustawodawczego procedury ostat-
niego słowa, która w przypadku ustawodawstwa zwykłego pozwala Zgroma-
dzeniu Narodowemu na przyjęcie tekstu ustawy bez dodatkowych przeszkód 
proceduralnych, przy czym wskazane rozwiązanie może być stosowane do-
piero w ostateczności – po wykorzystaniu procedury navette oraz utrzymu-
jącej w pełni schemat symetryczny instytucji mieszanej komisji parytetowej.

Włączeniu Senatu V Republiki do struktury zracjonalizowanego systemu 
parlamentarnego wydaje się zatem przyświecać jedna kluczowa zasada, która 
polega na znacznym ograniczeniu symetrii izb tam, gdzie mogłoby to skut-
kować osłabieniem rządu wobec parlamentu (np. przez paraliż postępowania 
ustawodawczego), oraz na jej utrzymaniu tam, gdzie nie stanowiłoby to po-
ważniejszego zagrożenia z punktu widzenia bieżącej realizacji programu po-
litycznego obozu rządzącego, a zarazem pozwalałoby na podkreślenie legity-
mizacyjnej funkcji omawianego organu (np. procedura zmiany konstytucji 
na podstawie art. 89). Biorąc więc pod uwagę znaczenie izby drugiej jako pod-
miotu, który przez kreowanie bikameralnej struktury parlamentu pozwala 
na wprowadzenie dodatkowych, niedostępnych w modelu unikameralnym 
instrumentów racjonalizacyjnych, trzeba zauważyć, że jego rola nie może być 
sprowadzana wyłącznie do funkcji czynnika zapewniającego rozszerzenie 
formuły reprezentacji ponad rozwiązanie minimalistyczne, jakim jest za-
pewniane przez izbę pierwszą przedstawicielstwo ogólnonarodowe. Wpraw-
dzie Senat stworzony w roku 1958 jako reprezentant wspólnot terytorialnych 
również z tej funkcji się wywiązuje, jednak nie wolno zapominać, że posia-
da także inny, nie mniej istotny walor, jakim jest podtrzymywanie – przy-
najmniej w pewnym zakresie – zracjonalizowanej struktury współczesnego 
francuskiego parlamentaryzmu, a zatem funkcji, której realizacji izba druga 
nie mogła w jakiejkolwiek istotnej mierze zapewniać pod rządami przyjmują-
cych model monistyczny konstytucji dwóch poprzednich Republik.





ROZDZIAŁ 4

Izba druga w praktyce funkcjonowania 
parlamentaryzmu dualistycznego V Republiki

4.1. CENTROPRAWICOWY PROFIL IZBY DRUGIEJ

Charakterystycznym rysem Senatu V Republiki jest wyraźnie widoczna cen-
troprawicowa orientacja tego organu313. Należy bowiem podkreślić, że w całej 
dotychczasowej – już niespełna sześćdziesięcioletniej – historii V Republiki 
tylko raz bezwględną większość uzyskały w nim formacje lewicowe. Nastąpi-
ło to w roku 2011, przy czym wskazana konfiguracja polityczna utrzymała się 
jedynie przez trzy lata, czyli do kolejnej częściowej wymiany składu Senatu, 
która odbyła się w 2014 roku. Dostrzegając specyficzne ukierunkowanie izby 
drugiej wynikające z politycznej afiliacji jej członków, należy zarazem zwrócić 
uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, V Republika, stanowiąc w istocie gaul-
listowski projekt ustrojowy, do roku 1981 zdominowana była przez formacje 
centroprawicowe, które funkcjonowały w warunkach politycznej jednorod-
ności prezydenta Republiki, rządu i większości parlamentarnej, co oznaczało 
istnienie „efektu większościowego”314. W rezultacie dopiero od początku lat 
80. ubiegłego wieku francuska lewica zaczęła wygrywać wybory prezyden-
ckie (w latach 1981, 1988 oraz 2012), a także obejmować stanowiska rządowe 

313 W. Skrzydło, Senat Republiki..., s. 102.
314 Chodzi o układ, który stanowi rezultat „pokrywania się” pod względem politycznym obu 

rodzajów większości stanowiących klucz do zrozumienia logiki instytucjonalnej V Republiki – 
prezydenckiej, zbudowanej wokół osoby szefa państwa, oraz konwencjonalnie pojmowanej więk-
szości parlamentarnej wynikłej z istniejącej konfiguracji partyjnej. Jak sugeruje Bastien François, 
pojęcie większości stało się z czasem podstawowym punktem odniesienia w interpretacji systemu 
V Republiki, niejako na dalszy plan spychając dominującą w pierwszym okresie funkcjonowania 
ustroju stworzonego w 1958 r. perspektywę jego „ojców założycieli”. Wskazany autor podkreś-
la, że takie ujęcie uległo ewidentnemu utrwaleniu wraz z alternacją władzy, do której doszło 
w 1981 r., a która uwidoczniła nową logikę funkcjonowania ustanowionych ponad dwie deka-
dy wcześniej instytucji politycznych. Zob. B. François, La question de la majorité parlementaire 
[w:] La République. Mélanges en l’honneur de Pierre Avril, Montchrestien, Paris 2001, s. 324–326.
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po zwycięskich elekcjach parlamentarnych (w latach 1981, 1988, 1997 oraz 
2012). Prowadzi to do wniosku, że – mimo bardziej lub mniej regularnych 
wymian ekip rządowych, jakie daje się zaobserwować w ciągu minionych 
przeszło trzydziestu lat – centroprawicowy kształt większości w Senacie naj-
częściej pokrywa się z podobnym politycznym profilem pozostałych orga-
nów działających w obrębie francuskiego systemu semiprezydenckiego, czyli 
prezydenta Republiki, rządu oraz większości w Zgromadzeniu Narodowym. 
Po drugie, analizując centroprawicowy skład polityczny izby drugiej, trzeba 
uwzględnić zmiany, które w okresie V Republiki zachodziły we francuskim 
systemie partyjnym. Jeśli chodzi o wpływ tego rodzaju przekształceń na kom-
pozycję Senatu, to zasadnicze znaczenie miało powolne „kurczenie się” poli-
tycznego centrum funkcjonującego jako autonomiczny ośrodek polityczny. 
Stopniowe zmiany przestrzeni rywalizacji partyjnej, które następowały już 
w pierwszych dekadach V Republiki, prowadziły bowiem do jej wyraźnej po-
laryzacji, a w rezultacie – do niemal całkowitego podziału pomiędzy dwa, 
jakkolwiek wewnętrznie zróżnicowane, obozy polityczne. O ile więc jeszcze 
w latach 60. ubiegłego wieku francuski Senat można było określać jako bar-
dziej centrowy czy też politycznie wyważony, niż prawicowy – co uwypu-
klało autonomię tego organu względem gaullistowskiego obozu politycznego 
– o tyle w okresie późniejszym izba druga urosła do rangi trwałego filaru 
„efektu większościowego”, którego beneficjentem w ramach spolaryzowanego 
systemu partyjnego były formacje centroprawicowe.  

Pierwsza elekcja senacka pod rządami konstytucji z roku 1958 odbyła się 
26 kwietnia 1959 roku, a więc kilka tygodni po wyborach municypalnych 
z 8 i 15 marca. Z racji głębokich przeobrażeń instytucjonalnych stanowią-
cych rezultat nowej ustawy zasadniczej wspomniana kreacja składu perso-
nalnego izby drugiej miała szczególny charakter, dokonano bowiem obsady 
wszystkich mandatów senatorskich w liczącej wówczas 309 członków izbie 
drugiej. Kolejne elekcje, które przeprowadzano w latach 1962–2008, spro-
wadzały się do wymiany jednej trzeciej składu Senatu. Wybory z roku 2011 
były pierwszymi, w których kompozycję personalną tego organu ukształto-
wano w połowie. Należy podkreślić, że już wspomniana elekcja z roku 1959, 
przeprowadzona niespełna pół roku po wyborach do Zgromadzenia Naro-
dowego, pokazała, iż polityczny skład izby drugiej może znacząco odbiegać 
od układu partyjnego wykreowanego w izbie pierwszej. Świadczy o tym naj-
lepiej liczebność senackiej frakcji rządzącej wówczas formacji gaullistowskiej 
– Unii na rzecz Nowej Republiki (Union pour la nouvelle République, UNR). 
Tworzyło ją 37 senatorów, co stanowiło jedynie 12% pełnego składu izby dru-
giej. Najsilniejszą, mającą 70 członków grupą w Senacie dysponowali nato-
miast Republikanie Niezależni (Républicains indépendants, RI) – formacja, 
która dopiero po wyborach parlamentarnych z roku 1962, będących skut-
kiem uchwalenia wotum nieufności wobec gabinetu Georges’a Pompidou, 
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znalazła się w obrębie obozu rządzącego. Znaczącą liczbę mandatów uzyskała 
również szeroko pojęta – komunistyczna i niekomunistyczna – lewica. Sama 
frakcja socjalistyczna liczyła bowiem 61 członków. Warto też zwrócić uwagę 
na centrolewicową, działającą w Senacie już od czasów III Republiki, grupę 
lewicy demokratycznej (Gauche démocratique, GD), w której skład wcho-
dził m.in. Gaston Monnerville – czołowy adwersarz ówczesnego prezydenta  
de Gaulle’a oraz lider oporu izby drugiej wobec niektórych aspektów polityki 
realizowanej przez obóz rządzący w latach 60. ubiegłego wieku. W Senacie 
ukonstytuowanym w roku 1959 frakcja lewicy demokratycznej dysponowała 
56 mandatami315. 

Pierwsze wybory senackie przeprowadzone pod rządami konstytucji 
V  Republiki pokazały zatem, że izba druga może funkcjonować jako or-
gan o znacznej politycznej heterogeniczności, której rezultatem miało być 
powstanie stanu względnej równowagi pomiędzy poszczególnymi – prawi-
cowym, centrowym oraz lewicowym – segmentami ówczesnej francuskiej 
sceny politycznej. W sposób zauważalny odróżniało to Senat od Zgroma-
dzenia Narodowego wybranego w 1958 roku, w którym wprawdzie brako-
wało silnej większości wspierającej prezydenta i rząd, jednak przewaga partii 
gaullistowskiej nad kolejnymi formacjami politycznymi nie podlegała za-
kwestionowaniu. Należy zaznaczyć, że w liczącej wówczas przeszło 570 de-
putowanych izbie pierwszej UNR dysponowała 206 mandatami. Charakte-
rystyczne dla profilu politycznego Senatu wyłonionego u schyłku lat 50. było 
również – inaczej niż w przypadku Zgromadzenia Narodowego – zjawisko 
swoistej ciągłości pomiędzy ustrojem nowym a poprzednim. Jak podaje 
Pierre Avril, większość ustępujących członków funkcjonującej do 1958 roku 
Rady Republiki została wybrana ponownie, a spośród nowych senatorów 
znaczącą grupę stanowili ci, którzy nie zdobyli mandatu deputowanego, 
o który ubiegali się w przeprowadzonych pół roku wcześniej wyborach par-
lamentarnych. W takiej sytuacji znalazło się aż 29 członków nowo wybra-
nego Senatu, w tym prominentni politycy reprezentujący czołowe formacje 
polityczne okresu IV Republiki316. Byli to m.in. premier okresu IV Republiki 
Edgar Faure, późniejszy prezydent François Mitterrand oraz jeden z liderów 
PCF – Jacques Duclos. Co do tej ostatniej formacji, to warto nadmienić, 
że paradoksalnie komuniści dysponowali większą liczbą mandatów w Sena-
cie niż w Zgromadzeniu Narodowym. W izbie drugiej mieli ich 14, a w izbie 

315 Sénat élu en 1959 (Tout droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr), http://
www.france-politique.fr [dostęp: 9.10.2015].

316 P. Avril, La Ve République. Histoire politique et constitutionnelle, Presses Universitaires  
de France, Paris 1994, s. 45. Należy też zaznaczyć, że polityczna kompozycja Senatu ukształtowa-
na po pierwszych pod rządami konstytucji V Republiki wyborach do izby drugiej stanowiła w za-
sadzie kontynuację układu sił w Radzie Republiki. Zob. F. Chevalier, Le sénateur français..., s. 233.
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pierwszej – jedynie 10317. Trzeba wszakże pamiętać, że wpływ na taki stan 
rzeczy – podobnie jak na gorszy od oczekiwanego rezultat formacji gaul-
listowskiej – miał stosowany system wyborczy, który w przypadku Senatu 
nie uwzględniał zasady powszechności. Skład ówczesnej izby drugiej został 
zatem zdeterminowany wynikami przeprowadzonych w marcu 1959 roku 
wyborów municypalnych, które były generalnie korzystne dla tradycyjnych 
ugrupowań działających na francuskiej scenie politycznej w okresie IV Re-
publiki318. 

W kolejnych latach, kiedy dochodziło już tylko do częściowych wymian 
składu izby drugiej, jej polityczna kompozycja nie ulegała poważniejszym 
zmianom. Dowodzi tego kształt personalny Senatu po wyborach z lat 1962, 
1965 oraz 1968319, a więc przeprowadzanych w okresie, gdy na stanowisku 
szefa państwa pozostawał gen. de Gaulle. Należy więc stwierdzić, że rozpo-
częty w tej dekadzie proces konsolidacji szeroko rozumianego obozu gaulli-
stowskiego, który można było dostrzec przez pryzmat politycznej kompozycji 
izby pierwszej, dostarczającej od roku 1962 stabilnego wsparcia dualistycz-
nej egzekutywie, w przypadku izby drugiej nie odgrywał istotniejszej roli. 
Wskutek tego przez cały okres prezydentury gen. de Gaulle’a największą 
frakcją dysponowali Republikanie Niezależni – ugrupowanie działające pod 
kierownictwem późniejszego prezydenta Valéry’ego Giscarda d’Estaing. 
W izbie drugiej była również reprezentowana formacja gaullistowska, jak-
kolwiek – podobnie jak po wyborach do Senatu z 1959 roku – wskazane 
ugrupowanie w tym okresie zdobywało jedynie 11–13% miejsc. Znaczący, bo 
oscylujący wokół 40%, odsetek mandatów konsekwentnie przypadał w udzia-
le formacjom komunistycznej i niekomunistycznej lewicy, które jednak nie 
były w stanie uzyskać większości bezwzględnej, a przez to przekształcić Se-
natu w bastion lewicowej opozycji wobec rządzącej centroprawicy. W tej sy-
tuacji rosło znaczenie politycznego centrum, które po kolejnych senackich 
elekcjach częściowych utrzymywało stałą reprezentację w izbie drugiej.

W dekadzie lat 70., kiedy urząd prezydenta Republiki sprawowali naj-
pierw Pompidou, a następnie – od 1974 roku – Giscard d’Estaing, w obrębie 

317 P. Avril, La Ve République..., s. 45; S. Sur, La vie politique en France sous la Ve République, 
Montchrestien, Paris 1982, s. 116–117; J. Chapsal, La vie politique sous la Ve République, Presses 
Universitaires de France, Paris 1984, s. 155–157.

318 S. Sur, La vie politique..., s. 116. Jak pisze Marie-France Verdier, „radykałowie, socjaliści, 
komuniści byli w konsekwencji liczniejsi w Pałacu Luksemburskim niż w Pałacu Burbonów”. 
Zob. M.-F. Verdier, La IIIè cohabitation ou le retour aux sources du Sénat, „Revue Politique et 
Parlementaire” 1998, nr 997, s. 76.

319 Sénat après le renouvellement de 1962 (Tout droits réservés Laurent de Boissieu pour 
France-politique.fr), http://www.france-politique.fr [dostęp: 9.10.2015]; Sénat après le renouvel-
lement de 1965 (Tout droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr), http://www.
france-politique.fr [dostęp: 9.10.2015]; Sénat après le renouvellement de 1968 (Tout droits réservés 
Laurent de Boissieu pour France-politique.fr), http://www.france-politique.fr [dostęp: 9.10.2015].
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francuskiego systemu partyjnego można było dostrzec wiele przekształceń 
o charakterze konsolidacyjnym, w wyniku których miały się wyłonić dwa 
wewnętrznie zróżnicowane bloki polityczne – centroprawicowy oraz lewico-
wy. Przejawem tak zarysowanego procesu było powstanie w roku 1978 Unii 
na rzecz Demokracji Francuskiej (Union pour la démocratie française, UDF) 
jako porozumienia mniejszych ugrupowań o profilu centroprawicowym320, 
a lokujących się poza ówczesnym obozem gaullistowskim skupionym 
od 1976 roku w ramach Zgromadzenia na rzecz Republiki (Rassemblement 
pour la République, RPR). W obrębie szeroko pojętego obozu lewicowego 
można natomiast było dostrzec działania integracyjne, które już w roku 1981 
przyczyniły się do wygranej w wyborach prezydenckich i parlamentarnych 
oraz do powstania stabilnego parlamentarnego zaplecza rządu wspieranego 
przez socjalistów, komunistów oraz lewicowych radykałów. Na tle procesów 
zachodzących w strukturze systemu partyjnego (w szczególności od drugiej 
połowy lat 70.) polityczna kompozycja Senatu wciąż miała charakter dużo 
bardziej zdywersyfikowany. Prowadzi to do wniosku, że izba druga pozo-
stawała w znacznej mierze immunizowana na oddziaływanie ówczesnego 
otoczenia partyjnego, co – mimo bardziej lub mniej widocznego, choć kon-
sekwentnie przybieranego oblicza centroprawicowego – dowodziło znacz-
nej politycznej autonomii Senatu jako podmiotu „niewtłoczonego” w ramy 
wąsko pojętej rywalizacji pomiędzy partiami konstytuującymi dwa głów-
ne obozy polityczne. Brak widocznego wpływu procesu polaryzacji można 
wiązać z faktem, że istniejące wówczas frakcje senackie nierzadko nie miały 
jednoznacznej konotacji partyjnej321.

Charakteryzowane zjawisko daje się zaobserwować m.in. na przykładzie 
zasiadających w izbie drugiej gaullistów, którzy w dekadzie lat 70. wciąż 
– mimo że aż do 1981 roku niezmiennie konstytuowali prezydencki obóz 
rządzący cieszący się wsparciem większości w Zgromadzeniu Narodowym 
– dysponowali stosunkowo niedużą senacką grupą parlamentarną. Świad-
czy o tym polityczny kształt omawianego organu po wyborach z lat 1971, 

320 W skład UDF weszły m.in. Partia Republikańska (Parti républicain, PR), a zatem bezpo-
średnie polityczne zaplecze prezydenta Giscarda d’Estaing, oraz Centrum Demokratów Społecz-
nych (Centre des démocrates sociaux, CDS) – jedna z formacji środka sceny partyjnej. Obecność 
CDS obrazowała proces integracji politycznego centrum z obozem rządzącym. UDF była bowiem 
przez dwie kolejne dekady główną formacją prawicy liberalnej, a zarazem bliskim sojusznikiem 
prawicy gaullistowskiej. Szerzej na temat powstania wskazanej formacji politycznej zob. C. Ysmal, 
Les partis politiques sous la Ve République, Montchrestien, Paris 1989, s. 101–103; A. Jamróz, System 
partyjny współczesnej Francji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, s. 73–74.

321 Jak bowiem wskazuje Vincent Boyer, grupy tworzone w izbie drugiej tradycyjnie prze-
kraczały granice oddzielające poszczególne partie polityczne, co przekładało się na ich względną 
autonomię wobec ugruntowanych formacji wyznaczających kształt systemu partyjnego. Zob. 
V. Boyer, Le Sénat, contre-pouvoir au bloc majoritaire?, „Revue Française de Droit Constitution-
nel” 2011, nr 85, s. 45.
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1974, 1977 oraz 1980322. Po częściowej wymianie składu Senatu, która nastą-
piła w 1971 roku, grupa Unii Demokratów na rzecz V Republiki (Union des 
démocrates pour la Ve République, UDR) – ówczesnej formacji gaullistowskiej 
– liczyła w izbie drugiej zaledwie 38 członków (łącznie z senatorami powią-
zanymi z frakcją, lecz formalnie niebędącymi jej członkami), co stanowiło 
13,4% składu tego organu (w Senacie zasiadało wówczas 283 parlamentarzy-
stów). Po trzech latach grupa gaullistowska była nota bene jeszcze mniejsza. 
W jej skład wchodziło bowiem jedynie 30 senatorów – 10,6% całego składu 
izby323. Większych zmian nie przyniosły zresztą także kolejne elekcje jednej 
trzeciej senatorów, które odbyły się w latach 1977 oraz 1980. Grupa formacji 
gaullistowskiej – wówczas noszącej już nazwę Zgromadzenia na rzecz Re-
publiki – wraz z powiązanymi z nią senatorami liczyła odpowiednio 33 i 41 
parlamentarzystów. U podstaw charakteryzowanego zjawiska tkwił znaczą-
cy poziom politycznej autonomii frakcji w izbie drugiej, które nie posiadały 
– jakkolwiek z istotnymi wyjątkami – jasnych powiązań partyjnych. Stosun-
kowo duża liczebność takich grup, w szczególności mających profil centrowy 
i prawicowy, powodowała, że procentowy udział gaullistów w ogólnej kom-
pozycji Senatu nie kształtował się na wysokim poziomie324.

322 Sénat après le renouvellement de 1971 (Tout droits réservés Laurent de Boissieu pour 
France-politique.fr), http://www.france-politique.fr [dostęp: 15.11.2015]; Sénat après le renouvel-
lement de 1974 (Tout droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr), http://www.
france-politique.fr [dostęp: 15.11.2015]; Sénat après le renouvellement de 1977 (Tout droits ré-
servés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr), http://www.france-politique.fr [dostęp: 
15.11.2015]; Sénat après le renouvellement de 1980 (Tout droits réservés Laurent de Boissieu pour 
France-politique.fr), http://www.france-politique.fr [dostęp: 15.11.2015].

323 Warto nadmienić, że istniejące „rozminięcie się” politycznej kompozycji w obu iz-
bach, jakkolwiek w dalszym ciągu charakteryzujących się przewagą centroprawicy, wpisywa-
ło się w szczególny kontekst polityczny, jakim było zwycięstwo w wyborach prezydenckich 
z 1974 r. przedstawiciela prawicy liberalnej i wieloletniego przywódcy Republikanów Nieza-
leżnych – Valéry’ego Giscarda d’Estaing. Chociaż w Zgromadzeniu Narodowym największą, 
bo liczącą przeszło 180 deputowanych, frakcję tworzyła gaullistowska UDR, to w izbie drugiej 
środowisko, z którego wywodził się nowy szef państwa, było dużo bardziej znaczące. Najlicz-
niejszą, składającą się z 58 senatorów, grupę parlamentarną tworzyli tu właśnie Republikanie 
Niezależni. Widoczną reprezentację posiadali też senatorowie centroprawicy, którzy pozosta-
wali poza obozem gaullistowskim. Biorąc pod uwagę dążenie Giscarda d’Estaing do stworzenia 
własnego prezydenckiego zaplecza politycznego (czego wynikiem stało się następnie powstanie 
UDF), można wyrazić pogląd, że polityczna struktura ówczesnego Senatu w większej mierze 
odpowiadała potrzebom ówczesnego prezydenta, niż kompozycja Zgromadzenia Narodowego, 
w którym reprezentanci bliskiej mu prawicy liberalnej pozostawali jedynie uzupełnieniem for-
macji gaullistowskiej, jakkolwiek zapewniającym w ten sposób większość szeroko pojętemu obo-
zowi prezydenckiemu. W rezultacie senatorowie wspierający ówczesnego szefa państwa zaczęli 
być traktowani jako znaczący komponent większości prezydenckiej stanowiącej parlamentarne 
zaplecze politycznie jednorodnej egzekutywy. Zob. P. Smith, The Senate..., s. 60–63.

324 Trzeba podkreślić, że to właśnie obecna w izbie drugiej grupa gaullistów już od pierw-
szych lat V Republiki stanowiła przykład czytelnej afiliacji partyjnej, czego dowodzi chociażby 
okoliczność, że nazwa grupy senackiej zmieniała się wraz z wielokrotnie przeprowadzaną zmianą 
nazwy samego ugrupowania gaullistowskiego. Uwzględniając kompozycję izby drugiej, wymie-
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Rezultaty porządkowania przestrzeni rywalizacji partyjnej, rozumianego 
jako konsolidacja istniejących formacji i tworzenie większych bloków poli-
tycznych na poziomie parlamentarnym (w izbie pierwszej), a w konsekwencji 
również jako zaplecze rządu, a poza okresami koabitacji – także prezydenta 
Republiki, stały się wyraźnie widoczne w dekadzie lat 80. Na forum Zgro-
madzenia Narodowego funkcjonowały wtedy cztery znaczące frakcje – dwie 
lewicowe (PS oraz PCF) oraz dwie centroprawicowe (RPR oraz UDF), jak-
kolwiek w roku 1986 – po zastosowaniu w wyborach parlamentarnych or-
dynacji proporcjonalnej – w izbie pierwszej znalazła się, niejako w drodze 
wyjątku, również licząca 35 członków grupa deputowanych Frontu Naro-
dowego (Front national, FN). Podobna, bo oparta na czterech ugrupowa-
niach, konfiguracja polityczna istniała w Zgromadzeniu Narodowym także 
w latach 90., przy czym po wyborach z roku 1997 w obrębie izby pierwszej 
utworzono liczącą przeszło 30 członków frakcję złożoną z mniejszych for-
macji, m.in. Zielonych, które wchodziły wówczas w skład rządzącej do 2002 
roku tzw. pluralistycznej lewicy (gauche plurielle). W dalszej perspektywie, 
obejmującej już pierwszą dekadę XXI wieku, skutkiem tego rodzaju prze-
kształceń konsolidacyjnych stała się niemal zupełna polaryzacja francuskiej 
areny rywalizacji partyjnej, która oznaczała, że na poziomie parlamentar-
nym (w izbie pierwszej) wyłoniła się struktura właściwa dla systemu dwu-
partyjnego. Zgromadzenie Narodowe zostało bowiem w zasadzie całkowicie 
zdominowane przez dwie główne formacje – socjalistów oraz centroprawicy 
zbudowanej wokół nurtu gaullistowskiego. W ten sposób wyparciu uległa 
konfiguracja wcześniejsza, ukształtowana pod koniec lat 70., a opierająca się 
na czterech względnie równorzędnych pod względem poparcia wyborczego 
nurtach politycznych. Wskazana dekompozycja tak powstałego układu sta-
nowiła rezultat marginalizacji dwóch ugrupowań – UDF oraz PCF.

W odniesieniu do Senatu można stwierdzić, że – na tle zmian dokonu-
jących się w politycznej strukturze Zgromadzenia Narodowego – ewolucja 
rozpoczęta w pierwszej połowie lat 80. szła w zbliżonym kierunku, jednak 
stopniowo urzeczywistniana polaryzacja nigdy nie osiągnęła takiego po-
ziomu, jak w przypadku izby pierwszej. O zainicjowaniu wspomnianej de-
kompozycji występującej dotychczas politycznej konfiguracji izby drugiej 
świadczyły trzy kolejne częściowe elekcje senatorskie z lat 1983, 1986 oraz 
1989325, które ujawniły przede wszystkim konsekwentnie zachodzący proces 

nione środowisko polityczne należy zatem traktować jako – jak pisze Vincent Boyer – przedłuże-
nie partii politycznej (prolongement d’un parti politique). Uwagę taką można zresztą formułować 
także w odniesieniu do senackich frakcji lewicowych – socjalistów i komunistów. Zob. V. Boyer, 
Le Sénat, contre-pouvoir..., s. 45.

325 Sénat après le renouvellement de 1983 (Tout droits réservés Laurent de Boissieu pour 
France-politique.fr), http://www.france-politique.fr [dostęp: 17.11.2015]; Sénat après le renouvel-
lement de 1986 (Tout droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr), http://www.
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zwiększania się grupy gaullistowskiego RPR kosztem politycznego centrum, 
a jednocześnie utrzymanie swoistego status quo w odniesieniu do dwóch 
grup lewicowych – socjalistycznej i komunistycznej. Po wyborach z roku 
1983 frakcja gaullistowska dysponowała w Senacie 58 mandatami, co sta-
nowiło przeszło 18% całego składu izby, a zarazem oznaczało wzrost o 17 
miejsc w stosunku do stanu po wyborach z 1980 roku. Wyraźną tenden-
cję wzrostową potwierdziła elekcja z roku 1986, w wyniku której w Senacie 
znalazło się aż 77 parlamentarzystów należących do grupy gaullistowskiej 
lub z nią powiązanych. W jej posiadaniu była więc niemal jedna czwarta 
ogólnej liczby mandatów. Z kolei po częściowym odnowieniu składu izby, 
do którego doszło w roku 1989, gaullistowska RPR miała już 91 miejsc w izbie 
drugiej (przeszło 28% jej ogólnego składu). Wzmiankowane formacje lewi-
cowe generalnie utrzymywały dotychczasowy stan posiadania. Jeśli jednak 
mówić w tym względzie o jakichś zmianach, to szły one raczej w odwrot-
nym kierunku niż w odniesieniu do partii gaullistowskiej. Pokazują to róż-
nice w reprezentacji senackiej socjalistów i komunistów po wyborach z lat 
1983 i 1986. Po pierwszej z wymienionych elekcji grupa socjalistyczna liczyła 
70 parlamentarzystów, a komunistyczna – 22, natomiast po drugiej socjaliści 
mieli w Senacie już tylko 64 przedstawicieli, a komuniści – zaledwie 15. Tak 
określone przedstawicielstwo wskazanych formacji utrzymało się w zasadzie 
także po wyborach z 1989 roku.

Analizując polityczną kompozycję Senatu w latach 90., należy stwierdzić, 
że w tym okresie rezultat przekształceń zapoczątkowanych w pierwszej po-
łowie poprzedniej dekady uległ ustabilizowaniu. Dowiodły tego trzy kolejne 
elekcje przeprowadzane w latach 1992, 1995 i 1998326. Wspomniana stabi-
lizacja wielkości reprezentacji w izbie drugiej dotyczyła tym razem przede 
wszystkim gaullistowskiego RPR, którego frakcja liczyła po kolejnych częś-
ciowych odnowieniach składu izby odpowiednio 90, 94 oraz 99 senatorów. 
Oznaczało to, że mimo postępującej konsolidacji systemu partyjnego – czego 
przejawem była m.in. słabnąca pozycja UDF, widoczna chociażby w wybo-
rach do Zgromadzenia Narodowego z 1997 roku, a w szczególności w elekcji 
przeprowadzonej pięć lat później – w przypadku Senatu formacje centrowe 
oraz prawica liberalna generalnie utrzymywały dotychczasowy status, zaj-
mując około jednej trzeciej miejsc i powstrzymując w ten sposób „ekspansję” 

france-politique.fr [dostęp: 17.11.2015]; Sénat après le renouvellement de 1989 (Tout droits ré-
servés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr), http://www.france-politique.fr [dostęp: 
17.11.2015].

326 Sénat après le renouvellement de 1992 (Tout droits réservés Laurent de Boissieu pour 
France-politique.fr), http://www.france-politique.fr [dostęp: 18.11.2015]; Sénat après le renouvel-
lement de 1995 (Tout droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr), http://www.
france-politique.fr [dostęp: 18.11.2015]; Sénat après le renouvellement de 1998 (Tout droits ré-
servés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr), http://www.france-politique.fr [dostęp: 
18.11.2015].
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formacji gaullistowskiej. Warto jednocześnie nadmienić, że – inaczej niż 
w latach 80. – nieznaczną tendencję wzrostową w wyborach senackich za-
częła notować lewica, a w szczególności Partia Socjalistyczna, której frakcja 
po odnowieniu składu izby z roku 1998 liczyła już 78 senatorów, a zatem 
niemal 25% całego jej składu. Wskazane zmiany w liczebności grup RPR 
i PS, a zatem formacji politycznych, które stanowiły trzon dwóch dominu-
jących obozów politycznych, pokazały wówczas, że proces polaryzacji, jaki 
w dalszym ciągu stopniowo zachodził w systemie partyjnym V Republiki, 
znajdował – jakkolwiek ze znacznym „poślizgiem” czasowym – pewne od-
zwierciedlenie w politycznej strukturze izby drugiej. Zwiększanie liczebno-
ści dwóch wspomnianych frakcji senackich następowało wprawdzie powo-
li, jakkolwiek generalnie w sposób konsekwentny, co z kolei powodowało 
zmniejszanie się reprezentacji grup działających bliżej politycznego cen-
trum. Dowodzi tego chociażby malejąca liczebność funkcjonującej na forum 
Senatu Unii Centrowej (Union centriste, UC), która w po wyborach z 1986 
roku liczyła 70 senatorów, a po elekcji z 1998 – 52.  

Częściowe wymiany składu Senatu, które następowały już w pierwszej 
dekadzie XXI wieku, udowodniły, że dynamika przekształceń w kompozycji 
izby drugiej może być dużo bardziej spektakularna. Świadczyły o tym elekcje 
przeprowadzane w latach 2001, 2004, 2008327. W tej dekadzie widoczna stała 
się przebudowa francuskiej przestrzeni rywalizacji partyjnej, która polegała 
na stworzeniu dwóch silnych formacji politycznych – socjalistycznej i neo-
gaullistowskiej – które praktycznie w pełni zdominowały prawą i lewą stronę 
sceny politycznej, jakkolwiek pozostając w otoczeniu znacznie mniejszych 
partii orbitujących wokół jednego lub drugiego ze wskazanych ugrupo-
wań. W tak zarysowaną ewolucję wpisywała się rekompozycja politycznego 
składu Senatu, jaka następowała w ciągu minionych kilkunastu lat. Należy 
jednocześnie zaznaczyć, że sygnalizowane zjawisko dało się zaobserwować 
od roku 2004. Elekcja przeprowadzona trzy lata wcześniej pokazywała bo-
wiem utrzymanie schematu opartego na względnie równomiernym podziale 
mandatów senatorskich pomiędzy szeroko pojętą lewicę (wraz z komuni-
stami), gaullistowską prawicę oraz pozostałe frakcje. Od roku 2004 skład 
izby drugiej był już jednak zupełnie inny, co na tle wcześniejszych stopnio-
wo zachodzących przeobrażeń można było uznać za zmianę wręcz rewo-
lucyjną. Po odnowieniu politycznej kompozycji izby drugiej z 2004 roku 
formacja neogaullistowska – wówczas już Unia na rzecz Ruchu Ludowego 

327 Sénat après le renouvellement de 2001 (Tout droits réservés Laurent de Boissieu pour 
France-politique.fr), http://www.france-politique.fr [dostęp: 19.11.2015]; Sénat après le renouvel-
lement de 2004 (Tout droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr), http://www.
france-politique.fr [dostęp: 19.11.2015]; Sénat après le renouvellement de 2008 (Tout droits ré-
servés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr), http://www.france-politique.fr [dostęp: 
19.11.2015].
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(Union pour un mouvement populaire, UMP) – dysponowała samodziel-
nie niespełna połową mandatów senatorskich. Senacka frakcja rządzącego 
wówczas ugrupowania (pozostającego u władzy nieprzerwanie od roku 2002 
do 2012) liczyła wtedy, wraz z senatorami stowarzyszonymi, 156 członków 
na 331 tworzących pełny skład izby. Wyraźnemu wzrostowi stanu posiadania 
partii rządzącej towarzyszyło także dostrzegalne, choć już nie tak znaczące, 
zwiększenie liczebności grupy senackiej największej formacji opozycyjnej – 
Partii Socjalistycznej, która dysponowała 97 mandatami. Jeśli chodzi o obec-
ność w Senacie przedstawicieli lewicy, to trzeba ponadto uwzględnić frakcję 
komunistyczną – wówczas o nazwie Grupa Komunistyczna, Republikańska 
i Obywatelska (Groupe communiste, républicain, citoyen, CRC) – która kon-
sekwetnie utrzymywała nieznaczną, ale widoczną reprezentację polityczną. 
W omawianym okresie z tą frakcją związanych było 23 senatorów. Uzyska-
nie przez członków izby drugiej o jednoznacznej afiliacji partyjnej przeszło 
270 mandatów powodowało, że w ówczesnym Senacie coraz mniej miejsca 
pozostawało politycznemu centrum, które nota bene i tak od dłuższego czasu 
nie miało już aspiracji do odgrywania – inaczej niż w okresie, gdy na jego 
czele stali Gaston Monnerville czy Alain Poher – w pełni samodzielnej 
i niezależnej roli politycznej, bardziej lub mniej wyraźnie ciążąc w kierun-
ku jednego z dwóch ugrupowań dominujących. W tym kontekście można 
wymienić UC z 33 mandatami oraz grupę o nazwie Europejskie Zgroma-
dzenie Demokratyczne i Społeczne (Rassemblement démocratique et social 
européen, RDSE), z którą powiązanych było 15 senatorów skłaniających się 
zarówno ku lewej, jak i prawej stronie sceny politycznej328. Polityczna kom-
pozycja Senatu nie uległa większym zmianom po odnowie jego składu z 2008 
roku. Dwiema największymi frakcjami pozostały grupy jednoznacznie par-
tyjne – UMP i PS, z których pierwsza liczyła 151, a druga – 116 senatorów. 
W sposób zbliżony do stanu posiadania sprzed wyborów kształtowała się też 
liczebność wszystkich pozostałych frakcji obecnych w izbie drugiej.

Szczególne znaczenie miały dwie ostatnie elekcje senackie, czyli wybo-
ry z lat 2011 oraz 2014329. Mianem prawdziwego przełomu można wszakże 

328 Początki senackiej frakcji RDSE sięgają schyłku XIX w. – wówczas działała ona jako Le-
wica Demokratyczna. Następnie przyjęła nazwę Europejskiego Zgromadzenia Demokratyczne-
go (Rassemblement démocratique européen, RDE) i wreszcie, w 1995 r., tę stosowaną obecnie. 
Frakcja ta zasługuje na szczególną uwagę, dlatego że grupuje parlamentarzystów kojarzonych 
z różnymi stronami areny rywalizacji politycznej. Uwagę zwraca też autonomia poszczególnych 
jej członków (znajdująca wyraz w swobodzie głosowania), która stanowi najlepszy przykład dzia-
łalności na forum Senatu bez jednoznacznej afiliacji partyjnej. Zob. Groupe du Rassemblement 
Démocratique et Social Européen (RDSE), http://www.france-politique.fr [dostęp: 30.03.2016]; 
Groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Notre déclaration politique, http://
www.rdse-senat.fr [dostęp: 30.03.2016].

329 Sénat après le renouvellement de 2011 (Tout droits réservés Laurent de Boissieu pour 
France-politique.fr), http://www.france-politique.fr [dostęp: 26.11.2015]; Sénat après le renouvel-
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okreś lić wyniki tych z początków drugiej dekady XXI wieku, w których po raz 
pierwszy obsadzono nie jedną trzecią, a połowę składu izby drugiej. W istocie 
chodzi jednak nie tyle o zwiększenie liczby senatorów podlegających perio-
dycznej rotacji, ile o pierwsze w V Republice zwycięstwo lewicy, które dało 
konstytuującym tę część sceny politycznej formacjom nieznaczną przewagę 
nad centroprawicą. Sama frakcja socjalistyczna liczyła początkowo 141 sena-
torów, jednak jeśli weźmie się pod uwagę inne wyraźnie lewicowe ugrupo-
wania obecne na forum Senatu lub też poszczególnych senatorów ciążących 
w tym właśnie kierunku, to bezwzględna większość mandatów w liczącej już 
wówczas 348 członków izbie drugiej należała do tego właśnie segmentu po-
litycznego (177 mandatów dla lewicy i 171 dla centroprawicy). Elekcja z roku 
2011 oznaczała zatem dokonanie pierwszej pod rządami konstytucji z 1958 
roku senackiej alternacji władzy – zjawiska, które w aspekcie prezydenckim 
i parlamentarnym (w izbie pierwszej) istniało już od początku lat 80330. Na-
leży przy tym zaznaczyć, że kolejna alternacja w izbie drugiej nastąpiła już 
po trzech latach, co oznaczało przywrócenie w Senacie status quo ante. Po wy-
borach z roku 2014 wyraźna stała się bowiem przewaga UMP i skupionych 
wokół niej parlamentarzystów. Wyniosła ona przeszło 30 mandatów331. 

Ewolucja politycznego składu Senatu od początku V Republiki aż do dwóch 
senackich alternacji z lat 2011 i 2014 pokazuje, że w ciągu tych niespełna 
sześćdziesięciu lat francuska izba druga – mimo utrzymania konstrukcji 
izby wybieranej zgodnie z formułą samorządową – stawała się organem co-
raz bardziej partyjnym. Dowodzi tego stopniowe, aczkolwiek konsekwentnie 
dokonywane, zwiększanie się liczebności grup senackich tworzonych właś-
nie na podstawie jednoznacznego kryterium partyjnego332. W ślad za tym 

lement de 2014 (Tout droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr), http://www.
france-politique.fr [dostęp: 26.11.2015].

330 Szerzej na temat roli Senatu w procesie alternacji władzy na gruncie V Republiki zob. 
Ł. Jakubiak, Senat jako element procesu alternacji władzy we francuskim systemie semiprezydenc-
kim [w:] Konstytucjonalizm – doktryny – partie polityczne. Księga dedykowana Profesorowi An-
drzejowi Ziębie, red. R. Kłosowicz, B. Kosowska-Gąstoł, G.M. Kowalski, T. Wieciech, Ł. Jakubiak, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 283–295.

331 Warto nadmienić, że przegraną lewicy w częściowych wyborach do Senatu poprzedziły 
dwie inne porażki socjalistów w trakcie rozpoczętej w 2012 r. pięcioletniej kadencji François 
Hollande’a – w wyborach municypalnych oraz w wyborach europejskich. Zob. A. Rovan, Pour 
François Hollande, un nouvel échec électoral. L’entourage du président compte sur «la sagesse» des 
sénateurs pour que les réformes se poursuivent à leur „rythme”, „Le Figaro”, 29.09.2014, http://
www.europresse.com [dostęp: 19.02.2016].

332 Jak sygnalizowano uprzednio, wcześniej występujące podziały polityczne w obrębie izby 
drugiej nie miały bowiem jednoznacznie politycznego charakteru, będąc raczej motywowane 
różnicami ideowymi, a nie stricte partyjnymi. Może o tym świadczyć słabsza pozycja gaulli-
stów w izbie drugiej niż w izbie pierwszej, w której z reguły wyraźnie dominowali. Jeśli więc 
następowało pokrywanie się centroprawicowych większości w każdej z izb, to trzeba zauważyć, 
że wewnętrzna struktura takich układów większościowych była odmienna. W Zgromadzeniu 
Narodowym jej trzon tworzyła formacja gaullistowska obudowana mniejszymi ugrupowaniami 
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szło dodatkowo zjawisko polegające na porządkowaniu podziałów politycz-
nych w izbie drugiej przez postępujące z wolna upodabnianie się politycznej 
kompozycji Senatu do kształtu, jaki w tym względzie posiadało Zgroma-
dzenie Narodowe. Rezultaty sygnalizowanego procesu można było dostrzec 
w szczególności w pierwszej dekadzie XXI wieku, gdy około 80% mandatów 
zaczęły zdobywać ugruntowane formacje polityczne, a jedynie pozostałe 
około 20% przypadało grupom tworzonym wyłącznie na forum izby drugiej, 
których nie można było traktować jako bezpośredniego reprezentanta kon-
kretnej partii politycznej aktywnej w Zgromadzeniu Narodowym. Trzeba 
zatem uznać, że proces politycznej polaryzacji Senatu powodował, iż skład 
tego organu w coraz większym stopniu odbijał zjawisko, które we francuskim 
systemie partyjnym rozpoczęło się znacznie wcześniej, pierwsze widoczne 
wyniki przynosząc już w dekadzie lat 80. Rezultatem polaryzacji przestrzeni 
rywalizacji partyjnej były bowiem regularne wygrane w wyborach parla-
mentarnych ugrupowań dotychczas opozycyjnych. W Zgromadzeniu Na-
rodowym zaczęło zatem dochodzić do periodycznych wymian większości 
parlamentarnych kreowanych przez konkurujące z sobą obozy. Następowało 
to na przemian od roku 1981. Dopiero w 2007 roku po raz pierwszy od trzech 
dekad drugie z rzędu zwycięstwo wyborcze odniosła ta sama formacja poli-
tyczna – w tym przypadku UMP. Trzeba wszakże podkreś lić, że wspomnia-
ne „dostosowywanie się” francuskiej izby drugiej do coraz bardziej dwu-
partyjnego kontekstu politycznego następowało ze znacznym opóźnieniem, 
co powodowało, że omawiany organ przez większość okresu V Republiki 
pozostawał w znacznej mierze uodporniony na wpływ różnorakich czynni-
ków sprzyjających ukształtowaniu się, a następnie utrwaleniu we francuskim 
systemie partyjnym dwóch wyrazistych biegunów politycznych333.

politycznymi, natomiast w izbie drugiej kształt większości centroprawicowej kreowały w dużej 
mierze inne formacje tego segmentu politycznego oraz tradycyjnie stosunkowo silne środowisko 
centrystów. Zob. F. Chevalier, Le sénateur français..., s. 236.

333 Należy jednak pamiętać, że mechanizmy personalnej kreacji składu izby drugiej opie-
rały się – i opierają nadal – na zupełnie innej koncepcji niż w przypadku izby pierwszej, która 
jest wybierana z zastosowaniem zasady powszechności oraz w dwóch – przyczyniających się 
do wspomnianej polaryzacji – turach głosowania. Polityczna kompozycja Senatu stanowi nato-
miast pochodną elekcji samorządowych, i to nie tylko tej bezpośrednio poprzedzającej wybory 
do izby drugiej, lecz także wcześniejszych (co było w szczególności widoczne w warunkach dzie-
więcioletniej kadencji senatorów). Co więcej, w wyniku ścisłego powiązania kompozycji Sena-
tu z wyborami na niższych szczeblach struktury terytorialnej państwa, o składzie izby drugiej 
decyduje też – oprócz odmiennych procedur elekcyjnych – zakorzenienie określonych formacji 
politycznych na poziomie lokalnym. Może ono prowadzić do tego, że ugrupowania osiągające 
stosunkowo dobre rezultaty na poziomie ogólnokrajowym będą wypadać gorzej w wyborach, 
których wyniki przekładają się na polityczne oblicze Senatu. W jakiejś mierze wydaje się to po-
twierdzać przypadek partii gaullistowskiej z początków istnienia V Republiki, gdy na poziomie 
lokalnym ta właśnie formacja „zderzyła się” z dużo bardziej ugruntowanymi partiami, które 
funkcjonowały nierzadko już w III Republice.
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4.2. SENAT W GAULLISTOWSKIEJ FAZIE V REPUBLIKI (DO ROKU 1969)

Gaullistowski etap funkcjonowania urządzeń ustrojowych V Republiki 
należy podzielić na dwa odrębne podokresy, które rozgranicza uchwalenie 
w roku 1962 wotum nieufności wobec rządu Georges’a Pompidou, rozwią-
zanie Zgromadzenia Narodowego oraz wyłonienie się po wyborach parla-
mentarnych (poprzedzonych zwycięskim referendum w sprawie powszech-
nej elekcji głowy państwa) stabilnej proprezydenckiej większości w izbie 
pierwszej. Do tego czasu bowiem konfiguracja partyjna w Zgromadzeniu 
Narodowym nie zapewniała politycznie jednorodnej egzekutywie trwałego 
wsparcia. Miało ono raczej charakter „dorywczy” i wybiórczy. Analizując 
funkcjonowanie konstrukcji bikameralnej w pierwszych latach istnienia  
V Republiki, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zastosowanie roz-
wiązań ujętych w art. 45 ustawy zasadniczej, a zatem mieszanych komisji 
parytetowych oraz procedury ostatniego słowa Zgromadzenia Narodowego. 
To bowiem praktyka wykorzystywania przez egzekutywę – jako wyłączne-
go monopolistę w tym zakresie – tych właśnie mechanizmów stanowi pod-
stawowy punkt odniesienia przy ocenie roli izby drugiej w toczącym się po-
stępowaniu legislacyjnym. W pierwszych latach funkcjonowania instytucji 
ustanowionych w konstytucji z roku 1958 uwagę zwraca niewielka – na tle 
zarówno liczebności uchwalanych wówczas ustaw, jak i późniejszej praktyki 
w tym zakresie – liczba przypadków korzystania z procedury rozjemczej 
wszczynanej na podstawie art. 45 ust. 2. W roku 1959 została ustanowio-
na zaledwie jedna mieszana komisja parytetowa, w 1960 – pięć, w 1961 – 
również pięć, a w 1962 – już tylko dwie334. Co ciekawe, tak nieznaczna rola 
procedury pojednawczej nie była wcale wynikiem niewielkiej liczby przyj-
mowanego wówczas ustawodawstwa. Pod tym względem kształtowało się 
ono bowiem na poziomie podobnym jak w latach późniejszych. O ile w roku 
1959 uchwalono 50 ustaw, co jeszcze nie było wynikiem imponującym, 
to już rok później statystyka wyglądała zupełnie inaczej. Promulgowano 
ich bowiem 86, a w roku 1961 – aż 103. Warto też nadmienić, że w zdecydo-
wanej większości były to akty pochodzenia rządowego, co już samo w sobie 
dowodziło antyparlamentarnego kierunku procesu racjonalizacji. W latach 
1959–1961 przyjęto bowiem jedynie sześć ustaw, które zostały zainicjowane 
jako propozycje pochodzące od parlamentarzystów. Nota bene w okresie 
późniejszym dominacja ustawodawstwa rządowego została utrzymana, cho-
ciaż w niektórych latach nie była ona aż tak „przytłaczająca”335. Wydaje się 

334 Bilan de l’utilisation de la procédure de la commission mixte paritaire [w:] Les grands 
textes..., s. 206.

335 Statistique des lois adoptées selon la procédure de l’article 45 [w:] Les grands textes..., s. 205. 
Wyraźna przewaga inicjatyw rządowych przyjmujących następnie postać ustawy jest zresztą zna-
mienna dla współczesnych bardziej lub mniej zracjonalizowanych systemów parlamentarnych. 
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więc, że mocno ograniczone znaczenie mieszanych komisji parytetowych 
było przede wszystkim następstwem skutecznej realizacji podstawowego  
– i na tym etapie ewidentnie mniej zracjonalizowanego – etapu postępowa-
nia ustawodawczego, jakim pozostaje procedura krążenia projektu między 
izbami aż do uzgodnienia jego jednolitego brzmienia. Wyraźne zaznacze-
nie w praktyce ustrojowej symetrycznych aspektów bikameralizmu akcen-
towała znikoma wręcz liczba przypadków, w których konieczne okazywało 
się odwołanie do procedury ostatniego słowa Zgromadzenia Narodowe-
go. W okresie 1959–1962 doszło do tego zaledwie pięciokrotnie336. Można 
stwierdzić, że na tle ogólnej liczby przyjętych w tym okresie ustaw dobrze 
obrazowało to kształtowany przez rządowy segment egzekutywy stosunek 
pomiędzy konstrukcją symetryczną a konstrukcją asymetryczną w postę-
powaniu ustawodawczym. Można założyć, że wpływ na to miała ówczesna, 
dość specyficzna na tle okresu późniejszego, konfiguracja polityczna obu 
izb. Ani w Zgromadzeniu Narodowym, ani w Senacie obóz gaullistowski 
nie dysponował trwałą i stabilną większością (przy czym w izbie pierwszej 
zmieniło się to już w roku 1962, a izba druga stała się bardziej prorządowa 
dopiero w latach 70.). W szczególności brak takiego stabilnego poparcia po-
nad połowy deputowanych w Zgromadzeniu Narodowym przyczyniał się 
do tego, że izba pierwsza nie mogła być często wykorzystywana jako organ 
decydujący ostatecznie i bez uwzględnienia stanowiska izby drugiej o pro-
cedowanym tekście ustawy.

Biorąc pod uwagę trzeciorzędne wręcz znaczenie dalszych ustępów 
art. 45 konstytucji w okresie kilku pierwszych lat działalności parlamentu 
V Republiki, warto odnotować, że stosunkowo ograniczone wykorzysty-
wanie najbardziej „ofensywnych” procedur zakładających ingerencję rządu 
w funkcjonowanie parlamentu było też widoczne przez pryzmat stosowania 
procedury głosowania zblokowanego. W latach 1959–1962 użyto ją 23 razy 
w Zgromadzeniu Narodowym i 18 razy w Senacie (17 razy w okresie kadencji 
izby pierwszej wybranej w 1958 roku)337, przy czym to izba druga okazy-
wała się w tym zakresie w znacznie większym stopniu „niesubordynowana” 
niż izba pierwsza. Świadczy o tym fakt, że przedmiotowe wnioski rządowe 
były w Senacie odrzucane aż dwunastokrotnie, natomiast w Zgromadzeniu 
Narodowym – mimo że nie było ono wówczas szczególnie koherentne pod 

Dominację ustawodawstwa pochodzenia rządowego można traktować jako jeden z przejawów 
zrównoważenia wskazanego systemu rządów w stosunku do jego wcześniejszego monistycznego 
odpowiednika. Zdecydowaną przewagę parlamentu nad rządem zastąpiła relacja odwrotna – 
prymat rządu nad parlamentem. 

336 Bilan de l’utilisation..., s. 206.
337 Statistique de l’utilisation de la procédure dite du «vote bloqué» [w:] Les grands textes..., 

s. 204; B.  Baufumé, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Cinquième République, 
L.G.D.J, Paris 1993, s. 414.
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względem politycznym – nastąpiło to zaledwie w jednym przypadku338. Już 
choćby na tej podstawie można dojść do wniosku, że to właśnie izba druga 
nosiła w sobie znaczący potencjał, by w kolejnych latach stać się tym orga-
nem w obrębie struktury instytucjonalnej państwa, którego kontrola przez 
egzekutywę będzie wymagała szczególnego nakładu środków wliczanych 
do instrumentarium parlamentaryzmu zracjonalizowanego.

Warto też zwrócić uwagę na wynikające z art. 49 ust. 4 legitymizacyjne 
właściwości Senatu V Republiki. Należy zaznaczyć, że wskazana regulacja 
w okresie pierwszych kilkunastu lat funkcjonowania nowego ustroju nie 
była wykorzystywana (aż do roku 1975). W trwającej do 1962 roku pierwszej 
kadencji Zgromadzenia Narodowego trzykrotnie weryfikowano natomiast 
poparcie dla polityki rządu w izbie pierwszej. Na taki krok decydowali się obaj 
premierzy tego okresu, a więc Michel Debré oraz sprawujący urząd w trak-
cie kilku ostatnich miesięcy tej kadencji – Georges Pompidou. Każdy z nich 
o udzielenie wotum zaufania występował – na podstawie programu rządu – 
już na początku swojego urzędowania, a Debré także i później na podstawie 
deklaracji dotyczącej polityki ogólnej339. Należy zaznaczyć, że ubieganie się 
o zaufanie izby pierwszej wynikające z art. 49 ust. 1 konstytucji było jeszcze 
wówczas – co miało uzasadnienie w tekście ustawy zasadniczej – traktowane 
jako działanie obligatoryjne (praktyka polegająca na czerpaniu legitymacji 
do rządzenia przede wszystkim od szefa państwa i jedynie domniemywa-
nie zaufania Zgromadzenia Narodowego ukształtowała się dopiero po kil-
ku latach), podczas gdy takiego wymogu w odniesieniu do Senatu nie było. 
W niekorzystaniu z art. 49 ust. 4 można też widzieć przejaw zupełnie zrozu-
miałego oparcia się na logice parlamentaryzmu zracjonalizowanego, który 
wymaga przecież, aby system rządów funkcjonował w sposób zrównowa-
żony. Sprzeczne z takim założeniem byłoby więc rozszerzające traktowanie 
ujętej w art. 20 ust. 3 zasady odpowiedzialności rządu przed parlamentem, 
czego wynikiem miałoby być niejako obligatoryjne przeprowadzanie głoso-
wania weryfikującego wsparcie dla gabinetu nie tylko w izbie pierwszej, ale 
też w izbie drugiej. Nowo ukształtowane relacje rządu z parlamentem opie-
rały się bowiem na założeniu, by nie podejmować działań wykraczających 
ponad to, czego wymaga prawnie określona struktura ustrojowa. W prak-
tyce miało to zdecydowanie odróżniać V Republikę od dwóch poprzednich. 
Jeśli więc dodatkowo uwzględni się brak w Senacie jednoznacznie prorzą-
dowej większości, to trudno się dziwić, że organ ten – jako drugoplanowy 
podmiot w strukturze parlamentu – był w tym zakresie konsekwentnie 

338 Ibidem.
339 W 1962 r. o zaufanie Zgromadzenia Narodowego na podstawie art. 49 ust. 1 ubiegał się 

też po raz kolejny premier Pompidou, ale było to już po przyspieszonych wyborach parlamen-
tarnych przeprowadzonych w wyniku rozwiązania Zgromadzenia Narodowego przez prezydenta 
de Gaulle’a. Zob. Bilan de l’application de l’article 49, alinéa 1 [w:] Les grands textes..., s. 221.
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pomijany. Niestosowanie art. 49 ust. 4 miało więc uzasadnienie nie tylko 
ustrojowe, lecz także stricte polityczne. W takich warunkach ewentualne le-
gitymizacyjne właściwości Senatu musiały zatem zejść na dalszy plan.

Jeśli chodzi o okres gaullistowski po roku 1962, to należy pamiętać, że ten-
dencja do stopniowej dwubiegunowości systemu partyjnego, która skutko-
wała neutralizowaniem względnie silnego do tej pory centrum sceny poli-
tycznej, była widoczna przede wszystkim przez pryzmat składu politycznego 
izby pierwszej, natomiast izba druga – jak pokazuje analiza jej politycznej 
kompozycji w czasie trwania V Republiki – pozostała na ten proces przez 
dłuższy czas immunizowana. Prowadzi to do konstatacji, że relatywnie silne, 
choć również wewnętrznie zróżnicowane, środowisko centrowe na forum 
Senatu charakteryzowało się nieco wyższym poziomem stabilności. Z per-
spektywy obozu rządzącego sytuację komplikowała dodatkowo znacząca 
reprezentacja kontestujących ustrój V Republiki formacji szeroko pojętej 
lewicy. Odmienność konfiguracji politycznej Senatu, w którym brakowało 
spójnej prorządowej większości, była dostrzegalna zwłaszcza w latach 60., 
gdy wspomniana tendencja polaryzacyjna nie przynosiła jeszcze – w odnie-
sieniu do izby drugiej – zauważalnych rezultatów politycznych. O ile więc 
w okresie od wprowadzenia powszechnych wyborów prezydenckich do ustą-
pienia gen. de Gaulle’a z urzędu szefa państwa uwypuklająca pozycję prezy-
denta praktyka ustrojowa była gwarantowana istnieniem trwałej i stabilnej 
większości w Zgromadzeniu Narodowym340, o tyle w przypadku Senatu sy-
tuacja przedstawiała się inaczej. Wyznaczało to szczególny kontekst partyjny 
rzutujący na rolę francuskiej izby drugiej aż do 1969 roku, kiedy to doszło 
do wcześniejszych, wynikających z rezygnacji gen. de Gaulle’a, wyborów 
na urząd prezydenta Republiki.

Kluczowe znaczenie dla relacji pomiędzy Senatem a obozem gaullistow-
skim miały jednak nie tyle polityczne konfiguracje, jakie ukształtowały 
się w obu izbach parlamentu, ile polityka realizowana przez szefa państwa 
oraz podporządkowany mu gabinet. Opór ówczesnej izby drugiej wywołały 
przede wszystkim projektowane przez obóz gaullistowski reformy ustrojowe 
– najpierw wprowadzenie w roku 1962 powszechnej elekcji prezydenckiej, 
a następnie zakończona niepowodzeniem w wyniku przegranego referen-
dum próba reformy Senatu, mająca na celu znaczące osłabienie jego pozy-
cji. Oba projekty zmian w konstytucji stały się obiektem zdecydowanego 
sprzeciwu ze strony izby drugiej, unaoczniając konfliktowy charakter relacji 

340 Prowadziło to w dalszej perspektywie do neutralizacji pozycji politycznej parlamentu, 
którego funkcja kontrolna uległa wyraźnemu osłabieniu, co jeszcze bardziej akcentowało pierw-
szoplanowe znaczenie egzekutywy, a w szczególności głowy państwa. Rzeczywisty status tej ostat-
niej wzmacniała dodatkowo realizowana praktyka plebiscytarna, której służyły nie tylko referen-
da, lecz także elekcje prezydenckie i parlamentarne. Zob. B. Chantebout, Brève histoire politique 
et institutionnelle de la Ve République, Armand Colin, Paris 2004, s. 65–67. 
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łączących ten podmiot z organami egzekutywy. Ewidentnie krytyczne na-
stawienie ówczesnego Senatu do wspomnianych reform miało przy tym 
różne podłoże. W przypadku nowelizacji zmieniającej tryb wyboru szefa 
państwa źródłem poważnych zastrzeżeń stał się przede wszystkim – choć 
nie wyłącznie – przyjęty przez obóz gaullistowski kontrowersyjny tryb mo-
dyfikacji ustawy zasadniczej, który opierał się na założeniu, że dopuszczalne 
byłoby wykorzystanie – w charakterze alternatywy dla właściwej procedu-
ry rewizyjnej określonej w art. 89 – instytucji referendum ustawodawczego 
z art. 11 konstytucji341. Ówcześni senatorowie, skłaniając się bardziej ku idei 
równowagi ustrojowej w obrębie odnowionego systemu parlamentarnego 
niż koncepcji szczególnego wzmocnienia pozycji szefa państwa prowadzącej 
do reinterpretacji systemu rządów, byli jednak również niechętni samej idei 
wprowadzenia powszechnych wyborów na urząd prezydenta Republiki. Jak 
słusznie sygnalizuje Jean Mastias, te ostatnie oddziaływały także na pozycję 
izby drugiej. Wybór głowy państwa został bowiem w ten sposób całkowi-
cie uwolniony spod wpływu senatorów. Na gruncie rozwiązania zawartego 
w pierwotnym tekście konstytucji z roku 1958 elekcji prezydenta dokonywa-
ło bowiem kolegium elektorskie, którego skład korespondował ze składem 
kolegium uczestniczącego w wyborach senackich. Wskutek tego zerwaniu 
ulegały związki pomiędzy oboma podmiotami oparte na podobnej bazie 

341 Niezwykle krytyczne uwagi wobec reformy z 1962 r. zgłaszał ówczesny przewodniczący 
Senatu – Gaston Monnerville. W jego ocenie, wyrażonej na forum izby drugiej 9 października 
1962 r., „co do pogwałcenia konstytucji, od chwili publikacji poddanego pod referendum projek-
tu ustawy, wyboru niekonstytucyjnej procedury z artykułu 11, (...) nie ma żadnych wątpliwości”. 
Formułowane zarzuty koncentrowały się więc wokół niezwykle kontrowersyjnego zagadnienia 
procedury, którą powinno się stosować w celu zmiany przepisów ustawy zasadniczej z 1958 r. 
Lansowana przez obóz gaullistowski – i wykorzystana w praktyce – koncepcja wprowadzenia 
powszechnych wyborów prezydenckich na podstawie art. 11 (w formule przewidującej poddanie 
projektu ustawy konstytucyjnej pod głosowanie powszechne przez szefa państwa z inicjatywy 
rządu) oznaczała całkowite wyłączenie parlamentu z procedury rewizyjnej. Podmiotem szcze-
gólnie „poszkodowanym” była przy tym izba druga, której status w standardowej procedurze 
nowelizującej został – w porównaniu z rolą przeznaczoną jej w postępowaniu odnoszącym się 
do ustawodawstwa zwykłego – ewidentnie wzmocniony (ze względu na zastosowany w art. 89 
konstytucji schemat dwuizbowości symetrycznej). Podjętą przez Monnerville’a obronę praw 
Senatu można zresztą dostrzec w dalszej części wystąpienia z 9 października 1962 r. Przewod-
niczący izby drugiej mówił wówczas: „W celu uzasadnienia obejścia konstytucji i jej artyku-
łu 89 przywołuje się władzę ustrojodawczą ludu francuskiego: to on, mówi się nam, w 1958 r. 
w drodze referendum przyjął aktualną konstytucję, równie dobrze może więc ją zmodyfikować 
w nowym referendum (...). Przypomnijmy, że przecież według artykułu 89 referendum może 
się odbyć, po przeanalizowaniu i uchwaleniu tekstu przez parlament (...). Taka ewentualność 
jest pozostawiona egzekutywie, która może z niej dowolnie korzystać. Tym sposobem lud może 
zostać wezwany do zatwierdzenia głosowania swoich przedstawicieli, ale jego interwencja – aby 
była legitymowana – nie może zastąpić dyskusji, konfrontacji odmiennych poglądów, pogłębio-
nej analizy prawdopodobnych konsekwencji powziętych decyzji, metody, bez której nie ma ani 
prawdziwej demokracji, ani możliwej stabilizacji naszych instytucji”. Zob. Extrait du discours 
prononcé par M. Gaston Monnerville, président du Sénat, le 9 octobre 1962 devant le Sénat [w:] 
Les grands textes..., s. 98.
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wyborczej342. Wprowadzenie powszechnych wyborów prezydenckich ozna-
czało zatem, że głowa państwa nie podlegałaby już tak rozumianemu arbitra-
żowi senatorów343, lecz byłaby wybierana z zupełnym pominięciem organu 
przedstawicielskiego. W takich warunkach jedynym arbitrem stawał się więc 
naród, którego prezydent Republiki miał być kolejnym przedstawicielem344.

Z kolei projektowana u schyłku lat 60. reforma, zmierzająca do osłabienia 
statusu Senatu jako organu aktywnie uczestniczącego w realizacji funkcji 
parlamentu, prowadziłaby do nadania temu organowi formuły izby reprezen-
tacji funkcjonalnej, co zatem miało skutkować widocznym pogłębieniem za-
kresu asymetrii izb345. Krytyczne stanowisko wobec kolejnej gaullistowskiej 

342 J. Mastias, Le Sénat de la Ve République: réforme et renouveau, Économica, Paris 1980, 
s. 235–236. W świetle rozwiązań przyjętych w 1958 r. w skład liczącego około 80 tys. członków 
(tzw. wielkich elektorów) kolegium dokonującego elekcji głowy państwa wchodzili też senato-
rowie. Zgodnie z art. 6 pierwotnego tekstu konstytucji szefa państwa wybierali członkowie par-
lamentu, rad generalnych, zgromadzeń terytoriów zamorskich oraz przedstawiciele rad muni-
cypalnych. Zob. Ch. Debbasch, Constitution Ve République. Textes – Jurisprudence – Pratique, 
Éditions Dalloz, Paris 2004, s. 156; O. Gohin, Droit..., s. 654. 

343 J. Mastias, Le Sénat de la Ve République..., s. 236.
344 W ten właśnie sposób można odczytywać ustrojowy sens zmiany polegającej na wpro-

wadzeniu powszechnych wyborów prezydenckich. Głowa państwa stała się wskutek tego repre-
zentantem suwerena w mocnym sensie tego słowa. Elekcja w głosowaniu powszechnym dawała 
prezydentowi silną legitymację społeczną, która przekładała się na silniejszy wpływ tego organu 
na inne elementy konstrukcyjne systemu rządów.

345 Za uznaniem, że nowy kształt Senatu miał odpowiadać idei izby reprezentacji funkcjonal-
nej, przemawiały regulacje zawarte w nowym art. 24 ust. 3–4 konstytucji. Na ich podstawie oma-
wiany organ stanowiłby reprezentację wspólnot terytorialnych oraz działalności ekonomicznych, 
społecznych i kulturalnych. W tak ujętej izbie drugiej mieli też być obecni Francuzi zamieszkali 
za granicą. Senatorów reprezentujących wspólnoty terytorialne wybierano by w dotychczasowej 
formule. Członkowie izby drugiej reprezentujący podmioty gospodarcze, społeczne i kulturalne, 
a także ci, którzy zapewnialiby przedstawicielstwo Francuzów zamieszkałych za granicą, byliby 
wyznaczani przez ich własne organizacje przedstawicielskie. Jeśli chodzi o postępowanie legis-
lacyjne, to przyjęto, że z inicjatywy ustawodawczej mogliby korzystać szef rządu i członkowie 
Zgromadzenia Narodowego. Senatorowie byliby jej więc odtąd pozbawieni. Ustawy miałyby być 
przyjmowane przez izbę pierwszą po ustosunkowaniu się do nich przez Senat. Rewizja pozycji 
izby drugiej dotyczyłaby także roli tego organu w procedurze zmiany unormowań konstytucji. 
Prawem inicjowania ustaw konstytucyjnych dysponowaliby prezydent działający w tym zakre-
sie na wniosek premiera oraz członkowie Zgromadzenia Narodowego, co także i na tym polu 
oznaczałoby odebranie możliwości uruchamiania stosownej procedury samym senatorom. War-
to nadmienić, że choć już na gruncie rozwiązań dotychczasowych Senat nie mógł egzekwować 
odpowiedzialności rządu, to zdecydowano się na uszczegółowienie art. 20 ust. 3 konstytucji, 
w taki sposób, by wyraźnie zaznaczyć, że izba druga jest w tym zakresie pozbawiona możliwości 
działania. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu rząd odpowiadałby bowiem przed Zgro-
madzeniem Narodowym, a nie – jak dotychczas – przed parlamentem. Osłabiono by też status 
przewodniczącego Senatu, który nie mógłby już wykonywać funkcji głowy państwa w przypadku 
opróżnienia urzędu prezydenckiego w trakcie kadencji lub też w razie wystąpienia przeszkody 
w jego sprawowaniu. Rolę tę miał przejąć premier. Ogólnie rzecz biorąc, można więc stwierdzić, 
że te i inne projektowane modyfikacje skutkowałyby zwiększeniem asymetrii obu członów dual-
nego parlamentu. Odejście od rozwiązań zapewniających podmiotowość izby drugiej w związku 
z realizacją podstawowych funkcji legislatywy było zresztą główną ideą przyświecającą twórcom 
nowych rozwiązań. Zob. Décret n° 69-296 du 2 avril 1969 relatif à la création de regions et à la 
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reformy ustrojowej wyrażał ówczesny przewodniczący Senatu centrysta – 
Alain Poher346. W związku z planowaną nowelizacją nastąpiła zatem kolejna 
odsłona konfliktu, jaki od początku lat 60. dzielił izbę drugą i obóz rządowy. 
Tym razem jednak spór dotyczył w gruncie rzeczy dalszego istnienia Senatu 
jako organu, który – mimo przyjętych w konstytucji rozwiązań asymetrycz-
nych – pozostawał mocno wkomponowany w proces realizacji najważniej-
szych funkcji parlamentu, w tym przede wszystkim funkcji ustawodawczej 
oraz funkcji ustrojodawczej, jakkolwiek w tym ostatnim przypadku osłabio-
nej zastosowaniem w 1962 r. art. 11 jako podstawy nowelizacji konstytucji. 
Warto też pamiętać, że – podobnie jak w związku z reformą wprowadzają-
cą powszechne wybory prezydenckie – także i teraz orędownikiem zmian 
ustrojowych był nie tyle rząd, jedynie formalnie inicjujący oba głosowania 
referendalne, ile szef państwa. Z przyjęciem przez Francuzów obu reform 
konstytucyjnych gen. de Gaulle wiązał kwestię swojej politycznej odpowie-
dzialności, deklarując przed każdym z referendów ustąpienie z urzędu w ra-
zie negatywnego rezultatu, co też nastąpiło w 1969 roku347.

Ogólnie rzecz biorąc, opór Senatu z początku lat 60. nie pozostawał bez 
wpływu na relacje z egzekutywą w kolejnych latach pozostawania u władzy 
obozu gaullistowskiego. Zakończone sukcesem prezydenta Republiki dąże-
nie do zmiany konstytucji na podstawie art. 11, a zatem z całkowitym po-
minięciem dwuizbowego parlamentu, ale z obligatoryjnym wykorzystaniem 

rénovation du Sénat, Annexe: Projet de loi relatif à la création de regions et à la rénovation du Sénat, 
„Journal Officiel de la République Française”, 3 IV 1969 [dostęp: 16.12.2015].

346 W wystąpieniu z 2 kwietnia 1969 r., które zostało wygłoszone przed senatorami, Po-
her w sposób jednoznaczny określił kierunek zmian proponowanych przez obóz gaullistowski. 
Po przedstawieniu i krytycznym omówieniu najbardziej znamiennych postanowień projek-
towanej nowelizacji ówczesny przewodniczący izby drugiej stwierdził w ostatnich zdaniach:  
„(...) ten projekt jest końcem Senatu ustawodawczego i cichym przejściem do ustroju jednoizbo-
wego. Idę o zakład z kimkolwiek, kto wykaże, że jest inaczej!”. Zob. Extraits du discours prononcé 
par M. Alain Poher, président du Sénat, devant le Sénat le 2 avril 1969 [w:] Les grands textes..., 
s. 105–106.

347 Prezydent Republiki zabierał też publicznie głos w sprawie zmiany statusu Senatu. W wy-
wiadzie, jakiego udzielił 10 kwietnia 1969 r. gen. de Gaulle, odniósł się m.in. do realizowanej 
przez izbę drugą koncepcji reprezentacji wspólnot terytorialnych oraz do projektowanego uzu-
pełnienia tego typu przedstawicielstwa o reprezentację o charakterze funkcjonalnym. Szef pań-
stwa wskazywał m.in. na jedynie uzupełniającą rolę Rady Ekonomicznej i Społecznej. Prezy-
dent krytycznie oceniał istnienie skonstruowanej w ten sposób reprezentacji funkcjonalnej poza 
strukturami parlamentarnymi. Reforma Senatu miała rozwiązać ten problem, dając podmiotom 
pozapolitycznym możliwość bezpośredniego uczestniczenia w procesie legislacyjnym. Warto też 
nadmienić, że szef państwa wyrażał się pozytywnie o Senacie III Republiki, zaznaczając m.in., 
że Pałac Luksemburski wyróżniał się na tle targanego konfliktami Pałacu Burbonów. Generał 
de Gaulle zaznaczał również, że w okresie IV Republiki izba druga została zmarginalizowana, 
i to właśnie po dojściu do władzy jego obozu politycznego i stworzeniu konstytucji z 1958 r. 
nastąpiło przywrócenie temu organowi istotnej roli w realizacji funkcji parlamentu. Zob. Entre-
tien radiodiffusé et télévisé avec M. Michel Droit, 10 avril 1969 [w:] Charles de Gaulle. Discours 
et Messages, t. 5: Vers le terme (Janvier 1966–Avril 1969), Librairie Plon, Paris 1970, s. 429–431.



Izba druga w praktyce funkcjonowania parlamentaryzmu dualistycznego V Republiki206

instytucji referendum, znamionowało w rezultacie rozpoczęcie i utrzymy-
wanie się otwartego konfliktu dzielącego kontestującą strategię prezydencką 
izbę drugą, a w szczególności jej przewodniczącego Gastona Monnerville’a, 
i szefa państwa348. Jednocześnie ukształtowanie po wyborach parlamen-
tarnych z 1962 roku niezwykle korzystnej konfiguracji politycznej dającej 
prezydentowi Republiki poparcie stabilnej większości parlamentarnej, bę-
dącej de facto większością prezydencką, przyczyniło się do prymatu głowy 
państwa w obrębie władzy wykonawczej, której rządowy ośrodek stał się de 
facto – przy założeniu niekwestionowanego wsparcia Zgromadzenia Narodo-
wego – uzależniony wyłącznie od prezydenta. W takich okolicznościach Senat 
pozostawał jedynym organem w obrębie instytucji wyznaczających strukturę 
systemu rządów, który działał w opozycji względem ukształtowanego w ten 
sposób układu większościowego, a zarazem nie stanowił podmiotu zdomino-
wanego przez lewicowy obóz polityczny. Sytuacja taka wynikała z utrzymu-
jącego się ciągle, a widocznego przede wszystkim w izbie drugiej, potencjału 
politycznego centrystów, którzy – jak sygnalizowano wcześniej – w latach 60. 
działali jeszcze w sposób autonomiczny względem formacji politycznych usy-
tuowanych po prawej i po lewej stronie ówczesnej sceny partyjnej.

Konfiguracja, w której izba druga nie stanowiła organu uzupełniającego 
Zgromadzenie Narodowe w realizacji funkcji polegającej na zapewnianiu 
rządowi dodatkowej, obok prezydenckiej, legitymacji do realizacji zamie-
rzeń programowych, oddziaływała w sposób bezpośredni na stosowanie 
określonych w ustawie zasadniczej mechanizmów ustrojowych. W pierwszej 
kolejności należy odnotować, że począwszy od 1963 roku dało się zaobser-
wować wzrost liczby mieszanych komisji parytetowych, których w okresie 
1963–1968 ustanawiano od 11 do 14 rocznie, przy czym prowadzone na ich 
forum postępowanie rozjemcze okazywało się skuteczne jedynie w nie-
co ponad połowie przypadków349. Oznaczało to zatem wzrost liczby ustaw 
przyjmowanych jedynie dzięki temu, że w ustawie zasadniczej wprowadzono 
mechanizm umożliwiający rządowi wybór asymetrycznego wariantu bika-
meralizmu. W latach 1963–1968 procedura ostatniego słowa była stosowana 
łącznie 35 razy, czyli prawie sześciokrotnie w ciągu roku350, przy czym liczba 
promulgowanych wówczas ustaw kształtowała się na średnim poziomie nie-
spełna stu rocznie351. Można więc stwierdzić, że – mimo wzrostu roli uregulo-
wań dotyczących dalszych, wykraczających poza procedurę navette, etapów 
procesu ustawodawczego z art. 45 konstytucji – w większości przypadków 

348 Na temat relacji pomiędzy gaullistowską egzekutywą a ówczesnym przewodniczącym 
izby drugiej zob. też: J.-L. Parodi, Le conflit entre l’Exécutif et le président du Sénat, „Revue Fran-
çaise de Science Politique” 1963, nr 2, s. 454–459.

349 Bilan de l’utilisation..., s. 206.
350 Ibidem.
351 Statistique des lois adoptées..., s. 205.
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to właśnie postępowanie niezakładające ingerencji rządu przez mechanizmy 
oddziaływania na stosunki pomiędzy izbami okazywało się wystarczające 
do efektywnego zakończenia procedury legislacyjnej. Trzeba jednak zauwa-
żyć, że w omawianym okresie bardzo wyraźnie wzrosła liczba przypadków 
stosowania – i to zarówno w Senacie, jak i w Zgromadzeniu Narodowym – 
instytucji głosowania zblokowanego, w czym należało widzieć rodzaj dyscy-
plinującej aktywności rządu względem obu organów dualnego parlamentu. 
W każdej z izb zastosowanie art. 44 ust. 3 było zbliżone i następowało prze-
ciętnie około piętnastokrotnie w ciągu roku352, pokazując – w nieco innym 
punkcie – skalę ingerencji egzekutywy w przebieg parlamentarnych prac 
ustawodawczych. Podkreślenia wymaga zarazem to, że aktywniejsze wyko-
rzystywanie omawianego instrumentu nie oznaczało, iż rezultaty takiego 
działania kształtowały się w każdym przypadku zgodnie z oczekiwaniami 
rządu, co w przypadku izby drugiej – podmiotu zasadniczo bardziej uodpor-
nionego na wpływ gabinetu niż izba pierwsza – można wręcz uznać za za-
sadę. Warto zatem odnotować, że w okresie funkcjonowania Zgromadzenia 
Narodowego drugiej kadencji (1962–1967) na 73 wnioski o przyjęcie tekstu 
dzięki formule głosowania zblokowanego aż w 54 przypadkach (co oznaczało 
74%) głosowanie senackie kończyło się wynikiem negatywnym353. Świadczy-
ło to o napiętych stosunkach pomiędzy Senatem a traktowanym jako „prze-
dłużenie” władzy prezydenckiej gabinetem premiera Pompidou, a zarazem 
pokazywało, że w tym okresie izba druga pozostawała podmiotem, którego 
nie można było niejako z definicji lokować w obrębie instytucji wyznaczają-
cych formułę „efektu większościowego”.

4.3. SENAT W UKŁADZIE „EFEKTU WIĘKSZOŚCIOWEGO” 
I POLITYCZNEJ JEDNORODNOŚCI IZB

„Efekt większościowy” definiowany, najogólniej mówiąc, jako taka konfi-
guracja przestrzeni rywalizacji politycznej, która zakłada, że dualistyczna 
egzekutywa pozostaje jednolita pod względem reprezentowanej opcji po-
litycznej, stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych rysów praktyki 
sprawowania władzy pod rządami konstytucji z roku 1958. Opierając się 
na dotychczasowych doświadczeniach V Republiki, za moment początko-
wy, w którym konstytuuje się „efekt większościowy”, należy uznać układ 
polityczny powstały po będących skutkiem rozwiązania Zgromadzenia Na-
rodowego wyborach parlamentarnych z 1962 roku. Następstwem konflik-
tu dzielącego wówczas obóz gaullistowski i pozostałe formacje polityczne 

352 Statistique de l’utilisation..., s. 204.
353 B. Baufumé, Le droit d’amendement..., s. 414–415.
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(na tle reformy konstytucyjnej zmieniającej tryb wyboru prezydenta Re-
publiki) stało się ugruntowanie pozycji urzędującego szefa państwa, które 
nastąpiło przez wykreowanie w izbie pierwszej stabilnej większości wspie-
rającej oba ośrodki władzy wykonawczej. Tego samego nie dało się jednak 
– jak sygnalizowano wyżej – powiedzieć o izbie drugiej. Trzeba bowiem 
pamiętać, że podczas prezydentury gen. de Gaulle’a stanowisko Senatu 
względem sztandarowych reform podejmowanych przez obóz prezydencki 
pozostawało dalekie od aprobatywnego, dlatego aż do 1969 roku podmiotu 
tego nie można było postrzegać jako trwale wkomponowanego w strukturę 
„efektu większościowego”. Stąd też zasadne wydaje się przyjęcie za punkt 
wyjścia faktu, że ukształtowanie się wymienionej konfiguracji w połącze-
niu z polityczną jednorodnością izb nastąpiło dopiero wówczas, gdy doszło 
do „normalizacji” stosunków łączących Senat z egzekutywą. Momentem 
początkowym tego procesu wydaje się – choć nie bez zastrzeżeń – obję-
cie urzędu prezydenckiego przez Pompidou, które nastąpiło po ustąpie-
niu gen. de Gaulle’a w wyniku przegranego głosowania referendalnego354. 
Można więc przyjąć, że „efekt większościowy” z politycznie jednorodnym 
parlamentem istniał od schyłku lat 60. do 1981 roku, kiedy to władzę objął 
obóz lewicy, a struktura polityczna Senatu pozostała niezmieniona. Po raz 
kolejny doszło do niego w latach 1995–1997, a zatem w okresie dzielącym 
zakończenie drugiego i rozpoczęcie trzeciego okresu koabitacji. Sygnali-
zowana konfiguracja znamionowała również lata 2002–2011, czyli okres 
od zakończenia ostatniej odsłony współistnienia instytucjonalnego (coe-
xistence institutionelle)355 do pierwszego w historii V Republiki zdobycia 
większości senackiej przez formacje lewicy, oraz lata 2012–2014, a więc 
od podwójnego zwycięstwa lewicy w elekcji prezydenckiej i parlamentarnej 
do utraty większości w izbie drugiej w wyniku kolejnej wymiany połowy 
jej składu. Odnośnie do tego ostatniego przypadku trzeba jednak zauwa-
żyć, że przewaga lewicy była bardzo nieznaczna, powodując, że de facto 
polityczna kompozycja ówczesnego Senatu przyjęła charakter „remisowy”.

Istnienie „efektu większościowego” zakładającego polityczną jednorod-
ność izb rzutowało na skalę, w jakiej wykorzystywane były podstawowe me-
chanizmy parlamentaryzmu zracjonalizowanego. W pierwszej kolejności na-
leży zwrócić uwagę na stosowanie procedury ostatniego słowa Zgromadzenia 

354 Po objęciu urzędu prezydent Pompidou rozpoczął bowiem proces swego rodzaju „pojed-
nania” z Senatem. Doszło więc wówczas do zmiany optyki patrzenia na izbę drugą, jaką przy-
jęto ze względu na jej krytyczne nastawienie wobec gaullistowskich reform ustrojowych. Zob. 
F. Decaumont, La présidence de Georges Pompidou: Essai sur le régime présidentialiste français, 
Économica, Paris 1979, s. 248–249.

355 Termin „współistnienie instytucjonalne” stanowi synonim koabitacji. Pojęcie to zostało 
przyjęte we francuskiej literaturze przedmiotu, choć nie wyparło, rzecz jasna, określenia coha-
bitation.
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Narodowego. Jeśli przyjąć, że stabilizacja stosunków pomiędzy Senatem a or-
ganami egzekutywy, która nastąpiła po ustąpieniu gen. de Gaulle’a z urzędu 
prezydenckiego, stanowiła moment początkowy, od którego można mówić 
o zaistnieniu na gruncie V Republiki „efektu większościowego” w połącze-
niu z polityczną jednorodnością izb, to należałoby oczekiwać minimaliza-
cji ewentualnych konfliktów pomiędzy obiema izbami, powstałych przede 
wszystkim na tle procesu realizacji podejmowanych zamierzeń ustawodaw-
czych. Analizując praktykę korzystania przez rząd z możliwości, jakie daje 
przezwyciężenie stanowiska Senatu przez ostateczne głosowanie w Zgroma-
dzeniu Narodowym, można zauważyć, że – w porównaniu z latami 1962–
1969 – liczba przypadków, w których trzeba było sięgać po art. 45 ust. 4, 
uległa zmniejszeniu. Począwszy od roku 1969 aż do 1980 (ostatniego, który 
poprzedzał rok pełnej alternacji władzy i przejęcie rządów przez formacje 
lewicowe), zastosowanie procedury ostatniego słowa Zgromadzenia Na-
rodowego nastąpiło 23 razy. Oznaczało to wyraźny spadek w zestawieniu 
z porównywalnym pod względem długości okresem pierwszych dziesięciu 
lat funkcjonowania instytucji V Republiki, gdy po instrument z art. 45 ust. 4 
sięgano 38 razy, z czego intensywniej od 1962 roku356. Praktyka realizowana 
w dekadzie lat 70. świadczyła więc o większej gotowości Senatu do wyrażania 
aprobaty dla inicjatyw ustawodawczych, na których przeforsowaniu w sposób 
szczególny zależało rządowemu segmentowi władzy wykonawczej, działają-
cemu wówczas – co trzeba wyraźnie podkreślić – jako podmiot realizujący 
kierunki polityki określane przez szefa państwa. Warto też zauważyć, że ko-
rzystanie przez rząd z możliwości deprecjonowania stanowiska Senatu w po-
stępowaniu ustawodawczym nie odgrywało niemal żadnej roli w okresie, gdy 
siedmioletni mandat prezydencki sprawował wybrany na ten urząd w roku 
1974 Valéry Giscard d’Estaing. W okresie do końca 1980 roku omawiana 
procedura znalazła bowiem zastosowanie jedynie sześć razy357. Świadczyło 
to o wyraźnym spadku w tym względzie w stosunku do okresu pozostawa-
nia u władzy pierwszych dwóch prezydentów V Republiki, a w szczególności 
w porównaniu z fazą po rozpoczęciu otwartego konfliktu pomiędzy egzeku-
tywą a izbą drugą na początku lat 60. Marginalizacja procedury ostatniego 
słowa nie oznaczała przy tym, że poważniejszej roli nie odgrywały również 
mieszane komisje parytetowe. W latach 1971–1980 ustanowiono ich przeszło 
200358. W zdecydowanej większości przypadków były one w stanie wypraco-
wać stanowisko zaakceptowane następnie przez obie izby.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na inny spośród bardziej „ofensyw-
nych” instrumentów parlamentaryzmu zracjonalizowanego, jakim pozostaje 

356 Bilan de l’utilisation..., s. 206.
357 Ibidem.
358 Ibidem.
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głosowanie zblokowane. Dekadę lat 70., gdy w izbie pierwszej funkcjonowała 
stabilna większość wspierająca rząd, a izba druga nie prezentowała już wobec 
egzekutywy postawy konfrontacyjnej, cechowało zauważalne zmniejszenie 
się liczby przypadków sięgania przez rząd po to narzędzie. Dotyczyło to za-
równo Zgromadzenia Narodowego, jak i Senatu, przy czym w przypadku izby 
drugiej można było zaobserwować różnicę pomiędzy okresem prezydentury 
Pompidou a okresem prezydentury Giscarda d’Estaing. W przypadku tego 
pierwszego praktyka stosowania art. 44 ust. 3 była wyraźnie częstsza w mniej 
przychylnym Senacie niż w posiadającym koherentną większość prorządową 
Zgromadzeniu Narodowym, a przy tym zbliżona – szczególnie w pierwszych 
latach sprawowania urzędu – do praktyki z gaullistowskiej fazy funkcjonowa-
nia V Republiki (po roku 1962). W latach 1970–1973 procedurę głosowania 
zblokowanego stosowano bowiem w izbie drugiej 24 razy, podczas gdy w izbie 
pierwszej tylko jedenastokrotnie. Z kolei w kolejnych latach w Senacie prak-
tyki tej (do roku 1979) niemal zupełnie zaniechano. Przykładowo, w latach 
1974 i 1976 wzmiankowanego artykułu nie wykorzystano ani razu. Na tym tle 
wyróżniał się tylko rok 1980, gdy w każdej z izb głosowanie zblokowane odby-
wało się przeszło dziesięciokrotnie359. Ogólnie rzecz ujmując, w trakcie piątej 
i szóstej kadencji Zgromadzenia Narodowego, a zatem w latach 1973–1981, 
głosowanie zblokowane w Senacie zostało przeprowadzone 20 razy, przy czym 
jedynie w czterech przypadkach przyniosło rezultat sprzeczny z oczekiwania-
mi rządu. Było to znacznie mniej niż podczas kadencji czwartej (1968–1973), 
gdy urzędowali prezydenci de Gaulle i Pompidou. Na forum Senatu z art. 44 
ust. 3 korzystano wówczas 24 razy i jedynie w 11 przypadkach uzyskano sa-
tysfakcjonujący rezultat głosowania360.

Można zatem uznać, że w okresie 1969–1981 najbardziej korzystne dla 
rządu wyniki utrzymywania się konfiguracji politycznej jednorodności eg-
zekutywy połączonej z generalnie przychylnym nastawieniem izby drugiej 
uzyskano już po zakończeniu urzędowania przez Georges’a Pompidou, któ-
re niejako symbolicznie zamykało trwający od początku V Republiki etap 
prezydentur stricte gaullistowskich. W odniesieniu do okresu liczonego 
od roku 1974 aż do alternacji władzy z 1981 roku należy zauważyć, że – 
gdy się uwzględni także skalę wykorzystywania procedury ostatniego słowa 
izby pierwszej – prezydentura Valéry’ego Giscarda d’Estaing stała pod zna-
kiem ograniczonej roli najbardziej ingerujących w funkcjonowanie izb me-
chanizmów parlamentaryzmu zracjonalizowanego stosowanych w związku 
z realizacją ustawodawczej funkcji parlamentu. Sprzyjało temu zakończenie 
charakterystycznego dla okresu gaullistowskiego konfliktu pomiędzy sze-
fem państwa a Senatem, a także rozpoczęte już wcześniej i nadal trwające 

359 Statistique de l’utilisation..., s. 204.
360 B. Baufumé, Le droit d’amendement..., s. 414.
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stopniowe klarowanie się – przez włączanie politycznego centrum w sferę 
wpływów prawicy – dwublokowej, mocno spolaryzowanej struktury prze-
strzeni rywalizacji partyjnej. Redefinicję faktycznej pozycji Senatu potwier-
dza zresztą także widoczne od 1974 roku zwiększenie odsetka poprawek 
przyjmowanych w Senacie, które znajdowały akceptację w izbie pierwszej. 
W trakcie sesji z lat 1974–1975 wyniósł on aż 93%, a w kolejnych oscylował 
wokół 85%. W okresie prezydentury Pompidou odsetek ten był wyraźnie 
niższy, nie przekraczając 75%, choć trzeba podkreślić, że i tak był dość wy-
soki, co najlepiej pokazały późniejsze fazy politycznego zróżnicowania izb, 
gdy wpływ Senatu na przyjmowane ustawodawstwo uległ znacznemu ogra-
niczeniu361.

W okresie prezydentury Giscarda d’Estaing uaktywnione zostały zara-
zem legitymizacyjne właściwości francuskiego Senatu, które w dotychczaso-
wej praktyce ustrojowej nie były w ogóle brane pod uwagę. Chodzi o art. 49 
ust. 4, który pozwalał premierowi na występowanie przed Senatem z deklara-
cją w sprawie polityki ogólnej, którą następnie izba druga w głosowaniu albo 
aprobuje, albo – jakkolwiek bez poważniejszych konsekwencji politycznych 
– odrzuca. Po raz pierwszy sytuacja taka nastąpiła 10 czerwca 1975 roku, gdy 
z wnioskiem o akceptację dla polityki zagranicznej rządu wystąpił ówczesny 
premier Jacques Chirac. Aprobatę dla działań gabinetu wyraziło 176 sena-
torów, a 97 było przeciw362. Warto nadmienić, że ubieganie się o zaufanie 
senatorów nie było powiązane z równoczesnym występowaniem o wsparcie 
izby pierwszej na podstawie art. 49 ust. 1. Można więc stwierdzić, że Senat 
potraktowano tu jako organ, którego prorządowe nastawienie stanowi war-
tość samą w sobie, a nie jedynie dopełnienie uprzednio wyrażonego zaufa-
nia Zgromadzenia Narodowego363. Korzystanie z legitymizacyjnych walorów 
izby drugiej było jednocześnie mocno osadzone w bieżącym kontekście poli-
tycznym. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że ówczesny szef rządu znajdował 
się w szczególnej sytuacji. Należąc wprawdzie do szeroko pojętej większości 
prezydenckiej skupionej wokół Giscarda d’Estaing, nie był jednak – jako li-
der gaullistowskiego RPR – przedstawicielem formacji szefa państwa. Stano-
wiło to w istocie rodzaj „małej koabitacji” w obrębie obozu rządzącego, nie 
pozostając bez wpływu na relacje pomiędzy oboma członami władzy wyko-
nawczej, których charakterystyczną cechą był wyraźnie widoczny aktywizm 

361 Taux de reprise par l’Assemblée nationale des amendements adoptés au Sénat depuis 1970 
[w:] Les cinquante-six ans du Sénat de la Cinquième République, juin 1959 – septembre 2014 
(Statistiques actualisées au 30 septembre 2014), s. 22, http://www.senat.fr [dostęp: 12.12.2015].

362 Application de l’article 49, alinéa 4: approbation d’une déclaration de politique générale par 
le Sénat [w:] Les grands textes..., s. 229.

363 Premier Chirac ubiegał się o poparcie izby pierwszej 5 czerwca 1974 r., a zatem na począt-
ku swojego dwuletniego urzędowania na stanowisku premiera, po czym nie korzystał już więcej 
ze stanowiącego podstawę udzielenia rządowi wotum zaufania art. 49 ust. 1 ustawy zasadniczej. 
Zob. Bilan de l’application de l’article 49, alinéa 1, s. 221.
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prezydenta364. W takiej sytuacji ubieganie się przez premiera o zaufanie izby 
drugiej można było postrzegać jako próbę wzmocnienia pozycji gabinetu 
względem nastawionego „ekspansywnie” szefa państwa. 

Należy wszakże uwzględnić również i to, że o ile prezydentura Pompidou 
stała – jeśli chodzi o polityczny status Senatu – pod znakiem „wygaszania” 
konfliktu z izbą drugą, który trwał od początku lat 60., o tyle w omawianym 
okresie stosunki pomiędzy egzekutywą a wskazanym członem parlamentu 
były już w pełni znormalizowane. W rezultacie „aktywacja” art. 49 ust. 4 
konstytucji mogła wydawać się zupełnie zrozumiała. Izba druga – choć pod 
względem składu politycznego wciąż różna od stricte partyjnych konfiguracji 
w izbie pierwszej – była już wówczas traktowana jako trwałe i przewidywalne 
zaplecze centroprawicowych ekip rządowych, wskutek czego nic nie stało 
na przeszkodzie, by zaczęto wykorzystywać jej do tej pory pomijane legity-
mizacyjne właściwości. Nie może więc dziwić, iż także w późniejszych latach 
o zaufanie Senatu ubiegali się premierzy z utrzymującego w izbie drugiej 
trwałą przewagę obozu centroprawicowego. W dalszej fazie prezydentury 
Giscarda d’Estaing na taki krok zdecydował się dwukrotnie, w latach 1977 
i 1978 – następca Chiraca na stanowisku szefa rządu, Raymond Barre, przy 
czym w obu wskazanych przypadkach dochodziło do tego niebawem po za-
kończonym powodzeniem zastosowaniu art. 49 ust. 1, a zatem po uzyskaniu 
zaufania Zgromadzenia Narodowego365. Choć więc konstytucja w żaden spo-
sób nie odnosi się do momentu wykorzystania art. 49 ust. 4, a w szczególno-
ści nie wymaga, by sięgać po niego po uprzednim otrzymaniu wsparcia izby 
pierwszej, to w takiej właśnie „kumulacji” legitymizacyjnej funkcji parla-
mentu ujmowanego całościowo widzieć można potrzebę zamanifestowania, 
że obok traktowanego jako kluczowe zaufania ze strony prezydenta Repub-
liki gabinet cieszy się także wyrażonym w głosowaniach na forum obu izb 
zaufaniem legislatywy, gotowej wspierać realizację programu politycznego 
zdominowanej przez szefa państwa władzy wykonawczej.

W związku z rozpoczętą u progu lat 80. nową fazą funkcjonowania fran-
cuskiego systemu ustrojowego, której znamienną cechą stały się periodycz-
nie dokonywane wymiany ekip rządowych, co generowało odmienne układy 
polityczne, kolejna – raczej epizodyczna – konfiguracja „efektu większoś-
ciowego” w połączeniu z polityczną jednorodnością izb zaistniała dopiero 
po zwycięstwie Jacques’a Chiraca w wyborach prezydenckich z 1995 roku. 

364 Warto nadmienić, że w 1976 r. premier Chirac z własnej inicjatywy ustąpił ze stano-
wiska premiera, czując się niezdolny do uwolnienia się spod wpływów szefa państwa, a przez 
to do odegrania bardziej autonomicznej roli politycznej. Zob. J.-J. Chevallier, G. Carcassonne, 
O. Duhamel, Histoire de la Ve République 1958–2007, Éditions Dalloz, Paris 2007, s. 237–238.

365 W 1977 r. premier wystąpił o wsparcie Senatu w związku z deklaracją na temat polity-
ki ogólnej dotyczącej kwestii ekonomicznych i społecznych, a rok później na podstawie samej 
deklaracji – w sprawie polityki ogólnej rządu. Zob. Application de l’article 49, alinéa 4..., s. 229.
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Funkcjonujący wówczas rząd Alaina Juppé znalazł się w komfortowej 
– z punktu widzenia istniejącego do roku 1997 układu partyjnego w obu 
izbach parlamentu – sytuacji politycznej. Wyróżniającą właściwością ów-
czesnej konfiguracji parlamentarnej była bowiem zdecydowana dominacja 
wspierających egzekutywę formacji centroprawicowych – RPR i UDF, któ-
re po wyborach do Zgromadzenia Narodowego z 1993 roku dysponowały 
przeszło 80% mandatów w izbie pierwszej366. Wskazana elekcja okazała się 
w konsekwencji wyjątkowo niekorzystna dla rządzącej do tej pory Partii So-
cjalistycznej, która znajdowała się wówczas w głębokim kryzysie367. Patrząc 
z punktu widzenia struktury partyjnej Zgromadzenia Narodowego, moż-
na więc stwierdzić, że po dwuletnim okresie koabitacji z lat 1993–1995, gdy 
dominująca w izbie pierwszej centroprawica była zmuszona funkcjonować 
obok lewicowego prezydenta Mitterranda, zwycięstwo w elekcji prezyden-
ckiej Jacques’a Chiraca wykreowało układ, który dawał jej kontrolę – w bez-
precedensowym zakresie – nad wszystkimi czterema, wchodzącymi w skład 
legislatywy i egzekutywy, składnikami instytucjonalnymi systemu rządów.

Taka właśnie konfiguracja sceny politycznej znalazła bezpośredni wyraz 
w stosowaniu przez rząd określonych w art. 45 procedur kształtujących bieg 
postępowania ustawodawczego. Po pierwsze, należy odnotować, że spadła 
– w stosunku do pierwszej, dwuletniej fazy funkcjonowania Zgromadzenia 
Narodowego wyłonionego w roku 1993 – liczba zwoływanych mieszanych 
komisji parytetowych, która w trakcie sesji z lat 1995–1996 oraz 1996–1997 
nie przekraczała dwudziestu (wynosiła odpowiednio 19 i 17, podczas gdy 
w roku 1994 – 27). Wydaje się, że wskazaną tendencję można w jakiejś mierze 
tłumaczyć obniżeniem się szczególnie wysokiego w warunkach współistnie-
nia instytucjonalnego poziomu „rywalizacyjności” w obrębie systemu ustro-
jowego. W tak specyficznych okolicznościach istotnego znaczenia nabiera 
zdolność do szybkiej realizacji przez rząd własnych zamierzeń programo-
wych, co ze względu na opozycyjność szefa państwa mogłoby być trudniej-
sze niż w układzie „efektu większościowego”. Przerwanie procedury navette 
przez uruchomienie postępowania rozjemczego ma tymczasem przynosić 
uskutecznienie procesu legislacyjnego, nie prowadząc jeszcze do deprecja-
cji pozycji Senatu, który w omawianej kadencji izby pierwszej należał prze-
cież – bez względu na występowanie tej czy innej formuły funkcjonowania 

366 Deputowani obu formacji wraz z tzw. członkami stowarzyszonymi właściwych grup 
parlamentarnych zajmowali 472 spośród 577 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. Największe 
ugrupowanie opozycyjne – Partia Socjalistyczna – miało jedynie 57 deputowanych. Zob. Répar-
tition des sièges à l’Assemblée nationale depuis 1958 en début de législature (1er jour de session) [w:] 
Les grands textes..., s. 161.

367 Szerzej na ten temat zob. B. Zdaniuk, Prezydent a jego zaplecze polityczne: casus prezyden-
tury François Mitterranda [w:] Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświad-
czeń polskich oraz wybranych państw obcych, red. T. Mołdawa, J. Szymanek, Dom Wydawniczy 
Elipsa, Warszawa 2010, s. 267–269.
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systemu V Republiki – do centroprawicowego obozu rządowego. Skutkiem 
tego była okoliczność, że o ile do roku 1995 liczba zwoływanych komisji po-
jednawczych była wyraźnie wyższa, o tyle w drugiej fazie kadencji Zgro-
madzenia Narodowego nie zaszły żadne zmiany w odniesieniu do praktyki 
likwidowania schematu symetrycznego przez ograniczenie roli izby dru-
giej w procedurze ostatniego słowa. Jej zastosowanie – podobnie jak przed 
wyborami prezydenckimi z 1995 roku – nastąpiło tylko raz (podczas sesji 
1996–1997)368, a zatem w obu okresach – charakteryzujących się wprawdzie 
odmienną strukturą polityczną egzekutywy, ale już nie legislatywy, która 
pozostawała jednorodna – celem rządu nie było umniejszanie znaczenia Se-
natu, co przejawiało się w konsekwentnym utrzymywaniu formuły syme-
trycznej. W kontekście postępowań ustawodawczych toczących się w latach 
1995–1997 można wszakże wskazać na jeszcze inną, nie mniej istotną pra-
widłowość. Chodzi mianowicie o niemal całkowity zanik (i to w obu izbach) 
sięgania przez rząd po procedurę głosowania zblokowanego unormowaną 
w art. 44 ust. 3. W trakcie omawianego okresu dwuletniego została ona za-
stosowana jedynie czterokrotnie w każdej z izb369, co ewidentnie kontrasto-
wało z wcześniejszymi fazami funkcjonowania V Republiki. W latach 1995–
1997 prawie 90% sięgał również odsetek poprawek senackich akceptowanych 
przez Zgromadzenie Narodowe370.

Konfiguracja francuskiej sceny politycznej w okresie sprawowania urzę-
du premiera przez Alaina Juppé, która opierała się na „efekcie większościo-
wym” z bezprecedensową dominacją w Zgromadzeniu Narodowym obozu 
rządzącego, nie pozostawała też bez wpływu na znaczenie legitymizacyjnej 
funkcji Senatu. W warunkach kreowanych po wyborach parlamentarnych 
z roku 1993 oraz elekcji prezydenckiej przeprowadzonej dwa lata później 
wykorzystywanie izby drugiej jako organu, którego polityczne wsparcie ma 
uzupełniać legitymację uzyskiwaną od prezydenta Republiki oraz od izby 
pierwszej, nie wydawało się konieczne. Gdy weźmie się to pod uwagę, może 
zaskakiwać, że premier Juppé aż trzykrotnie w dwuletnim okresie urzędo-
wania przedstawiał w Senacie deklarację w sprawie polityki ogólnej rządu, 
co – w połączeniu z również weryfikowaną legitymacją izby pierwszej – da-
wało mu wyrażone explicite poparcie całego dwuizbowego parlamentu. Wy-
daje się zresztą, że wskazana aktywność z lat 1995–1997 w pewien sposób 
nawiązywała do praktyki z drugiej połowy lat 70., gdy dopiero zaczynano 
korzystać z legitymizacyjnej funkcji izby drugiej. Prezydenturę Valéry’ego 
Giscarda d’Estaing cechowało przecież, podobnie jak omawiany okres 
sprawowania urzędu premiera przez Alaina Juppé, występowanie „efektu 

368 Bilan de l’utilisation..., s. 206.
369 Statistique de l’utilisation..., s. 204.
370 Taux de reprise..., s. 22.
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większościowego” oraz politycznej tożsamości izb (jakkolwiek w latach 1974–
1981 szef państwa pozostawał częścią centroprawicowego obozu polityczne-
go, ale nie wywodził się z formacji gaullistowskiej). W rezultacie wsparcie 
izby drugiej wydawało się „naddatkiem”, który służył jeszcze silniejszemu 
legitymizowaniu gabinetu, a przez to całej politycznie jednorodnej egzeku-
tywy, jednak nie miał właściwości szczególnie „ofensywnych”, skierowanych 
w sposób bezpośredni przeciwko innym podmiotom w obrębie systemu rzą-
dów, co doskonale uwidoczniła dopiero praktyka koabitacji371.

Powrót do konfiguracji „efektu większościowego” w połączeniu z po-
lityczną jednorodnością izb nastąpił dopiero po pięciu latach, gdy w roku 
2002 doszło do zakończenia trzeciego, najdłuższego z dotychczasowych, 
okresu współistnienia instytucjonalnego. Układ ten trwał aż do 2011 roku, 
kiedy to – mimo utrzymywania się centroprawicowego profilu egzekutywy 
i większości w Zgromadzeniu Narodowym – nastąpiła nieoczekiwana zmia-
na konfiguracji senackiej. Znalazło to bezpośrednie przełożenie na przebieg 
postępowania ustawodawczego, które – zgodnie z realizowanym przed ro-
kiem 1997 wariantem politycznej jednorodności izb – po raz kolejny zaczęło 
nosić cechy określające schemat symetryczny. Wydaje się zresztą, że właśnie 
w tym okresie utrzymywana przez rząd równorzędna pozycja Zgromadze-
nia Narodowego i Senatu stała się najbardziej widoczna. Dowodzi tego prze-
de wszystkim praktyka w zakresie stosowania przełamującej układ syme-
tryczny procedury ostatniego słowa izby pierwszej. Wraz z przywróceniem 
„efektu większościowego” w układzie politycznej zgodności izb okazało się 
bowiem, że doszło w zasadzie do jej całkowitego zaniku, co na taką skalę nie 
miało precedensu na wcześniejszych etapach funkcjonowania V Republiki. 
W fazie utrzymywania się wspomnianej konfiguracji w latach 2002–2011 
do zastosowania procedury zakładającej podjęcie ostatecznego rozstrzyg-
nięcia przez Zgromadzenie Narodowe doszło tylko jeden raz (w okresie 
sesyjnym 2009–2010)372. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by regulujący 
procedurę ostatniego słowa art. 45 ust. 4 konstytucji pozostawał de facto 
„wyłączony” przez tak długi okres. Jednocześnie wymaga podkreślenia, 
że brak konieczności przełamywania w tym trybie stanowiska izby drugiej 
wcale nie oznaczał – podobnie zresztą jak we wcześniejszych odsłonach 

371 Uprawniony – szczególnie na tle praktyki realizowanej przez premiera Juppé – wydaje 
się też pogląd, że ubieganie się o zaaprobowanie przez Senat działalności rządu urosło do rangi 
trwałego elementu kształtującego relacje pomiędzy gabinetem a legislatywą. Jeśli więc z praktyki 
tej rezygnowano, to w zasadzie wyłącznie wówczas, gdy trudno było liczyć na poparcie izby 
drugiej z racji występującej w niej konfiguracji politycznej. Sytuacji, w której wsparcie senatorów 
nie miało stanowić znaczącego faktu politycznego (byłoby nim na przykład wzmocnienie w ten 
sposób rządu wobec prezydenta Republiki), nie uznawano natomiast – co potwierdza strategia 
realizowana przez premiera z lat 1995–1997 – za poważny argument skłaniający do tego, by 
poprzestać na legitymacji prezydenckiej czy też tej, której udzielało Zgromadzenie Narodowe.

372 Modalités d’adoption des lois (hors conventions) [w:] Les cinquante-six ans..., s. 15.
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układu „efektu większościowego” i politycznej zgodności izb – że do przyję-
cia ustaw wystarczała podstawowa procedura z art. 45 ust. 1, czyli krążenie 
tekstu pomiędzy izbami aż do uzgodnienia jednolitego brzmienia. Aktyw-
nie wykorzystywano bowiem mieszane komisje parytetowe, których liczba 
dochodziła przeciętnie do dwudziestu rocznie. Skuteczność prac wspomnia-
nych komisji rozjemczych była wszakże niemal stuprocentowa. Pomimo ich 
widocznej roli, wciąż większość ustaw uchwalano jednak wyłącznie z wyko-
rzystaniem procedury navette. Przykładowo w trakcie sesji z lat 2010–2011 
spośród 66 przyjętych ustaw 27 uchwalono po obradach mieszanych komisji 
parytetowych, a pozostałe już na etapie krążenia tekstu pomiędzy Zgroma-
dzeniem Narodowym a Senatem373.

Upodmiotowienie izby drugiej w warunkach „efektu większościowego” 
przywróconego po pięcioletnim okresie koabitacji można było dostrzec rów-
nież w innych, newralgicznych aspektach postępowania ustawodawczego. 
Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na zupełnie sporadyczne wykorzystywa-
nie przez rząd procedury głosowania zblokowanego. Jak pokazała praktyka, 
tego rodzaju środek dyscyplinujący aktywność senatorów korzystających 
z prawa do zgłaszania poprawek nie okazywał się szczególnie potrzebny. 
Przykładowo, w latach 2005–2006 ze wskazanego instrumentu skorzystano 
tylko dwa razy374. Z kolei w trakcie kolejnej sesji rocznej procedura z art. 44 
ust. 3 znalazła zastosowanie tylko jeden raz375. O podmiotowości izby dru-
giej funkcjonującej w warunkach politycznej jednorodności egzekutywy oraz 
obu części bikameralnego parlamentu świadczył wynoszący w tym okresie aż 
92% odsetek poprawek zgłaszanych przez senatorów, które były utrzymywane 
w izbie pierwszej376. Z tego punktu widzenia stanowiło to najkorzystniejszy 
dla Senatu okres spośród wszystkich dotychczasowych faz konfiguracji „efek-
tu większościowego” realizowanego w układzie politycznej tożsamości izb. 
Jeśliby uwzględnić wcześniej przytoczone dane dotyczące powoływania mie-
szanych komisji parytetowych oraz stosowania procedury ostatniego słowa 
Zgromadzenia Narodowego, to polityczne umocowanie izby drugiej rysuje 
się szczególnie wyraźnie. Trzeba jednak pamiętać, że w pierwszej dekadzie 
XXI wieku był to już organ o mocno wykrystalizowanym obliczu partyjnym, 
które odbijało rozpoczęty znacznie wcześniej proces polaryzacji spektrum ry-
walizacji politycznej. Klarowny układ partyjny w izbie drugiej zachęcał zresz-
tą do kontynuowania rozpoczętej w połowie lat 70. ubiegłego wieku praktyki 
weryfikacji wsparcia Senatu dla polityki prowadzonej przez rząd. Z art. 49 

373 Ibidem.
374 Éléments statistiques sur l’activité du Sénat au cours de l’année parlementaire 2005–2006, 

http://www.senat.fr [dostęp: 2.05.2016].
375 Éléments statistiques sur l’activité du Sénat au cours de l’année parlementaire 2006–2007, 

http://www.senat.fr [dostęp: 2.05.2016].
376 Taux de reprise..., s. 23.



Senat w układzie „efektu większościowego” i politycznej jednorodności izb 217

ust. 4 konstytucji korzystali m.in. premierzy Jean-Pierre Raffarin (dwukrot-
nie w latach 2002 i 2004) oraz Dominique de Villepin (w 2005 roku)377.

Po krótkotrwałej modyfikacji formuły „efektu większościowego” spowo-
dowanej zmianą politycznego oblicza Senatu przywrócenie optymalnego 
z punktu widzenia organów władzy wykonawczej wariantu ustrojowego na-
stąpiło już w roku 2012, gdy po wyborach prezydenckich i parlamentarnych 
każdy z czterech podstawowych komponentów wchodzących w skład egze-
kutywy i legislatywy miał już bardziej lub mniej lewicowy profil polityczny. 
Ów „mniej lewicowy” kształt można odnosić przede wszystkim do Senatu, 
w którym – po pierwsze – przewaga parlamentarzystów reprezentujących 
tę opcję polityczną opierała się na zaledwie kilku mandatach, a po drugie – 
struktura tego właśnie segmentu izby drugiej była wyraźnie zróżnicowana, 
czego następstwo stanowiła okoliczność, że dominująca w tej części prze-
strzeni rywalizacji politycznej Partia Socjalistyczna nie dysponowała w cha-
rakteryzowanym organie bezwzględną większością mandatów. Oprócz tego 
w skład lewicowej większości w izbie drugiej wchodzili także tworzący od-
rębny klub komuniści wraz z Partią Lewicy (Parti de gauche, PG), dziesięcio-
osobowa grupa Zielonych ukonstytuowana po zmianach regulaminowych 
z grudnia 2011 roku, a także ciążąca już wyraźnie w kierunku lewicowym 
RDSE, złożona w zdecydowanej większości z senatorów różnych mniejszych 
formacji tej strony sceny partyjnej378. 

Sygnalizowana polityczna struktura Senatu przyczyniała się do tego, 
że w latach 2012–2014 rząd musiał wielokrotnie sięgać po procedurę ostat-
niego słowa, opierając się wyłącznie na Zgromadzeniu Narodowym, w któ-
rym posiadał stabilną większość. W rezultacie praktyka stosowania regu-
lacji zamieszczonych w art. 45 konstytucji odbiegała znacząco od tej, jaka 
ukształtowała się w okresie, gdy beneficjentem omawianej konfiguracji 
były formacje centroprawicowe, a lewica pozostawała w opozycji. Spośród 
119 ustaw przyjętych w latach 2012–2013 oraz 2013–2014 navette okaza-
ła się wystarczająca w przypadku 53. Po zapewnieniu zgodnego stanowi-
ska izb w komisyjnej procedurze rozjemczej przyjęto kolejnych 45 ustaw, 
natomiast „ominięcie” oporu izby drugiej przez zastosowanie procedury 
ostatniego słowa Zgromadzenia Narodowego okazało się niezbędnym ele-
mentem postępowania legislacyjnego w odniesieniu do 21 ustaw379. W po-
równaniu z okresem sprzed 2011 roku znacząco spadł też odsetek poprawek 
senackich uwzględnianych w Zgromadzeniu Narodowym (65% w latach 

377 J.-C. Colliard, Article 49, Article 50, Article 51 [w:] La Constitution de la République..., 
3e édition, s. 1267–1268.

378 Wskazana zmiana regulaminowa polegała na obniżeniu minimalnej liczby senatorów 
mogących utworzyć grupę parlamentarną z 15 do 10. Zob. P. Avril, J. Gicquel, Chronique consti-
tutionnelle française (1er octobre – 31 décembre 2011), „Pouvoirs” 2012, nr 141, s. 186.

379 Modalités..., s. 15.
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2012–2013 i 73% w latach 2013–2014380). Nieco częstsze były też przypadki 
stosowania na forum izby drugiej głosowania zblokowanego – w okresie 
2012–2014 nastąpiło to dziesięciokrotnie381. Biorąc pod uwagę powyższe 
dane, można wysnuć wniosek, że nie było tu poważniejszych różnic w po-
równaniu z okresem sesyjnym z lat 2011–2012, a zatem wówczas, gdy lewi-
cowy Senat miał jeszcze obok siebie prezydenta Republiki, rząd oraz więk-
szość w izbie pierwszej, reprezentujące centroprawicowy obóz polityczny. 
Już choćby z tego względu można więc twierdzić, że omawiana faza „efektu 
większościowego” była – z punktu widzenia relacji pomiędzy oboma czło-
nami parlamentu – w gruncie rzeczy bliższa układowi izb politycznie po-
dzielonych niż politycznie jednorodnych. Znalazło to zresztą potwierdzenie 
w odniesieniu do legitymizacyjnej funkcji izby drugiej realizowanej zgodnie 
z art. 49 ust. 4. Gdy po zwycięskich dla socjalistów wyborach parlamen-
tarnych z roku 2012 doszło do powołania drugiego rządu Jeana-Marca Ay-
rault, premier nie zdecydował się sięgnąć po wspomniane unormowanie, 
ponieważ układ polityczny ukształtowany w Senacie nie dawał pewności 
co do rezultatów głosowania w sprawie poparcia dla gabinetu382. Ryzyko 
w tym względzie było oceniane jako zbyt duże. Jak się wydaje, u podstaw 
ostrożniejszej strategii rządu tkwiła także ustanowiona w roku 2008 możli-
wość zastosowania swoistego środka zastępczego w postaci art. 50-1 konsty-
tucji, pozwalającego rządowi na złożenie w dowolnej izbie deklaracji doty-
czącej określonej kwestii, która wszakże nie musi się wiązać z głosowaniem 
weryfikującym poparcie parlamentarzystów. Na taki właśnie krok w roku 
2012 zdecydował się ówczesny szef rządu383, co z jednej strony pozwoliło mu 
zademonstrować uznanie dla samego Senatu, a z drugiej – nie wystawiało 
na niebezpieczeństwo przegrania głosowania weryfikującego poparcie tego 
organu dla polityki realizowanej przez politycznie jednorodną egzekutywę. 
Na zastosowanie art. 50-1 zdecydował się zresztą także w późniejszym cza-
sie jego następca – Manuel Valls, czym potwierdził, że wskazana regulacja 
może być w praktyce uznawana za korzystne dla rządu rozwiązanie konku-
rencyjne wobec art. 49 ust. 4 ustawy zasadniczej384.

380 Taux de reprise..., s. 23.
381 Tableau de bord des sessions ordinaire et extraordinaires 2013–2014, http://www.senat.fr 

[dostęp: 2.05.2016].
382 Ph. Ardant, B. Mathieu, Droit constitutionnel..., s. 475.
383 Au Sénat, le gouvernement Ayrault à la merci des communistes, „L’Express”, 28 VI 2012, 

http://www.lexpress.fr [dostęp: 8.01.2015].
384 M. Verpeaux, Manuel Valls devant le Sénat: une mise en oeuvre inédite de l’article 50-1 de la 

Constitution. Réforme territoriale, „La Gazette des Communes, des Départements et des Regions”, 
27.10.2014, http://www.europresse.com [dostęp: 19.02.2016].
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4.4. SENAT W UKŁADZIE „EFEKTU WIĘKSZOŚCIOWEGO” 
I POLITYCZNEGO PODZIAŁU IZB

O ile „efekt większościowy” funkcjonujący w warunkach politycznej tożsa-
mości izb zakłada, że większości w każdej z nich są kreowane przez ten sam 
obóz polityczny, o tyle alternatywna formuła wzmiankowanej konfiguracji 
opiera się na podziale legislatywy pomiędzy dwa rywalizujące obozy poli-
tyczne przy równoczesnym utrzymaniu politycznej jednolitości egzekutywy. 
W strukturze obejmującej władzę wykonawczą i władzę ustawodawczą Senat 
staje się w takich okolicznościach jedynym podmiotem reprezentującym op-
cję polityczną odmienną od tej, która konstytuuje obóz rządzący385. Można 
zatem wyrazić pogląd, że tak zbudowany „efekt większościowy” powoduje, 
iż opozycja względem kontrolującego władzę wykonawczą oraz izbę pierwszą 
obozu prezydenckiego uzyskuje wpływ na jedno z czterech ogniw kształtują-
cych relacje w obrębie systemu rządów, przy czym trzeba wyraźnie podkreś-
lić, że jest to ogniwo ewidentnie najsłabsze. Wynika to z faktu, że w przyję-
tej konstrukcji bikameralizmu asymetrycznego polityczne wsparcie Senatu 
nie stanowi tego elementu ustrojowego, którego istnienie byłoby niezbędne 
do utrzymania ustanowionego po wyborach parlamentarnych układu rządo-
wego. Wszystko to prowadzi do wniosku, że nawet przy braku korzystnej dla 
egzekutywy konfiguracji politycznej w izbie drugiej „efekt większościowy” 
wciąż pozostaje „efektem większościowym” i z tego punktu widzenia różni 
się jakościowo od układu zupełnie przeciwstawnego, czyli od formuły ko-
abitacji. Najbardziej charakterystycznym przejawem realizowanej w takich 
warunkach praktyki jest wszakże dążenie do neutralizacji Senatu jako pod-
miotu mogącego utrudniać wdrażanie – przez działalność ustawodawczą – 
programu politycznego egzekutywy.

Wskazane zjawisko ujawniła już specyfika relacji pomiędzy Senatem 
a władzą wykonawczą w pierwszym, gaullistowskim okresie istnienia V Re-
publiki, choć trzeba podkreślić, że opozycyjne nastawienie ówczesnej izby 
drugiej miało w istocie wymiar mocno spersonalizowany, a jej specyficz-
na kompozycja polityczna nie dawała podstaw do stwierdzenia, że wystę-
puje w niej przewaga przeciwległego obozu politycznego. To ostatnie zna-
mionowało bowiem dopiero okres późniejszy, już po rozpoczęciu procesu 
neutralizacji politycznego centrum i wyłonieniu się dwóch względnie sta-
bilnych bloków partyjnych. Wobec powyższego „efekt większościowy”, któ-
remu towarzyszył polityczny podział izb, z całą mocą unaocznił się dopiero 

385 Możliwa jest, rzecz jasna, sytuacja, w której politycznie „odstaje” prezydent Republiki, 
natomiast rząd, Zgromadzenie Narodowe oraz Senat są pod tym względem jednolite, jednak 
taki układ nie oznacza już, mimo politycznej tożsamości trzech spośród czterech analizowanych 
komponentów ustrojowych, utrzymania „efektu większościowego”, lecz – z racji podziału w ob-
rębie egzekutywy – tworzy konfigurację współistnienia instytucjonalnego.
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po przeprowadzeniu w roku 1981 pierwszej pod rządami konstytucji z 1958 
roku alternacji władzy. Należy zaznaczyć, że dokonana wówczas zmiana 
obozu rządzącego miała charakter zupełny, co oznaczało, iż nastąpiła za-
równo w odniesieniu do urzędu prezydenckiego, jak i na płaszczyźnie rzą-
dowej386. Tak rozumianą alternację całkowitą wygenerowały zatem dwie, 
przeprowadzone w 1981 roku, elekcje, a mianowicie prezydencka i parlamen-
tarna. Ta druga była przy tym warunkowana pierwszą. Wybór na stanowisko 
prezydenta Republiki socjalisty François Mitterranda spowodował bowiem, 
że po objęciu urzędu nowy szef państwa zdecydował się na weryfikację do-
tychczasowej politycznej struktury Zgromadzenia Narodowego, do czego 
posłużyła uregulowana w art. 12 ustawy zasadniczej instytucja rozwiązania 
parlamentu. W tym przypadku głównym celem jej zastosowania było za-
pewnienie korzystnego dla nowego szefa państwa układu partyjnego w izbie 
pierwszej387.

Zainicjowane w ten sposób dopełnienie cząstkowej alternacji prezydenc-
kiej alternacją parlamentarną – choć z punktu widzenia rezultatu w postaci 
zapewnienia politycznej tożsamości władzy wykonawczej może być kwalifi-
kowane jako mające charakter całkowity – nie mogło jednak, z racji przyję-
tej konstrukcji ustrojowej, objąć izby drugiej. W konsekwencji Senat – jako 
podmiot immunizowany na zabiegi zmierzające do możliwie najdogodniej-
szego ukształtowania relacji pomiędzy egzekutywą a legislatywą – utrzymał 
swój dotychczasowy centroprawicowy profil polityczny. Wszystko to wyge-
nerowało „efekt większościowy” funkcjonujący w otoczeniu izb politycznie 
podzielonych388. Niepodleganie Senatu logice rządzącej procesem alternacji 

386 Szerzej na ten temat zob. J.-L. Quermonne, L’alternance au pouvoir, Montchrestien, Paris 
2003, s. 76–88.

387 Takie właśnie rozwiązanie organu przedstawicielskiego można określać mianem rozwią-
zania zapobiegawczego (dissolution préventive), którego celem jest – jak pisze Olivier Duhamel 
– uniknięcie konfliktu większości. Chodzi zatem o uzyskanie rezultatu w postaci równoczesności 
(jakkolwiek niepojmowanej dosłownie) wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Zob. O. Du-
hamel, La Constitution de la Ve République et l’alternance. Etude des conséquences constitutionnelles 
d’un antagonisme entre Président de la République et Assemblée nationale, „Pouvoirs” 1977, nr 1, 
s. 56–57. Szerzej na temat czynników politycznych skłaniających do wykorzystania instytucji roz-
wiązania parlamentu na gruncie ustroju V Republiki zob. Ł. Jakubiak, Przesłanki rozwiązania parla-
mentu w praktyce ustrojowej V Republiki Francuskiej, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 2, s. 57–70.

388 W rezultacie – z powodu kluczowego znaczenia alternacji prezydenckiej dla funkcjono-
wania instytucji V Republiki – uprawnione wydaje się określanie takich właśnie zmian na sta-
nowisku szefa państwa mianem „alternacji dużych” (grandes alternances), natomiast zmian po-
litycznego oblicza większości w izbie pierwszej mianem „alternacji małych” (petites alternances). 
Zob. P. Esplugas, Une pratique renversée de la Constitution de 1958 [w:] Les 40 ans de la Vème 

République. Journée d’Étude organisée par Le Centre d’Études et de Recherches Constitutionnelles 
et Politiques (CERCP), Université des Sciences Sociales de Toulouse, Toulouse 1998, s. 232–233. 
Nota bene takie ujęcie dobitnie pokazuje, że podstawowe znaczenie dla interpretacji ustroju usta-
nowionego w 1958 r. miały zmiany na stanowisku prezydenta Republiki, po których mogło dojść 
– wskutek rozwiązania Zgromadzenia Narodowego – do zmian w obrębie izby pierwszej parla-
mentu, a następnie także na płaszczyźnie rządowej. Nie zaburza tego nawet wystąpienie – w wy-
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władzy miało więc ten skutek, że korzyści płynące z układu politycznie jed-
norodnej egzekutywy ulegały – w wyniku alternacji lewicowej – widocznej 
limitacji. Skutkiem tego była okoliczność, że władza wykonawcza nie po-
siadała politycznej kontroli nad całym dwuczłonowym organem przedsta-
wicielskim, a jedynie nad jego izbą pierwszą. Brak takiej kontroli miała za-
tem niejako zrekompensować kontrola stricte instytucjonalna, a zatem taka, 
która była realizowana dzięki dostępnemu instrumentarium ustrojowemu 
z zakresu parlamentaryzmu zracjonalizowanego.

W roku 1981 francuska izba druga znalazła się więc – po raz pierwszy 
pod rządami konstytucji V Republiki – w otoczeniu trzech, odrębnych pod 
względem reprezentowanego profilu politycznego, komponentów systemu 
rządów, a zatem lewicowych: szefa państwa, rządu oraz izby pierwszej. W ta-
kich warunkach Senat stał się podmiotem, który dawał „schronienie” prawi-
cy, stanowiąc dla opozycji swoisty przyczółek w obrębie struktury instytucjo-
nalnej389. Nie może więc zaskakiwać, że stworzona w ten sposób konfiguracja 
„efektu większościowego” w odmianie mniej korzystnej dla organów władzy 
wykonawczej, które nie mogły liczyć na poparcie ze strony całego, politycz-
nie jednorodnego parlamentu, spowodowała, iż konieczne stawało się po-
dejmowanie intensywniejszych działań zmierzających do osłabienia Senatu 
jako organu mogącego wywierać hamujący wpływ na realizację programu 
politycznego lansowanego przez prezydenta Republiki, a wspieranego przez 
tworzące parlamentarne zaplecze egzekutywy formacje lewicowe. Najbar-
dziej efektywnym instrumentem deprecjacji izby drugiej przeprowadzonej 
w odniesieniu do postępowania ustawodawczego pozostaje wielokrotnie 
przywoływany art. 45 ust. 4 konstytucji, który w pierwszej połowie lat 80. 
stosowano na zupełnie bezprecedensową skalę. Było to bowiem najskutecz-
niejsze narzędzie pozwalające rządowi na pogłębienie dystansu pomiędzy iz-
bami, a zatem swoiste sytuacyjne, uwarunkowane czynnikami politycznymi, 
zwiększenie asymetrii obu członów bikameralnej legislatywy, które – zgod-
nie z intencjami ustrojodawcy – działało wyłącznie na rzecz Zgromadzenia 
Narodowego. W samym tylko roku 1981, gdy doszło do podwójnej alternacji 
władzy, po procedurę ostatniego słowa izby pierwszej sięgano dziesięć razy, 
co oznaczało pięciokrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, 

niku alternacji parlamentarnej – zjawiska koabitacji. Prymat wyborów prezydenckich przejawia 
się tutaj w tym, że ich przeprowadzenie w trakcie trwającego współistnienia instytucjonalnego 
może doprowadzić do jego zakończenia i przywrócenia „efektu większościowego”. Patrząc z tej 
perspektywy, można stwierdzić, że alternacja senacka, dlatego że w żaden sposób nie wpływa 
na układ polityczny w egzekutywie, ma najmniejsze znaczenie. Rysuje się tu zatem dość czytelna 
hierarchia, w ramach której miejsce pierwszoplanowe zajmuje alternacja prezydencka, następnie 
alternacja w izbie pierwszej, a wreszcie – alternacja w izbie drugiej. 

389 M. Reydellet, Le bicamérisme a-t-il un avenir en France?, „Revue du Droit Public et de la 
Science Politique en France et à l’Étranger” 2001, nr 6, s. 1811; P. Roger, Sénat – Une république 
dans la République, „Le Monde”, 20.09.2008, http://www.europresse.com [dostęp: 19.02.2016].
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kiedy istniał jeszcze układ „efektu większościowego” z Senatem sprzyjają-
cym dualistycznej egzekutywie. Z jeszcze większym nasileniem ze wspo-
mnianego przepisu korzystano w latach następnych. W roku 1982 zwołane 
zostały 44 mieszane komisje parytetowe, które w większości przypadków 
nie były w stanie uzgodnić jednolitego stanowiska, a przez to na tym etapie 
sfinalizować postępowania ustawodawczego w parlamencie. Aby doprowa-
dzić do przyjęcia tekstu ustawy, rząd musiał aż w 32 przypadkach odwoły-
wać się do procedury określonej w art. 45 ust. 4. W kolejnych dwóch latach 
wskazany przepis stosowano 26 i 27 razy. Rekordowy był pod tym względem 
rok 1985, gdy Zgromadzenie Narodowe głosowało ostatecznie w przypadku 
45 tekstów ustaw, a mieszane komisje parytetowe zwoływano w 60 przy-
padkach. Wspólne stanowisko izb udawało się wypracować w odniesieniu 
do co czwartego dyskutowanego tekstu390. Skutkiem braku porozumienia 
pomiędzy Zgromadzeniem Narodowym a Senatem stało się zatem w wie-
lu przypadkach wydłużenie procedury ustawodawczej, jakkolwiek dzięki 
wskazanemu mechanizmowi ingerencja rządu umożliwiała „ominięcie” 
politycznie nieprzychylnej izby drugiej, a w konsekwencji – zgodne z ocze-
kiwaniami egzekutywy przyjęcie stosownych aktów prawnych. W rezulta-
cie, z punktu widzenia praktyki ustrojowej realizowanej w ciągu niespeł-
na sześćdziesięciu lat stosowania konstytucji V Republiki, okres 1981–1986 
można uznać za czas największej „ofensywy” obozu rządzącego względem 
Senatu, przez co należy rozumieć wyjątkowo intensywne wykorzystywanie 

390 Do nieskuteczności mieszanych komisji parytetowych przyczyniała się nota bene uwa-
runkowana politycznie postawa samych deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, którzy 
– mając świadomość poparcia ze strony rządu – doprowadzali do upadku postępowania komi-
syjnego nawet wówczas, gdy spór pomiędzy izbami dotyczył tylko wąskiego wycinka dysku-
towanego tekstu, a w pozostałym zakresie nie był on przedmiotem obrad. Zob. J.-É. Gicquel,  
Le Sénat sous la seconde cohabitation, „Revue du Droit Public et de la Science Politique en France 
et à l’Étranger” 1996, nr 4, s. 1076, przyp. 26. Nawet jeśli przyjąć, że w warunkach politycznego 
zróżnicowania izb, do którego doszło w 1981 r., stanowisko deputowanych wobec inicjatyw pły-
nących od senatorów było dużo bardziej restrykcyjne niż w warunkach centroprawicowej tożsa-
mości obu izb, to nie zmienia to faktu, iż pierwotnym źródłem takiej strategii było nastawienie 
Senatu kontestującego politykę rządów lewicy. Stąd też trudno nie zgodzić się z poglądem, że we 
wskazanym okresie nastąpiło ujawnienie się należącej do izby drugiej władzy przeszkadzania 
(faculté d’empêcher), realizowanej względem konkurencyjnego obozu politycznego. Zob. S. Pier-
ré-Caps, Les révisions de la Constitution de la Cinquième République: temps, conflits et stratégies, 
„Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l’Étranger” 1998, nr 2, s. 417–418. 
Należy przy tym nadmienić, że pojęcie to jest używane przede wszystkim w odniesieniu do szefa 
państwa działającego w warunkach koabitacji. Jego pozycja ulega wprawdzie wówczas widocz-
nemu ograniczeniu, jednak nie do tego stopnia, by piastun najwyższego urzędu w państwie nie 
mógł występować w roli stałego recenzenta poczynań rządu, korzystając jednocześnie z przyzna-
nych mu instrumentów oddziaływania na drugi z członów egzekutywy. Termin „władza prze-
szkadzania” może być zatem stosowany w odniesieniu do dwóch politycznie podzielonych seg-
mentów systemu rządów – zarówno egzekutywy, jak i legislatywy. Zob. Ch. Bidegaray, C. Emeri, 
Du pouvoir d’empêcher: veto ou contre-pouvoir, „Revue du Droit Public et de la Science Politique 
en France et à l’Étranger” 1994, nr 2, s. 346–348.



Senat w układzie „efektu większościowego” i politycznego podziału izb 223

rozwiązań pozwalających maksymalnie zneutralizować opór izby drugiej 
względem politycznych zamierzeń organów egzekutywy. Najlepiej świadczy 
o tym właśnie bezprecedensowa skala, w jakiej stosowano art. 45 ust. 4, czy-
li unormowanie, które jak żadna inna regulacja obowiązującej konstytucji, 
pozwala na sytuacyjne zwiększenie nierównowagi pomiędzy izbami, tak aby 
zoptymalizować – z perspektywy oczekiwań rządu – rezultat prowadzonych 
prac legislacyjnych391.  

Warto wszakże pamiętać, że niemająca precedensu skala korzysta-
nia z instytucji ostatniego słowa Zgromadzenia Narodowego nie szła w parze 
z równie intensywnym stosowaniem procedury głosowania zblokowanego, 
co dotyczyło zarówno izby pierwszej, jak i izby drugiej. Łącznie odwołano 
się do niej jedynie osiem razy, przy czym odrzucenie tekstu nastąpiło czte-
rokrotnie (za każdym razem w Senacie)392. Widoczna na tle praktyki z lat 
wcześniejszych rezygnacja ze stosowania tej instytucji nie była zjawiskiem 
przypadkowym. Szukając źródeł takiego stanu rzeczy, można wskazać 
na wypowiedzi François Mitterranda z pierwszych tygodni prezydentury, 
z których wynikały postulowane przez nowego szefa państwa zmiany w spo-
sobie rządzenia. Choć bowiem lewica po dojściu do władzy kontynuowała, 
generalnie rzecz biorąc, realizację gaullistowskiego paradygmatu dominacji 
prezydenta w obrębie architektury ustrojowej państwa, to jednak w kwe-
stiach bardziej szczegółowych nie wykluczało to nieco innego rozłożenia ak-
centów. Tak rozumiane zmiany miały dotyczyć właśnie statusu parlamentu, 
a w szczególności realizowanej przez ten podmiot funkcji ustawodawczej393. 
W tym kontekście pierwszy socjalistyczny prezydent V Republiki wskazywał 
na potrzebę zerwania z nadużywaniem instytucji głosowania zblokowanego 
oraz procedury przyjmowania tekstu ustawy, z którym wiąże się odpowie-
dzialność rządu, bez głosowania na forum izby pierwszej394. Wyraźna różni-
ca w porównaniu z okresem sprzed roku 1981 dotyczyła natomiast poprawek 
przyjmowanych w Senacie. W izbie pierwszej utrzymano jedynie niespełna 

391 Stąd też można stwierdzić, że – jak pisze Didier Maus – pod tym względem okres 1981–
1986 oznaczał istnienie „opozycji totalnej” pomiędzy większością w izbie pierwszej i większością 
w izbie drugiej. Zob. D. Maus, Études sur la Constitution de la Ve République. La mise en place.  
La pratique, Les Éditions S.T.H., Paris 1990, s. 259.

392 B. Baufumé, Le droit d’amendement..., s. 414.
393 W takim działaniu widziano przede wszystkim potrzebę odbudowy mocno naruszonej 

w okresie pierwszych przeszło dwudziestu lat V Republiki pozycji parlamentu. Wskazana prakty-
ka miała zatem manifestować korektę w sposobie funkcjonowania mechanizmów instytucjonal-
nych, dokonaną przez początkowo krytyczne względem ustroju V Republiki formacje lewicowe.

394 Déclarations de M. François Mitterrand sur l’évolution des institutions et le rôle du Président 
de la République. Entretien avec le journal „Le Monde” (2 juillet 1981) [w:] Les grands textes..., 
s. 45. Oceniając te zapowiedzi z perspektywy pierwszej odsłony rządów lewicy (1981–1986), 
można dojść do wniosku, że udało się zrealizować jedynie pierwszą z nich. Jeśli natomiast chodzi 
o łączenie tekstu ustawy z kwestią politycznej odpowiedzialności rządu, to działające wówczas 
rządy lewicowe niczym się na tle wcześniejszej praktyki nie wyróżniały. 
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50% z nich, co oznaczało spadek o 30 punktów procentowych w porównaniu 
z dekadą lat 70.395, świadcząc – podobnie jak intensywne wykorzystywanie 
procedury ostatniego słowa Zgromadzenia Narodowego – o ewidentnej de-
precjacji izby drugiej jako organu mającego wpływ na kształt uchwalanego 
ustawodawstwa.

Nie może też zaskakiwać, że lewicowi premierzy tego okresu – najpierw 
Pierre Mauroy, a od roku 1984 Laurent Fabius – nie korzystali z możliwości, 
jakie stwarza art. 49 ust. 4 konstytucji, czyli swego rodzaju senackie wotum 
zaufania (jakkolwiek nieprowadzące do upadku rządu w razie odmowy jego 
udzielenia). Tym samym w pierwszym okresie rządów PS nie kontynuowano 
praktyki rozpoczętej w połowie lat 70., gdy z wnioskiem do Senatu o zaapro-
bowanie deklaracji w sprawie polityki ogólnej rządu wystąpił ówczesny pre-
mier Chirac. Można więc stwierdzić, że – podobnie jak w przypadku funk-
cji ustawodawczej, która zmuszała do niezwykle intensywnego stosowania 
przez lewicę instrumentów parlamentaryzmu zracjonalizowanego służących 
pogłębieniu asymetrii izb – także i w tej sytuacji decydowano się na działanie 
(tu akurat polegające na zachowaniu bierności), które nie skutkowałoby osła-
bieniem pozycji rządu wobec legislatywy. Parlamentarna legitymacja progra-
mu politycznego egzekutywy była więc w takich warunkach nadzwyczaj sła-
ba, jakkolwiek w jakiejś przynajmniej mierze rekompensowała ją polityczna 
koherencja całej dwuczłonowej władzy wykonawczej.

Specyfika realizowanego do roku 1986 „efektu większościowego” w ukła-
dzie politycznego podziału izb polegała jednak również na uaktywnieniu roli 
Senatu jako podmiotu nie tyle spowalniającego, ile wręcz blokującego ini-
cjatywy podejmowane przez egzekutywę. Takie rezultaty można było osiąg-
nąć w sferze, w której podmiotowość izby drugiej została zapewniona przez 
schemat bikameralizmu symetrycznego, a zatem w obszarze nowelizowania 
konstytucji na podstawie art. 89. Polityczne konsekwencje takiego właśnie 
ulokowania Senatu dały o sobie znać w roku 1984, gdy rządząca lewica pod-
jęła próbę modyfikacji przepisów konstytucyjnych dotyczących instytucji 
referendum ustawodawczego unormowanego w art. 11 ustawy zasadniczej. 
Inicjatywa w tym zakresie została wysunięta przez prezydenta Mitterranda. 
Zmiany miały skutkować rozszerzeniem zakresu zastosowania wzmianko-
wanego artykułu konstytucyjnego. Chodziło o wprowadzenie możliwości 
poddawania pod głosowanie powszechne projektów ustaw dotyczących 
podstawowych gwarancji wolności publicznych (garanties fondamentales 
des libertés publiques)396. Argumentem na rzecz nowelizacji była okolicz-
ność, że w świetle obowiązujących wówczas regulacji referendum można 

395 Taux de reprise..., s. 22.
396 P. Fraisseix, La constitution du 4 octobre 1958 et ses révisions, „Revue du Droit Public et de 

la Science Politique en France et à l’Étranger” 2002, nr 1–2, s. 481–482.
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było przeprowadzić wyłącznie w odniesieniu do projektów ustaw dotyczą-
cych organizacji władz publicznych oraz projektów ustaw, które miałyby 
za przedmiot ratyfikację niektórych traktatów. W rezultacie wolności pub-
liczne stanowiły domenę ustawodawczej działalności parlamentu397. O fiasku 
modyfikacji art. 11 konstytucji zadecydowało stanowisko centroprawicowe-
go Senatu. Projekt przyjęto bowiem w izbie pierwszej, lecz dwukrotnie od-
rzucono w – opozycyjnej wobec obozu lewicy – izbie drugiej. Senat ujawnił 
więc w tym przypadku wynikające z regulacji konstytucyjnych właściwości 
blokujące działalność dualistycznej egzekutywy, przy czym ta ostatnia nie 
dysponowała – przynajmniej na gruncie zastosowanego tu art. 89 – środka-
mi pozwalającymi na przezwyciężenie stanowiska tego organu398. 

Zbliżona konfiguracja polityczna, czyli „efekt większościowy” w ukła-
dzie politycznie podzielonych izb, wystąpiła w roku 1988, gdy po dwóch la-
tach przerwy socjaliści powrócili do władzy na okres pełnej, zakończonej 
w 1993 roku, kadencji Zgromadzenia Narodowego. Należy wszakże zauwa-
żyć, że w tym przypadku powołany po wyborach rząd Michela Rocarda nie 
dysponował bezwzględną większością mandatów w Zgromadzeniu Narodo-
wym. W wyborach parlamentarnych kończących okres pierwszej koabitacji 

397 Projet de loi constitutionelle portant révision de l’article 11 de la Constitution pour permettre 
aux Français de se prononcer par référendum sur les garanties fondamentales en matiere de libertés 
publiques [w:] Les grands textes..., s. 110. Zdaniem Mitterranda, który stanowisko w tej kwestii 
wyraził w przemówieniu radiowo-telewizyjnym z 12 lipca 1984 r., materia referendalna była 
dotąd nadmiernie limitowana, co miało generować potrzebę jej rozszerzenia. Zob. Allocution 
radiotélevisée de M. François Mitterrand, Président de la République, le 12 juillet 1984 [w:] Les 
grands textes..., s. 109.

398 Przeforsowanie zmian w ustawie zasadniczej mogłoby wprawdzie nastąpić przez odwo-
łanie się do trybu zastosowanego przez prezydenta de Gaulle’a, czyli do samego art. 11, wsku-
tek czego parlament całkowicie wyłączono by z procedury rewizyjnej. Wydaje się jednak, że ta-
kie rozwiązanie zostało, po pierwsze, osłabione przegranym przez obóz rządzący referendum 
z 1969 r., a po drugie – było w latach 60. silnie krytykowane przez formacje lewicowe. Nie na-
leżało się więc spodziewać, że właśnie rządzący po 1981 r. socjaliści zechcą się do tego kontro-
wersyjnego trybu nowelizacji odwołać. Szerzej na temat hamujących właściwości izby drugiej 
ujawnionych w 1984 r. zob. Le Mong Nguyen, La Constitution de la Ve République. De Charles 
de Gaulle à François Mitterrand, Les Éditions S.T.H., Paris 1989, s. 398–405; F. Laffaille, Le pré-
sident du Sénat depuis 1875, L’Harmattan, Paris–Budapest–Torino 2003, s. 289–290. Odnośnie 
do art. 11 konstytucji warto też nadmienić, że właśnie w tym czasie z inicjatywą przeprowadze-
nia referendum wystąpił sam Senat. Chodziło o poddanie pod głosowanie powszechne projektu 
ustawy o stosunkach pomiędzy państwem, gminami, departamentami, regionami a instytucjami 
szkolnictwa prywatnego. Opór w kwestii referendalnej stawiła jednak izba pierwsza. Jedenaście 
miesięcy później – w czerwcu 1985 r. – kolejna senacka inicjatywa referendalna dotyczyła projek-
tu ustawy zmieniającej system wyboru deputowanych do Zgromadzenia Narodowego. Również 
i tym razem izba pierwsza zajęła stanowisko przeciwne, co uniemożliwiło skuteczne wystoso-
wanie do prezydenta Republiki wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum. U podstaw 
takiej praktyki tkwiło, bez wątpienia, polityczne zróżnicowanie większości w centroprawicowym 
Senacie i lewicowym Zgromadzeniu Narodowym. Szerzej na temat parlamentarnych inicjatyw 
referendalnych zob. Le Mong Nguyen, La Constitution..., s. 395–398; F. Laffaille, Le président..., 
s. 288–289; Ł. Jakubiak, Referendum jako..., s. 210–212.
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tworzący obóz prezydencki socjaliści wraz z lewicowymi radykałami uzy-
skali 275 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, co oznaczało, że do bez-
względnej większości brakowało kilkunastu mandatów399. W takiej sytua-
cji rosła rola instrumentów parlamentaryzmu zracjonalizowanego, których 
celem jest przecież stabilizacja układu rządowego wówczas, gdy gabinet nie 
może liczyć na bezwarunkowe wsparcie większości parlamentarnej. W ta-
kim wypadku musiało więc chodzić o intensywniejsze korzystanie z dwóch 
– wyróżnianych ze względu na udział izb parlamentu – grup instrumen-
tów z arsenału środków racjonalizujących funkcjonowanie systemu rządów. 
W pierwszej można umieszczać te mechanizmy, w ramach których dochodzi 
do interakcji pomiędzy rządem a Zgromadzeniem Narodowym, natomiast 
problem Senatu w zasadzie nie jest uwzględniany, jakkolwiek i tu parla-
mentaryzm zracjonalizowany nie pozostaje bez wpływu na jego faktyczne 
znaczenie. To z kolei stanowi centralne zagadnienie w odniesieniu do in-
strumentów grupy drugiej, w obrębie której ulokować należy te narzędzia, 
dzięki którym rząd używa potencjału Senatu lub też „ręcznie” steruje skalą 
asymetrii bikameralizmu, wykorzystując w ten sposób układ relacji kształ-
tujący się pomiędzy obiema częściami legislatywy ze względu na polityczne 
oblicze istniejących w nich układów większościowych.

W odniesieniu do wspomnianej grupy pierwszej wskazane zjawisko in-
tensyfikacji wykorzystywania mechanizmów parlamentaryzmu zracjonali-
zowanego można dostrzec chociażby na tle stosowania art. 49 ust. 3 konsty-
tucji, który pozwala na łączenie kwestii zaufania do rządu z głosowaniem nad 
określonym tekstem. Wymaga podkreślenia, że w okresie funkcjonowania 
kolejnych gabinetów socjalistycznych w trakcie kadencji izby pierwszej z lat 
1988–1993, a więc wtedy, gdy funkcję szefa rządu sprawowali wspomniany 
Rocard, a następnie Édith Cresson oraz Pierre Bérégovoy, art. 49 ust. 3 był 
wykorzystany w stosunku do dziewiętnastu projektów ustaw, podczas gdy 
w latach 1981–1986 wobec zaledwie sześciu400. Tak częste stosowanie wzmian-
kowanej regulacji konstytucyjnej dowodzi, że kolejni premierzy tego okresu, 
a w szczególności Rocard, który art. 49 ust. 3 wykorzystał wobec dwunastu 
projektów ustaw, sięgali w sposób nieskrępowany po te środki konstytucyj-
ne, które miały – z racji mało komfortowego układu w Zgromadzeniu Naro-
dowym – uskutecznić postępowanie legislacyjne. Z punktu widzenia pozycji 
izby drugiej uwagę zwraca okoliczność, że wspomniana regulacja, uznawana 
za jedno z najbardziej „ofensywnych” instrumentów parlamentaryzmu zra-
cjonalizowanego, które sprowadza się do tego, że do przyjęcia rządowego 

399 Répartition des sièges..., s. 160; P. Avril, La Ve République..., s. 329. W celu rozszerzenia 
parlamentarnego zaplecza rządu w gabinecie znaleźli się nawet politycy bliscy UDF, jednak nie 
zawarto żadnej umowy koalicyjnej formalizującej współpracę pomiędzy obozem socjalistycznym 
a środowiskiem centrowym. Zob. J.L. Quermonne, L’alternance..., s. 104–105.

400 Bilan de l’application de l’article 49, alinéa 3 [w:] Les grands textes..., s. 226–228.
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projektu ustawy wystarcza bierność ze strony organu przedstawicielskiego, 
przy czym chodzi tu wyłącznie o izbę pierwszą, wpływa pośrednio na sta-
tus pozostałego członu legislatywy. Senat bowiem powinien wypowiedzieć 
się co do procedowanego tekstu w tradycyjny sposób, jakkolwiek może zo-
stać zmarginalizowany wskutek zastosowania art. 45 ust. 4 konstytucji, czy-
li w formie procedury ostatniego słowa. Poza tym ostatnim przypadkiem 
art. 49 ust. 3 mocniej niż w warunkach „normalnych” eksponuje więc le-
gitymizacyjne właściwości izby drugiej, co w jakimś przynajmniej stopniu 
potwierdziła praktyka stosowana w charakteryzowanym okresie. Uwzględ-
niając ówczesną polityczną konfigurację w każdej z izb, taki właśnie rezultat 
można uznać za nieco paradoksalny.

W omawianej fazie rządów Partii Socjalistycznej powrócono również 
do praktyki ujawnionej w latach 1981–1986, a polegającej na intensywniej-
szym wykorzystywaniu przez rząd uregulowanych w art. 45 ust. 2–4 instru-
mentów kształtujących kolejne etapy postępowania legislacyjnego. Także 
i tym razem zadecydowało o tym polityczne nachylenie izby drugiej, które 
konsekwentnie, począwszy od pierwszych lat V Republiki, odznaczało się 
zdominowaniem formacji lewicowych przez centrum i prawicę. Istniejącej 
po roku 1988 rozbieżności pomiędzy izbami, powstałej na tle ich politycz-
nego profilu, towarzyszyło jednak występowanie mniej sprzyjającej, niż 
w poprzednim okresie rządów lewicy, konfiguracji partyjnej Zgromadzenia 
Narodowego. W takich warunkach szczególnego znaczenia nabierała neutra-
lizacja oporu, jaki w przedmiocie realizacji lewicowego programu wyborcze-
go mogła zgłaszać centroprawicowa izba druga. Nie można się więc dziwić, 
że w roku 1989 wyraźnie wzrosła liczba ustanawianych mieszanych komisji 
parytetowych, a jednocześnie zdecydowanie zmniejszyła się ich skuteczność, 
rozumiana jako zdolność do wypracowania projektu znajdującego następ-
nie akceptację Zgromadzenia Narodowego i Senatu, a przez to pozwalająca 
na uniknięcie formuły ostatecznej, czyli sięgnięcia po procedurę ostatniego 
słowa izby pierwszej. Wskutek tego w roku 1989 wskazane komisje pojed-
nawcze były zwoływane 35 razy, przy czym konstrukcję symetrii izb udało 
się utrzymać jedynie w 15 przypadkach. W pozostałych 20 stanowisko izby 
drugiej ulegało przezwyciężeniu przez Zgromadzenie Narodowe401. To samo 
zjawisko dało się zaobserwować w kolejnych latach kadencji parlamentu roz-
poczętej w roku 1988. W 1990 roku mieszanych komisji parytetowych zwo-
łano 38, co w 19 przypadkach okazało się niewystarczające do uchwalenia 
ustawy. Podobna sytuacja zaistniała rok później, gdy na 33 ustanowione ko-
misje izba pierwsza decydowała ostatecznie w odniesieniu do 16 dyskutowa-
nych tekstów. Większą skutecznością komisje rozjemcze wykazały się w roku 
1992, gdy spośród 47, które wówczas ustanowiono, 31 zapewniło jednolite 

401 Bilan de l’utilisation..., s. 206.
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stanowisko izb, a wskutek tego utrzymanie ich równorzędności w postępo-
waniu legislacyjnym402. Oprócz tego, w analizowanym okresie nieco częściej 
niż podczas pierwszej odsłony alternance korzystano w Senacie z procedu-
ry głosowania zblokowanego (np. 10 razy w 1990 i 7 w roku następnym)403. 
W tym zakresie różnica była jednak widoczna przede wszystkim w izbie 
pierwszej, która ze względu na niezbyt korzystny dla socjalistów układ poli-
tyczny musiała być w ten sposób znacznie częściej dyscyplinowana. Podob-
nie jak w pierwszym okresie rządów lewicy, polityczne zróżnicowanie izb 
doprowadziło do wyraźnego spadku odsetka poprawek składanych w Sena-
cie, które następnie utrzymywano w Zgromadzeniu Narodowym, choć był 
on wówczas nieco wyższy niż w latach 1981–1986 i wynosił średnio prze-
szło 57% (np. 60% w 1989 roku, 64% w 1990 i nieco ponad 50% w latach 
1991–1992)404.

W świetle szczególnej konfiguracji politycznej izb występującej po wybo-
rach prezydenckich i parlamentarnych z 1988 roku uwagę zwraca okolicz-
ność, że premier Rocard zdecydował się na użycie – po raz pierwszy przez 
lewicę – art. 49 ust. 4, a zatem instrumentu, który do tej pory znajdował za-
stosowanie wówczas, gdy rząd poszukiwał dodatkowego wsparcia parlamen-
tarnego w obrębie własnego obozu politycznego. Jak zauważa Pierre Avril, 
opozycyjne nastawienie izby drugiej względem socjalistycznego rządu spo-
wodowało wprawdzie powielenie konfiguracji istniejącej w latach 1981–1986, 
ale premier Rocard wykazywał większą dbałość o utrzymanie możliwie naj-
lepszych relacji z Senatem niż jego lewicowi poprzednicy405. Stąd też, mimo 
niesprzyjającego politycznego kształtu omawianego organu, szef rządu aż 
dwukrotnie korzystał z art. 49 ust. 4, przy czym następowało to w ograniczo-
nej formie. Po raz pierwszy doszło do tego 20 listopada 1989 roku w związku 
z deklaracją w sprawie polityki zagranicznej Francji wobec państw Europy 
Środkowo-Wschodniej, a po raz drugi – 16 stycznia 1991 roku w związku 
z sytuacją na Bliskim Wschodzie406. W tym ostatnim przypadku stosowna 
deklaracja została też przedstawiona w izbie pierwszej zgodnie z art. 49 ust. 1, 
natomiast w okresie wcześniejszym zaufanie do rządu ze strony Zgroma-
dzenia Narodowego nie było w ogóle weryfikowane407. Doszło więc do nieco 
paradoksalnej sytuacji, w której głosowanie w kwestii wsparcia polityki so-
cjalistycznego rządu następowało częściej w centroprawicowej izbie drugiej 

402 Ibidem.
403 Statistique de l’utilisation..., s. 204.
404 Taux de reprise..., s. 22.
405 P. Avril, La Ve République..., s. 332.
406 W pierwszym przypadku rząd uzyskał poparcie 190 senatorów (103 było przeciw), 

a w drugim za polityką rządu głosowało 290 (25 przeciw). Zob. Application de l’article 49, alinéa 
4..., s. 229; P. Avril, La Ve République..., s. 332.

407 Bilan de l’application de l’article 49, alinéa 1, s. 221; P. Avril, La Ve République..., s. 330.
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niż w izbie pierwszej, w której PS dysponowała największą liczbą mandatów 
spośród wszystkich formacji parlamentarnych. Sytuację taką może wszak-
że tłumaczyć okoliczność, że Senat – inaczej niż Zgromadzenie Narodowe 
– nie jest w stanie skutecznie obalić rządu, a zatem głosowanie w tej izbie, 
choć w takim układzie dość ryzykowne, nie wiąże się z daleko idącymi 
konsekwencjami politycznymi, może natomiast przynieść pewne korzyści 
w aspekcie legitymizacyjnym. Trzeba jednak zaznaczyć, że kolejne rządy le-
wicowe, które funkcjonowały do roku 1993, nie ubiegały się już o zaufanie 
senatorów408.

Warto też zwrócić uwagę, że w omawianym okresie rządów PS po raz 
kolejny doszło do sytuacji, w której centroprawicowa izba druga zabloko-
wała projektowane przez lewicę zmiany w ustawie zasadniczej. Nowelizacja 
zainicjowana przez prezydenta Mitterranda miała polegać na zwiększeniu 
uprawnień organu kontroli konstytucyjności prawa. W ich wyniku Rada 
Konstytucyjna uzyskałaby prawo wypowiadania się co do regulacji ustawo-
wych dotyczących praw podstawowych (droits fondamentaux) w następstwie 
podniesienia zarzutu niekonstytucyjności podczas toczącego się postępo-
wania sądowego (par voie d’exception à l’occasion d’une instance en cours 
devant une juridiction)409. Rezultatem modyfikacji odpowiednich przepisów 
konstytucyjnych byłoby zatem wprowadzenie we Francji kontroli następczej 
o ograniczonym zakresie zastosowania. Podobnie jak w przypadku podjętej 
w 1984 roku próby rozszerzenia zakresu tematycznego referendum ustawo-
dawczego prezydencka inicjatywa zmian konstytucyjnych została z powo-
dzeniem podjęta w Zgromadzeniu Narodowym, jednak napotkała wyraźny 
opór w izbie drugiej. Ta ostatnia projekt wprawdzie przyjęła, ale z istotnymi 
modyfikacjami. Były one przez senatorów podtrzymywane także na póź-
niejszym etapie postępowania, co doprowadziło – tak jak sześć lat wcześ-
niej – do upadku przedmiotowej inicjatywy410. Należy wszakże nadmie-
nić, że – inaczej niż w latach 1981–1986, gdy nie przeprowadzano żadnych 
zmian konstytucyjnych, w roku 1992 została w trybie art. 89 przyjęta no-
welizacja związana z członkostwem Francji we Wspólnotach Europejskich, 

408 Application de l’article 49, alinéa 4..., s. 229. Jeśli natomiast chodzi o izbę pierwszą, to jej 
poparcie weryfikował tylko Pierre Bérégovoy, natomiast Édith Cresson w ogóle nie stosowała 
art. 49 ust. 1. Zob. Bilan de l’application de l’article 49, alinéa 1, s. 222.

409 Projet de loi constitutionnelle portant révision des articles 61, 62 et 63 de la Constitution 
et instituant un contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception [w:] Les grands textes..., 
s. 261–262.

410 Tego rodzaju kontrola została wprowadzona na gruncie francuskim dopiero w wyniku 
przyjęcia w 2008 r. ustawy konstytucyjnej o modernizacji instytucji V Republiki. Szerzej na ten 
temat zob. O. Pfersmann, Le renvoi préjudiciel sur exception d’inconstitutionnalité – la nouvelle 
procédure de contrôle concret a posteriori selon les articles 61-1 et 62 de la Constitution [w:] 50 lat 
Konstytucji V Republiki Francuskiej. Związki konstytucjonalizmu francuskiego i polskiego, red. 
M. Granat, K. Wojtyczek, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011, s. 231–246.
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co oznaczało, że w tym przypadku izba druga nie skorzystała z przynależ-
nego jej potencjału blokującego. By tego uniknąć, rządzący socjaliści byli 
jednak zmuszeni do uwzględniania propozycji zgłaszanych na forum Senatu. 
Nota bene w trakcie prac nad ustawą konstytucyjną szef państwa sugerował 
nawet ewentualność odwołania się do art. 11, dzięki czemu stanowisko izby 
drugiej udałoby się przezwyciężyć411. 

W niespotykany dotąd sposób do wystąpienia „efektu większościowego” 
w powiązaniu z polityczną niejednorodnością Zgromadzenia Narodowego 
i Senatu doszło w roku 2011, gdy – wobec istniejącej konsekwentnie od 2002 
roku zgodności prezydenta Republiki, rządu oraz większości w obu izbach – 
nastąpiła pierwsza w V Republice alternacja senacka. Wskutek tego nieznacz-
ną większość uzyskała lewica, w obrębie której dominowała PS. Można zatem 
uznać, że po raz pierwszy do zaistnienia formuły „efektu większościowego” 
w połączeniu z polityczną niejednorodnością izb doszło przez weryfikację 
układu większościowego w Senacie, a nie – jak było wcześniej – przez zmia-
nę politycznego oblicza trzech pozostałych komponentów systemu rządów. 
Po trzech latach ta sytuacja uległa zresztą powtórzeniu, tym razem jednak 
w wariancie odwrotnym, czyli na skutek zdobycia większości senackiej przez 
centroprawicę przy istniejącej już wtedy pełnej dominacji lewicy w obrębie 
władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej. W tym kontekście trzeba też 
podkreślić, że w podobnie nietypowy sposób nastąpiło – już w roku 2012 
– odejście od wymienionej formuły i przywrócenie „efektu większościowe-
go” z jednorodnymi politycznie izbami. Dotychczas taki powrót był bowiem 
generowany wyłącznie po okresach koabitacji (drugim i trzecim), czyli w la-
tach 1995 i 2002. W omawianym przypadku doszło do tego bezpośrednio 
po „efekcie większościowym” z opozycyjnym Senatem, przez swoiste dosto-
sowanie – dzięki podwójnemu zwycięstwu lewicy – większości w izbie pierw-
szej oraz obu członów egzekutywy do układu politycznego ukształtowanego 
na forum izby drugiej. 

Zmiana konfiguracji senackiej z roku 2011 nie pozostała bez wpływu 
na przebieg postępowania legislacyjnego. Widocznym rezultatem takiego 
stanu rzeczy stało się obniżenie skuteczności procedury rozjemczej realizo-
wanej na forum mieszanych komisji parytetowych, co dało o sobie znać już 
w pierwszych tygodniach funkcjonowania zrewidowanego układu „efektu 
większościowego”. Należy bowiem zauważyć, że w okresie od początku ka-
dencji w roku 2007 do października 2011 roku, a więc do momentu, gdy 
nastąpiła wspomniana alternacja w izbie drugiej, konsensu nie zapewniły 
jedynie dwie mieszane komisje parytetowe, podczas gdy wszystkie pozostałe, 
które były ustanawiane, przynosiły porozumienie pomiędzy izbami. Tak ko-
rzystne z punktu widzenia wskazanej procedury rozjemczej proporcje uległy 

411 P. Avril, La Ve République..., s. 356–357; M.-F. Verdier, La IIIè cohabitation..., s. 80–81.
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odwróceniu już w ciągu pierwszych miesięcy działalności lewicowego Senatu 
(do grudniowej przerwy w pracach parlamentarnych). Bilans prac komisyj-
nych kształtował się wówczas w sposób jednoznaczny – tylko jedna mieszana 
komisja parytetowa była w stanie wypracować wspólne stanowisko, podczas 
gdy prace sześciu pozostałych zakończyły się niepowodzeniem412.

Zrewidowanie politycznego nastawienia Senatu po wyborach z roku 2011, 
w których – o czym należy pamiętać – dokonano wymiany już nie jednej 
trzeciej, lecz połowy składu izby drugiej, można też było dostrzec przez pry-
zmat całej kadencji Zgromadzenia Narodowego z lat 2007–2012, biorąc przy 
tym pod uwagę nie tylko mieszane komisje parytetowe, ale też procedurę 
ostatniego słowa. Jak podaje Julien Boudon, od początku kadencji wybranej 
w 2007 roku izby pierwszej do wspomnianej alternacji senackiej 80% ustaw 
przyjęto bez konieczności odwoływania się do procedury pojednawczej, a za-
tem już na etapie krążenia projektu pomiędzy izbami. W rezultacie w przy-
padku 20% tekstów ustaw procedowanych w parlamencie można było po-
przestać na ustanowieniu mieszanej komisji parytetowej. W wyniku zmiany 
układu politycznego w Senacie funkcjonowanie mechanizmu bikameralne-
go przestało wyglądać tak bezproblemowo. Wskutek uzyskania większości 
mandatów senatorskich przez formacje lewicowe procedura navette wystar-
czała już tylko w 60% przypadków, z kolei procedura ostatniego słowa Zgro-
madzenia Narodowego, która w okresie wcześniejszym praktycznie nie od-
grywała większej roli, była przez rząd stosowana wobec 20% procedowanych 
tekstów413. W sposób typowy dla układu politycznego zróżnicowania izb 
nastąpiło też ewidentne zmniejszenie się odsetka poprawek przyjmowanych 
przez Senat, a utrzymywanych w Zgromadzeniu Narodowym, który w la-
tach 2011–2012 wynosił zaledwie 49%. Oznaczało to spadek o 37 punktów 
procentowych w porównaniu z poprzednim okresem sesyjnym414. W świet-
le powyższych danych można więc dojść do wniosku, że dokonane w tak 
nietypowy sposób przekształcenie „efektu większościowego” funkcjonują-
cego w układzie politycznej jednorodności izb w „efekt większościowy” z ich 
politycznym podziałem przełożyło się w sposób bezpośredni na działanie 
francuskiej konstrukcji dwuizbowej. Trzeba jednak równocześnie podkre-
ślić, że – podobnie jak we wcześniejszych okresach skonfigurowania sceny 
politycznej V Republiki według schematu politycznej zgodności egzekutywy 

412 Zmiana większości w izbie drugiej przełożyła się bowiem – w części kreowanej przez 
Senat – na skład wspomnianych komisji. O ile w siedmioosobowej delegacji Zgromadzenia Na-
rodowego wciąż dominowali przedstawiciele rządzącej UMP, o tyle w przypadku delegacji se-
nackiej reprezentanci tej formacji znaleźli się – co w takiej sytuacji zrozumiałe – w mniejszości. 
Zob. G. Bergougnous, CMP: recherche de la conciliation ou préable nécessaire au dernier mot, 
„Constitutions. Revue de Droit Constitutionnel Appliqué” 2012, nr 1, s. 40.

413 J. Boudon, Manuel de droit constitutionnel, t. 2: La Ve République, Presses Universitaires 
de France, Paris 2014, s. 193.

414 Taux de reprise..., s. 23.
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i opozycyjnego Senatu – rząd podejmował kroki służące neutralizacji nega-
tywnych z jego punktu widzenia konsekwencji takiego stanu rzeczy. „Ofiarą” 
takich działań musiała paść izba druga, która – tak jak w latach 1981–1986 
oraz 1988–1993 – stała się jedynym komponentem analizowanej czteroskład-
nikowej struktury ustrojowej, która mogła spełniać funkcję organu pozosta-
jącego zasadniczo w gestii opozycji wobec politycznie jednorodnej władzy 
wykonawczej.

4.5. SENAT W UKŁADZIE KOABITACJI

Koabitacja definiowana jako współwystępowanie – przy spełnieniu odpo-
wiednich wymogów ustrojowych ujętych w przepisach konstytucyjnych – 
głowy państwa oraz rządu reprezentujących przeciwstawne opcje polityczne 
stanowi przeciwieństwo niezwykle korzystnego dla prezydenta Republiki 
„efektu większościowego” (zarówno w układzie legislatywy politycznie po-
dzielonej, jak i politycznie jednorodnej). Patrząc z punktu widzenia pozy-
cji Senatu funkcjonującego w poszczególnych układach partyjnych, trzeba 
podkreślić, że nie tylko wspomniana konfiguracja politycznej jednorodności 
władzy wykonawczej, lecz także współistnienie instytucjonalne może wy-
stępować w odmiennych wariantach ustrojowych. Po pierwsze, izba druga 
może w warunkach koabitacji działać jako podmiot udzielający – wraz z izbą 
pierwszą – wsparcia rządowemu segmentowi władzy wykonawczej. Tak 
ukształtowany układ polityczny zakłada zatem, że Senat funkcjonuje jako 
jeden z trzech członów w obrębie systemu rządów, które cechuje nastawienie 
opozycyjne względem szefa państwa wywodzącego się z konkurencyjnego 
obozu politycznego. Wzmiankowaną konfigurację charakteryzuje zatem 
istnienie politycznej tożsamości, jeśli chodzi o większości ukształtowane 
w obu izbach parlamentu. Odmiennie sytuacja wygląda w przypadku dru-
giego – możliwego w warunkach współistnienia instytucjonalnego – warian-
tu politycznego. Jego specyfika polega na nieodłącznym w każdym systemie 
opartym na zasadzie odpowiedzialności rządu przed parlamentem powią-
zaniu gabinetu z izbą pierwszą, przy czym inaczej kształtuje się pozycja izby 
drugiej, która staje się wówczas sojusznikiem głowy państwa415. W takim 

415 Z punktu widzenia szefa państwa ta druga konfiguracja jest zatem korzystniejsza, co wy-
nika faktu, że daje mu wsparcie przynajmniej jednej, jakkolwiek mniej znaczącej pod względem 
politycznym, izby parlamentu. Należy podkreślić, że znaczenie prezydenckich powiązań z Sena-
tem wzrasta ewidentnie w strukturze instytucjonalnej tworzonej na gruncie V Republiki. Wystą-
pienie charakterystycznego dla niej zjawiska współistnienia instytucjonalnego oznacza bowiem, 
że prezydent nie zostaje w pełni zneutralizowany, a przez to sprowadzony do roli, jaką głowa pań-
stwa miała do odegrania we właściwej okresowi III Republiki monistycznej formule parlamen-
taryzmu, lecz pozostaje, mimo ograniczeń, aktywnym podmiotem politycznym. Współistnienie 
instytucjonalne oznacza więc wprawdzie – o czym pisze Louis Aliot – neutralizację gaullistow-
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układzie kompozycja polityczna Senatu odbiega w sposób zasadniczy od tej, 
która występuje w Zgromadzeniu Narodowym. Oznacza to, że każda z izb 
wspiera tylko jeden z ośrodków dualistycznej egzekutywy. Podkreślenia 
wymaga jednocześnie, że obie wymienione formuły ulokowania izby dru-
giej w warunkach koabitacji należy uznać za wyczerpujące możliwe w tym 
względzie konfiguracje. Senat, którego polityczne wsparcie nie stanowi prze-
cież warunku sine qua non działalności gabinetu, może więc występować 
albo jako podmiot powiązany politycznie z rządem i izbą pierwszą, albo jako 
wyłączne parlamentarne zaplecze prezydenta Republiki działającego w ra-
mach niejednorodnej pod względem partyjnym władzy wykonawczej.  

Należy zaznaczyć, że obie – zróżnicowane ze względu na odmienne po-
lityczne nastawienie Senatu – formuły koabitacji wystąpiły w dotychczaso-
wej praktyce ustrojowej. Pierwsza, oparta na politycznej tożsamości obu izb, 
a w konsekwencji także rządowego członu władzy wykonawczej, zaistniała 
podczas dwóch pierwszych okresów współistnienia instytucjonalnego z lat 
1986–1988 oraz 1993–1995. Z kolei konfiguracja alternatywna, zasadzająca 
się na politycznej jednorodności prezydenta Republiki i większości senackiej 
z jednej strony, a rządu i większości w izbie pierwszej – z drugiej strony, do-
szła do skutku w okresie najdłuższej, bo aż pięcioletniej koabitacji z lat 1997–
2002. Wskazany podział trzech dotychczasowych okresów współistnienia 
instytucjonalnego według kryterium powiązania izby drugiej z jednym 
z rywalizujących obozów politycznych nie ma charakteru przypadkowego. 
Specyfika politycznego profilu francuskiego Senatu, który – z wyjątkiem lat 
2011–2014 – wykazywał konsekwentnie nachylenie centrowe lub centropra-
wicowe, powodowała bowiem, że w warunkach współistnienia instytucjo-
nalnego omawiany organ występował jako polityczny sojusznik tego spośród 
ośrodków dualistycznej egzekutywy, który pozostawał w orbicie wpływów 
obozu tworzonego przez formację gaullistowską. W przypadku dwóch 
pierwszych okresów współistnienia instytucjonalnego, gdy na stanowisku 
prezydenta Republiki pozostawał socjalista Mitterrand, był nim najpierw 
rząd Chiraca, a następnie gabinet Balladura. W układzie trzeciej koabitacji, 

skiego ujęcia prezydentury, ale nie może oznaczać neutralizacji prezydentury jako takiej, a zatem 
sprowadzenia jej wyłącznie do funkcji ceremonialnej. Szerzej na temat parlamentaryzacji pozycji 
głowy państwa w układzie koabitacji zob. L. Aliot, L’élection du Président de la Ve République au 
suffrage universel direct, François-Xavier de Guibert, Paris 2003, s. 121–151. O aktywnej posta-
wie prezydenta świadczy m.in. to, że w takich warunkach staje się on de facto szefem opozycji 
parlamentarnej, który nie rezygnuje z oddziaływań na obcy mu politycznie rządowy ośrodek 
władzy wykonawczej. Szerzej na temat roli szefa państwa jako lidera opozycji w układzie koabi-
tacji zob. P. Jan, Le Président de la République au centre du pouvoir, La Documentation Française, 
Paris 2011, s. 158–163. Można więc stwierdzić, że przy takim założeniu izba druga nastawio-
na opozycyjnie względem rządu oraz większości w izbie pierwszej staje się jednym z narzędzi 
wchodzących w skład instrumentarium tzw. władzy przeszkadzania, używanej przez prezydenta 
w relacjach z konkurencyjnym podmiotem ulokowanym w obrębie dualistycznej egzekutywy.
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która rozpoczęła się po wygraniu przez lewicę wyborów parlamentarnych, 
sytuacja uległa odwróceniu, łącząc centroprawicowy Senat z urzędem prezy-
denckim zajmowanym wówczas przez Chiraca.

Wyróżniona ze względu na polityczne nastawienie Senatu konfiguracja 
współistnienia instytucjonalnego w wariancie politycznej jednorodności izb 
wystąpiła zatem po raz pierwszy w roku 1986, gdy po wyborach parlamen-
tarnych większością w izbie pierwszej dysponowały dwie formacje o pro-
filu centroprawicowym – gaullistowskie RPR oraz reprezentująca prawicę 
liberalną UDF, natomiast stanowisko prezydenta Republiki zajmował na-
dal – przez ostatnie dwa lata swojej pierwszej kadencji – François Mitter-
rand416. Sam przebieg współistnienia instytucjonalnego wskazywał zarazem 
na rywalizacyjny charakter relacji w obrębie władzy wykonawczej, o czym 
może świadczyć chociażby niemająca precedensu prezydencka odmowa 
podpisania trzech ordonansów służących realizacji rządowego programu 
politycznego417. Już choćby z tego powodu polityczna rola Senatu zyskiwała 
na znaczeniu. Trzeba bowiem pamiętać, że w opisanej odmianie koabitacji 
izba druga funkcjonowała jako organ politycznie powiązany z rządowym 
ośrodkiem władzy wykonawczej, wspieranym z kolei przez większość depu-
towanych w izbie pierwszej. Rodziło to poważne konsekwencje, jeśli chodzi 
o praktykę wykorzystywania najważniejszych mechanizmów parlamentary-
zmu zracjonalizowanego kształtujących relacje pomiędzy rządem a ciałem 
przedstawicielskim. Specyfika koabitacji tworzyła bowiem sytuację, w której 
warunkowana politycznym profilem izb praktyka korzystania (albo odwrot-
nie – celowego niestosowania) takich czy innych instrumentów wpływu eg-
zekutywy na przebieg prac legislacyjnych miała nowy, nieznany wcześniej, 

416 Można zatem uznać, że zaistnienie koabitacji stanowiło rezultat częściowej, bo obejmu-
jącej jedynie większość parlamentarną, alternacji władzy. Jej przeprowadzenie wyłącznie na po-
ziomie parlamentarnym po pierwszych pięciu latach siedmioletniej kadencji prezydenckiej ge-
nerowało układ politycznie niejednorodnej egzekutywy, którego nie można było – z przyczyn 
politycznych – zmodyfikować przez zastosowanie instytucji rozwiązania Zgromadzenia Naro-
dowego. Stąd też należy mówić o dokonaniu w 1986 r. alternacji parlamentarnej (alternance 
parlementaire). Alternacja przeprowadzona na tej płaszczyźnie może jednak również prowadzić 
do przywrócenia „efektu większościowego”, co nastąpiło na przykład w 1988 r. Zob. J.-L. Quer-
monne, L’alternance..., s. 88–89, 102–103. Warto w tym kontekście zaznaczyć, że z punktu widze-
nia tak rozumianej alternacji polityczna konfiguracja Senatu pozostaje kwestią drugoplanową. 
Nie warunkuje bowiem samego zaistnienia współistnienia instytucjonalnego, a zyskuje znaczenie 
jedynie jako kryterium pozwalające na przeprowadzenie dalszego podziału samego układu ko-
abitacji.

417 Odmowa złożenia podpisu pod ordonansem nie została nota bene ugruntowana w póź-
niejszej praktyce politycznej. Szerzej na temat sprzeciwu prezydenta Mitterranda wobec ordo-
nansów przygotowanych przez rząd Chiraca zob. Ł. Jakubiak, Koabitacja w systemie politycznym 
V Republiki Francuskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 157–158; 
A. Kuczyńska, Francja V Republiki i jej koabitacje (1986–1988, 1993–1995, 1997–2002), Europej-
skie Centrum Edukacyjne, Toruń 2008, s. 281–293; J. Massot, Alternance et cohabitation sous la 
Ve République, La Documentation Française, Paris 1997, s. 116–118.
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kontekst ustrojowy. Wynikało to z faktu, że w warunkach kreowanych przez 
współistnienie instytucjonalne, gdy po stronie szefa państwa istniała moż-
liwość stosowania tzw. władzy przeszkadzania, rząd nie miał oporów przed 
maksymalizowaniem korzyści płynących z „panowania” nad parlamen-
tarnym procesem prawotwórczym, co z kolei nie pozostawało bez wpływu 
na faktyczne znaczenie bikameralnej legislatywy.

O przewartościowaniu relacji pomiędzy rządem a parlamentem może 
świadczyć chociażby fakt, że intensyfikacji uległo stosowanie procedury 
głosowania zblokowanego. Z punktu widzenia gabinetu takie rozwiązanie 
stanowi dogodny środek przyspieszenia postępowania ustawodawczego 
służącego realizacji programu rządowego, co wobec utrudnień czynionych 
w tym względzie przez prezydenta Republiki miało zupełnie podstawowe 
znaczenie. Stąd też nie może dziwić, że w trakcie pierwszej koabitacji po gło-
sowanie zblokowane sięgano nie tylko w Zgromadzeniu Narodowym, lecz 
także w Senacie. Zdecydowanie odróżniało to omawiany okres od rządów le-
wicy z lat 1981–1986, gdy praktycznie nie korzystano z charakteryzowanego 
narzędzia ustrojowego418. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że w trakcie 
pierwszego okresu współistnienia instytucjonalnego izba druga okazywała 
pod tym względem – widoczne w szczególności na tle praktyki realizowa-
nej do roku 1973 – wsparcie rządowemu ośrodkowi władzy wykonawczej. 
Wszystkie 28 przypadków zastosowania omawianej procedury zakończyło 
się bowiem zgodnie z oczekiwaniami premiera (podobna sytuacja wystąpi-
ła także w Zgromadzeniu Narodowym, gdzie na 36 przypadków odrzuce-
nie tekstu nastąpiło tylko raz)419. W szczególnie trudnym okresie pierwszej 
koabitacji takie wyniki stosowania art. 44 ust. 3 bez wątpienia wpływały 
korzystnie na przebieg postępowania ustawodawczego, którego rezultatem 
miało być przecież urzeczywistnienie rządowego, a nie prezydenckiego, pro-
gramu politycznego.

Należy również zaznaczyć, że przywrócenie politycznej tożsamości izb 
po okresie pięcioletnich rządów lewicy spowodowało, iż zanikło zjawisko 
niezwykle częstego w poprzednich latach sięgania przez rząd po procedurę 
ostatniego słowa Zgromadzenia Narodowego, co w istocie oznaczało powrót 
do stanu wcześniejszego, właściwego dla układu „efektu większościowego” 
połączonego z polityczną zgodnością izb. W okresie pierwszej koabitacji 
z procedury określonej w art. 45 ust. 4 rząd w ogóle nie skorzystał420. W ślad 
za tym poszło również silniejsze oddziaływanie Senatu na ostateczny kształt 

418 M.-A.  Cohendet, La cohabitation. Leçons d’une expérience, Presses Universitaires de 
France, Paris 1993, s. 119.

419 B. Baufumé, Le droit d’amendement..., s. 414–415.
420 F. Luchaire, G. Conac, Le droit constitutionnel de la cohabitation. Bilan juridique d’une 

expérience politique 23 mars 1986 – 8 mai 1988, Économica, Paris 1989, s. 223–224.
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ustaw uchwalanych przez parlament421. W tym kontekście warto wspomnieć 
o wcześniejszym etapie postępowania ustawodawczego, w którym następu-
je próba osiągnięcia porozumienia pomiędzy izbami na tle procedowanego 
tekstu, czyli o mieszanych komisjach parytetowych. Przykładowo, w roku 
1987 ustanowiono ich 28, przy czym za każdym razem udawało się uzgod-
nić wspólne stanowisko izb422, co niewątpliwie wiązało się z faktem, że ich 
polityczne oblicze sprowadzało się do bardziej lub mniej wyraźnej przewagi 
centroprawicy. Ogólnie rzecz biorąc, w okresie pierwszej koabitacji promul-
gowanych zostało 178 ustaw, przy czym do instytucji mieszanej komisji pary-
tetowej odwołano się w przypadku 47 z nich, a zatem w odniesieniu do prze-
szło 26% przyjętego ustawodawstwa423. Mając to na uwadze, można dojść 
do wniosku, że całkowita rezygnacja przez rząd z procedury umożliwiającej 
eliminację – kosztem izby drugiej – pata legislacyjnego, będącego wynikiem 
utrzymującego się konfliktu między Zgromadzeniem Narodowym a Sena-
tem, działała w sposób ewidentny na rzecz drugiego z wymienionych czło-
nów bikameralnego ciała przedstawicielskiego. Wpływ izby drugiej obrazu-
je również odsetek przyjmowanych przez senatorów poprawek, które były 
następnie utrzymywane w izbie pierwszej. Polityczna tożsamość obu części 
legislatywy w układzie pierwszej koabitacji powodowała, że sięgał on prawie 
90%424. 

W kontekście zaangażowania Senatu w realizację ustawodawczej funkcji 
parlamentu w warunkach kreowanych przez współistnienie instytucjonalne 
z lat 1986–1988 trzeba też zwrócić uwagę na zastosowanie art. 49 ust. 3 kon-
stytucji, który – jak wspomniano wyżej – daje rządowi możliwość przyjęcia 
ustawy bez przeprowadzania głosowania w Zgromadzeniu Narodowym, pod 
warunkiem wszakże, iż deputowani zasiadający w izbie pierwszej nie wystą-
pią – na określonych w konstytucji zasadach – z wnioskiem o wotum nie-
ufności, który następnie zostanie przyjęty. W układzie pierwszej koabitacji 
dało się zaobserwować wyjątkowo częste – na tle praktyki występującej pod-
czas urzędowania każdego z wcześniejszych premierów V Republiki – sięga-
nie po wzmiankowany instrument ustrojowy. W okresie, gdy urząd premiera 
po raz drugi w swojej politycznej karierze zajmował Chirac, art. 49 ust. 3 
ustawy zasadniczej był stosowany ośmiokrotnie w odniesieniu do siedmiu 
projektów ustaw (dwukrotnie wobec projektu ustawy wytyczającej okręgi 
wyborcze). W warunkach pierwszej koabitacji omawiany instrument słu-
żył rządowi do przyspieszenia procedury legislacyjnej. Miało to szczególne 
znaczenie w odniesieniu do tych projektów ustaw, które początkowo miano 

421 Bilan de l’utilisation..., s. 206; M.-F. Verdier, La IIIè cohabitation..., s. 82.
422 Bilan de l’utilisation..., s. 206.
423 F. Luchaire, G. Conac, Le droit constitutionnel..., s. 223.
424 Taux de reprise..., s. 22.
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wprowadzić w formie ordonansów, po uprzednim uchwaleniu stosownych 
ustaw upoważniających (loi d’habilitation), ale z racji sprzeciwu prezyden-
ta Mitterranda pierwotnie obrana formuła musiała ulec zmianie. Biorąc 
pod uwagę to, że w Senacie gabinet dysponował stabilną większością, któ-
rej brakowało w Zgromadzeniu Narodowym, trzeba podkreślić, że w spe-
cyficznych warunkach pierwszego okresu współistnienia instytucjonalnego 
nigdy – mimo nadzwyczaj częstej praktyki sięgania po art. 49 ust. 3 – nie 
doszło do sytuacji, w której zastosowanie omawianej regulacji byłoby łączo-
ne z procedurą ostatniego słowa z art. 45 ust. 4, co zdarzało się, jakkolwiek 
sporadycznie, w poprzednich latach425. Oznaczało to, że nawet jeśli projek-
tu ustawy  –  dzięki skutecznemu zastosowaniu procedury przewidzianej 
w art.  49 ust.  3 – nie przyjmowano w sposób wyraźny w izbie pierwszej, 
zyskiwał on poparcie izby drugiej. Był więc uchwalany przez co najmniej je-
den z członów bikameralnej legislatywy426. Ze względu na niełączenie art. 49 
ust. 3 oraz art. 45 ust. 4, można stwierdzić, że w układzie politycznym z lat 
1986–1988 rosło znaczenie Senatu jako podmiotu legitymizującego ustawo-
dawstwo promowane przez egzekutywę. W warunkach kreowanych przez 
art. 49 ust. 3 konstytucji, w świetle którego akceptacja Zgromadzenia Na-
rodowego przejawia się w bierności deputowanych (a w ostateczności w od-
rzuceniu zgłoszonego uprzednio wniosku o wotum nieufności dla rządu), 
o podobnej legitymizacji przez izbę pierwszą trudno było bowiem mówić427. 
Można więc stwierdzić, że ówczesna – sprzyjająca rządowi – izba druga, 
w której senatorowie szeroko pojętej centroprawicy dysponowali wyraźną 
większością, zyskiwała status organu, który wobec opozycyjnego nastawie-
nia prezydenta Republiki mógł odgrywać dotychczas niezbyt eksponowaną 
rolę legitymizacyjną w odniesieniu do ustawodawstwa rządowego, o czym 
najlepiej świadczy zarówno rezygnacja z sięgania przez premiera po procedu-
rę ostatniego słowa izby pierwszej, jak i dużo częstsze stosowanie możliwości 
łączenia danego tekstu z kwestią parlamentarnego zaufania do rządu.

Rewaloryzacji izby drugiej we francuskim systemie ustrojowym nie 
można jednak było wytłumaczyć wyłącznie centroprawicowym nachyle-
niem tego organu. Istotniejsza była okoliczność, że w warunkach pierwszego 
okresu współistnienia instytucjonalnego ówczesny gabinet Chiraca nie cie-
szył się poparciem wyraźnej większości deputowanych. Wynikało to z faktu, 

425 Bilan de l’application de l’article 49, alinéa 3, s. 227.
426 M.-A. Cohendet, La cohabitation. Leçons..., s. 115.
427 Niekiedy do przyjęcia wniosku o udzielenie rządowi wotum nieufności brakowało zale-

dwie kilku głosów. W przypadku głosowania nad kwestią zaufania powiązaną z projektem ustawy 
dotyczącej trybu elekcji deputowanych wymagana większość wynosiła 288, a wniosek o wotum 
nieufności uzyskał 284. Z kolei w związku z projektem ustawy dotyczącej granic okręgów wy-
borczych za przyjęciem wniosku na podstawie art. 49 ust. 3 konstytucji głosowało 281 deputo-
wanych. Zob. Bilan de l’application de l’article 49, alinéa 3, s. 227.
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że w roku 1985 doszło do zmiany dotychczas stosowanego większościowe-
go systemu wyborczego, który zastąpiono systemem proporcjonalnym428. 
Wskutek tego wysokie, bo przekraczające 40%, poparcie wyborców dla obu 
głównych ugrupowań centroprawicowych przełożyło się na parlamentarne 
zaplecze nowego rządu zbudowane przewagą jedynie kilku mandatów429. 
Okazywało się zatem, że korzystniejszy dla rządu układ polityczny występo-
wał nie w Zgromadzeniu Narodowym, lecz w Senacie. Nieco paradoksalnie, 
to właśnie izba pierwsza stanowiła większe zagrożenie, jeśli chodzi o zdol-
ność do przeforsowywania wspieranych przez rząd inicjatyw ustawodaw-
czych, niż izba druga, która – z racji przyjętej formuły wyboru – pozostawała 
podmiotem ulokowanym w większym oddaleniu od bieżącej gry partyjnej, 
a przez to o sporej politycznej autonomii. W takich warunkach stosowanie 
procedury ostatniego słowa Zgromadzenia Narodowego trudno byłoby więc 
uznać za politycznie uzasadnione. Prowadzi to do wniosku, że w zaistniałych 
w roku 1986 okolicznościach – w których rząd jako organ egzekutywy odzy-
skiwał wprawdzie podmiotowość, wychodząc spod kurateli prezydenckiej, 
jednak musiał działać jako konkurent wobec nastawionej opozycyjnie głowy 
państwa – wsparcie udzielane przez senatorów okazywało się szczególnie 
istotne. Przychylne wobec rządu nastawienie izby drugiej zyskiwało bowiem 
zupełnie nowy, uprzednio nieznany charakter, czyniąc z tego organu swoi-
sty oręż w rywalizacji z prezydentem Republiki. Wszystko to powodowało, 
że dużo większego niż do tej pory znaczenia nabrały te regulacje konstytu-
cyjne, które pozwalały wykorzystywać Senat jako podmiot wzmacniający 
legitymację rządowego ośrodka władzy wykonawczej. Struktura bikamera-
lizmu asymetrycznego, recypowana na gruncie V Republiki w odniesieniu 

428 Zmiana w prawie wyborczym obowiązującym w elekcji parlamentarnej została dokonana 
przez rządzącą wówczas lewicę, która – przez odejście od promującej największe formacje poli-
tyczne zasady wyborów większościowych – zmierzała do ograniczenia spodziewanej przewagi 
centroprawicy po elekcji z 1986 r. Impulsem do takiej zmiany miały być niekorzystne dla lewicy 
wybory kantonalne z 10 i 17 marca 1985 r. Zob. D. Amson, La vie politique sous la Ve République, 
Ellipses, Paris 2002, s. 97. Warto przy tym nadmienić, że już w 1986 r. powrócono do obowiązują-
cej wcześniej formuły większościowej. Zmiana z 1985 r. spełniła jednak swoje zadanie. Rezultatem 
przyjęcia zasady proporcjonalności było bowiem relatywne wzmocnienie pozycji głowy państwa 
w warunkach najbardziej prawdopodobnego scenariusza politycznego, czyli wystąpienia układu 
politycznie podzielonej władzy wykonawczej. Na temat poprzedzających wybory z 1986 r. prze-
kształceń w ordynacji wyborczej oraz specyfiki rywalizacji pomiędzy ówczesnymi ugrupowania-
mi politycznymi zob. J.-J. Becker, Crises et alternances 1974–1995, Éditions du Seuil, Paris 1998, 
s. 353–361.

429 W wyborach z 16 marca 1986 r. RPR uzyskała 155 mandatów, a UDF – 131, co centro-
prawicowej koalicji dawało łącznie 286 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. Ponieważ w skład 
izby pierwszej wchodziło już wówczas 577 deputowanych (w 1981 r. było ich jeszcze 491), do uzy-
skania wynoszącej 289 większości bezwzględnej brakowało wsparcia kilku deputowanych. Za-
pewnili je pojedynczy – nienależący do żadnej frakcji – parlamentarzyści centroprawicy, którzy 
znaleźli się w nowo wybranym Zgromadzeniu Narodowym. Zob. J.-J. Chevallier, G. Carcassonne, 
O. Duhamel, Histoire..., s. 319.
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do obu podstawowych funkcji parlamentu – zarówno ustawodawczej, jak 
i kontrolnej – oznaczała wprawdzie, że izba druga nie mogła stanowić w tym 
względzie substytutu dla izby pierwszej, jednak i w tej kwestii nie była po-
zbawiona znaczenia. Ujawniło się ono w szczególności w okresie pierwszej 
koabitacji, gdy rząd nie był już legitymowany przez prezydenta Republiki 
jako niekwestionowanego lidera hierarchicznie zorganizowanej władzy wy-
konawczej. Wspomniany brak stabilnej, a przede wszystkim wyraźnej więk-
szości, która zapewniałaby trwałe wsparcie gabinetowi podejmującemu koa-
bitację z prezydentem Republiki, jeszcze bardziej uwypuklał zatem potrzebę 
korzystania z takich rozwiązań proceduralnych, których skutkiem byłoby 
częściowe odrobienie strat wynikających z tego, że legitymacja udzielana no-
wemu rządowi przez Zgromadzenie Narodowe – choć kluczowa z tej racji, 
iż to właśnie zmiana konfiguracji politycznej w izbie pierwszej wygenerowała 
współistnienie instytucjonalne – nie dawała temu ośrodkowi egzekutywy 
tak silnej pozycji, by można było w sposób możliwie najpełniejszy zneutra-
lizować działalność szefa państwa jako kontestatora polityki projektowanej 
i prowadzonej przez rząd.

W świetle powyższych uwag nie może więc dziwić, że wśród politycznych 
następstw koabitacji zaistniałej w 1986 roku znalazło się znacznie intensyw-
niejsze niż w latach poprzednich sięganie do art. 49 ust. 4, a zatem do prze-
pisu, który pozwala rządowi na zwracanie się do izby drugiej o zaaprobo-
wanie deklaracji dotyczącej polityki ogólnej. W warunkach dwuletniego 
okresu współistnienia instytucjonalnego kończącego pierwszą prezydenturę 
Mitterranda do wykorzystania wspomnianego unormowania ustawy za-
sadniczej doszło aż trzykrotnie, co – na tle dotychczasowej praktyki w tym 
zakresie – nie miało precedensu. Ówczesny premier Chirac o zaufanie izby 
drugiej wystąpił już 15 kwietnia 1986 roku, a zatem na początku swojego 
urzędowania w charakterze szefa rządu. Przedstawioną wówczas deklara-
cję w sprawie polityki ogólnej poparło 205 senatorów, a 98 było przeciw430. 
Warto nadmienić, że głosowanie na forum Senatu zostało przeprowadzone 
zaledwie kilka dni po postawieniu 9 kwietnia 1986 roku kwestii zaufania dla 
rządu w izbie pierwszej (w której jednak gabinet nie uzyskał wyraźniej więk-
szości – opowiedziało się za nim 292 deputowanych, czyli zaledwie trzech 
ponad wynoszącą 289 większość ogólnej liczby członków Zgromadzenia 
Narodowego431). Ten sam schemat premier zdecydował się zresztą powie-
lić dwukrotnie w późniejszym okresie. Także i wtedy głosowanie w izbie 
drugiej zostało poprzedzone wyrażeniem wotum zaufania przez izbę pierw-
szą432. W sprawie poparcia dla polityki ogólnej rządu Senat zajął stanowisko 

430 Application de l’article 49, alinéa 4..., s. 229.
431 Bilan de l’application de l’article 49, alinéa 1, s. 221.
432 P. Avril, La Ve République..., s. 301.
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najpierw 15 kwietnia 1987 roku, gdy za jej zaaprobowaniem opowiedziało się 
226 członków izby drugiej wobec 84 głosujących przeciw, a następnie 9 grud-
nia 1987 roku, gdy wsparcia rządowi udzieliło ponownie 226 senatorów, a 68 
przedstawioną deklarację odrzuciło433. Można więc stwierdzić, że za każdym 
razem za rządem optowała zdecydowana większość senatorów, co w jakimś 
stopniu niwelowało znacznie mniej korzystny dla gabinetu efekt w posta-
ci wsparcia Zgromadzenia Narodowego udzielanego we wszystkich trzech 
przypadkach nieznaczną większością434. 

Konsekwentne łączenie głosowań na podstawie art. 49 ust. 1 oraz art. 49 
ust. 4 pozwalało wszakże uzyskać zamierzony cel, czyli wykazanie, że prze-
bieg koabitacji nie powoduje erozji zaufania do rządu, a ten ostatni wciąż 
dysponuje trwałą legitymacją parlamentarną. Widocznym rezultatem po-
litycznym pierwszej odsłony współistnienia instytucjonalnego było zatem 
swoiste dowartościowanie izby drugiej. Niejako wykraczając poza konwen-
cjonalne ramy konstytucyjne oparte na modelu asymetrii izb, stała się ona 
podmiotem, który w aspekcie legitymizacyjnym rząd traktował na równi 
z izbą pierwszą. Ukazując swego rodzaju jedność parlamentu jako takiego 
w charakterze politycznego zaplecza gabinetu, bikameralizm mógł więc wy-
dawać się – z perspektywy premiera podejmującego rywalizację z szefem 
państwa – dużo atrakcyjniejszy od formuły jednoizbowej, gdzie legitymacji 
dostarcza wyłącznie ten podmiot, który jest uprawniony – na gruncie syste-
mu parlamentarnego – do wyrażenia rządowi wotum nieufności. W anali-
zowanym przypadku francuskim wsparcie udzielone przez senatorów mia-
ło służyć – obok poparcia ze strony deputowanych – wzmocnieniu pozycji 
gabinetu przez zamanifestowanie jedności całego parlamentu. Walor takiej 
legitymizacji jest tym większy, że francuski Senat jest przecież kreowa-
ny na podstawie innej niż Zgromadzenie Narodowe. Można zatem uznać, 
że w takim ujęciu legitymacja suwerena reprezentowanego w izbie pierwszej 
była dopełniana legitymacją udzielaną przez zasiadających w izbie drugiej 
przedstawicieli wspólnot terytorialnych435.

433 Application de l’article 49, alinéa 4..., s. 229.
434 Premier Chirac ubiegał się o zaufanie Zgromadzenia Narodowego na podstawie deklara-

cji w sprawie polityki ogólnej 7 kwietnia 1987 r. oraz 3 grudnia 1987 r., uzyskując odpowiednio 
wsparcie 294 i 295 deputowanych. W obu przypadkach 282 głosowało przeciw. Zob. Bilan de 
l’application de l’article 49, alinéa 1, s. 221.

435 W układzie współistnienia instytucjonalnego art. 49 ust. 4 nabiera zatem szczególnego 
znaczenia, choć trzeba zastrzec, że jego intensywniejsze wykorzystywanie nie może być automa-
tycznie łączone z każdą odmianą zjawiska koabitacji. Warunkiem sine qua non jest tu bowiem 
sytuacja, w której rząd działający w opozycji do prezydenta Republiki cieszy się zaufaniem obu 
izb. Wynikająca z założeń systemu parlamentarnego tożsamość większości w izbie pierwszej 
oraz politycznego składu gabinetu powoduje bowiem, że tylko polityczna zgodność pomiędzy 
Zgromadzeniem Narodowym a Senatem oznacza występowanie prorządowej większości również 
w drugim z wymienionych organów. W takich warunkach art. 49 ust. 4 może być traktowany jako 
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Ewidentnie odmienny kontekst polityczny towarzyszył drugiemu okreso-
wi koabitacji z lat 1993–1995. Złożyło się na to kilka czynników. Po pierwsze, 
zupełnie inaczej ukształtowała się – o czym była mowa wyżej – konfiguracja 
partyjna w Zgromadzeniu Narodowym, w którym zdecydowaną większość 
mandatów objęli deputowani kreujących rządowy człon egzekutywy for-
macji centroprawicowych. Wpływ na to miały zarówno okoliczności stricte 
polityczne, jak i zastosowany system wyborczy, który – inaczej niż w roku 
1986 – nie opierał się już na zasadzie proporcjonalności. Po drugie, koabi-
tacja pomiędzy prezydentem Mitterrandem a premierem Balladurem nie 
miała ewidentnie rywalizacyjnego charakteru. Wpływ na to miały zarówno 
kwestie osobowościowe, jak okoliczność, że do współistnienia instytucjo-
nalnego doszło pod koniec drugiej kadencji Mitterranda, który nie ubiegał 
się o kolejny wybór. Można zatem stwierdzić, że – odmiennie niż w latach 
1986–1988 – koabitacja nie toczyła się już pomiędzy przyszłymi kandydata-
mi do zajęcia najwyższego urzędu w państwie, co bez wątpienia odbierało 
jej charakterystyczny dla poprzedniego okresu format permanentnej walki 
wyborczej436. Nie oznaczało to, rzecz jasna, całkowitego politycznego „wyco-
fania” prezydenta Republiki, co musiałoby prowadzić do niekwestionowanej 
dominacji szefa rządu w obrębie dualistycznej władzy wykonawczej. Głowa 
państwa wciąż mogła m.in. korzystać z wynikającej ze specyfiki przyzna-
nych jej uprawnień tzw. władzy przeszkadzania, nastawionej na utrudnia-
nie realizacji rządowego programu politycznego. Brak takiej neutralizacji 
nie stawał wszakże na przeszkodzie, aby przyjęta przez prezydenta postawa 
względem rządu wspieranego przez obóz konkurencyjny nie była w praktyce 
mniej ofensywna niż siedem lat wcześniej.

Widoczne w okresie drugiej koabitacji złagodzenie stosunków w obrębie 
egzekutywy nie mogło pozostać bez wpływu na polityczne znaczenie Senatu. 
W takich bowiem okolicznościach wsparcie dla rządowego członu władzy 
wykonawczej, którego oczekiwano od izby drugiej, nie miało już tak istotne-
go wymiaru, jak podczas współistnienia instytucjonalnego z lat 1986–1988. 
Po elekcji parlamentarnej z roku 1993 trudno byłoby sobie wyobrazić sy-
tuację, w której premier – obawiając się o istnienie prorządowej większości 
w Zgromadzeniu Narodowym – musiałby szukać wsparcia ze strony Sena-
tu tylko po to, by zademonstrować w ten sposób, że – mimo niepewnego 
nastawienia izby pierwszej – parlament jako taki jest niekwestionowanym 
sojusznikiem gabinetu. Stąd też można było oczekiwać, że stosowanie szero-
ko pojętych mechanizmów parlamentaryzmu zracjonalizowanego, których 

dodatkowy filar, który podtrzymuje rząd wywodzący się z konkurencyjnego wobec szefa państwa 
obozu politycznego, czyli daje pełne zaufanie ze strony legislatywy.

436 Szerzej na temat relacji pomiędzy prezydentem Republiki a premierem i rządem w warun-
kach koabitacji z lat 1986–1988 i 1993–1995 zob. Ł. Jakubiak, Koabitacja w systemie..., s. 156–179.
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celem miało być zapewnienie możliwe szybkiej realizacji zamierzeń progra-
mowych rządu wbrew oporowi ze strony szefa państwa, nie będzie już na-
stępować z wcześniejszym nasileniem437. Potwierdziła to realizowana wów-
czas praktyka ustrojowa. Jeśli chodzi o działalność izby drugiej w aspekcie 
legislacyjnym, to można było zaobserwować – podobnie jak w pierwszym 
okresie współistnienia instytucjonalnego – znaczący wpływ Senatu na osta-
teczny kształt ustaw uchwalanych przez parlament. Wskazane zjawisko wy-
nikało m.in. z nastawienia deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, 
którzy – licząc się z tym, że premier nie będzie bez nadzwyczajnej potrzeby 
korzystał z procedury ujętej w art. 45 ust. 4 – byli w dużo większej mierze 
gotowi do uwzględnienia stanowiska senatorów, które znajdowało następ-
nie odzwierciedlenie w finalnie przyjmowanych tekstach ustaw438. Pod tym 
względem praktyka realizowana w latach 1993–1995 przypominała tę, którą 
stosowano w trakcie pierwszego okresu współistnienia instytucjonalnego. 
W obu przypadkach szczególny kontekst polityczny, jakim było funkcjo-
nowanie politycznie podzielonej władzy wykonawczej, stanowił czynnik 
wpływający na spójność dwuczłonowego parlamentu postrzeganą przez 
pryzmat realizacji przypisanej mu funkcji ustawodawczej, która umożliwia-
ła wdrażanie programu rządowego, mimo opozycyjnego nastawienia szefa 
państwa. Wspomniana polityczna koherencja legislatywy była widoczna 
właśnie wskutek rezygnacji ze stosowania tych instrumentów ustrojowych, 
które służą dalszemu pogłębieniu przewidzianej w konstytucji asymetrii izb.

Jeśli zatem weźmie się pod uwagę statystykę korzystania ze sztandaro-
wego z punktu widzenia relacji pomiędzy izbami w postępowaniu ustawo-
dawczym art. 45 ust. 4 konstytucji, to można dojść do wniosku, że drugi 
okres koabitacji wpisał się w schemat, jaki w tym względzie dało się zaob-
serwować w latach 1986–1988. W okresie współistnienia instytucjonalnego 
z pierwszej połowy lat 90. tylko raz doszło bowiem do przezwyciężenia sta-
nowiska Senatu przez odwołanie się do procedury ostatniego słowa Zgro-
madzenia Narodowego439. Mieszane komisje parytetowe zbierały się, rzecz 
jasna, znacznie częściej, jednak we wszystkich pozostałych przypadkach, gdy 
premier decydował się na zastosowanie procedury pojednawczej, udawało się 
wypracować jednolite stanowisko co do dyskutowanego tekstu. Przykłado-
wo, w roku 1994 nastąpiło to w 26 przypadkach. Ogólnie rzecz biorąc, liczba 
zwoływanych mieszanych komisji parytetowych w okresach koabitacji z lat 
1986–1988 oraz 1993–1995 była porównywalna, co zdecydowanie odróżniało 

437 Ch. Saves, Le poids des institutions, la marque des hommes: la Ve République à l’épreuve des 
deux cohabitations, „La Revue Administrative” 1994, nr 278, s. 207.

438 J.-É. Gicquel, Le Sénat..., s. 1076.
439 Chodzi o ustawę z 2 stycznia 1995 r. o czynszu dzierżawnym. Zob. Loi n° 95-2 du 2 janvier 

1995 relative au prix des fermages, „Journal Officiel de la République Française”, 3 I 1995, http://
www.legifrance.gouv.fr [dostęp: 30.03.2016].
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je od poprzedzających obie fazy współistnienia instytucjonalnego rządów 
lewicy, gdy wspomnianych komisji było dwu-, a nawet trzykrotnie więcej440. 
W okresie drugiej koabitacji można też było zaobserwować nieco częstsze 
sięganie w Senacie po procedurę głosowania zblokowanego, choć praktyka 
w tym względzie była zbliżona do tej z pierwszego okresu koabitacji oraz 
następujących po niej rządów lewicy, a ograniczeniu uległa dopiero w okre-
sie sprawowania funkcji premiera przez Alaina Juppé441. Po wyborach par-
lamentarnych z 1993 roku, które – prowadząc do współistnienia instytucjo-
nalnego lewicowego prezydenta z centroprawicowym rządem – przywróciły 
polityczną jednorodność obu części parlamentu, po raz kolejny zdecydowa-
nie wzrósł odsetek poprawek przyjmowanych przez Senat, a utrzymywanych 
w Zgromadzeniu Narodowym. Podobnie jak w warunkach pierwszej koabi-
tacji, dochodził on do 90%442.

Ogólnie rzecz biorąc, omawiany okres potwierdził, że w tych szczegól-
nych okolicznościach polityczna spójność legislatywy jako jedynego kom-
ponentu ustrojowego, na którym może oprzeć się rządowy człon władzy 

440 Bilan de l’utilisation..., s. 206.
441 Statistique de l’utilisation..., s. 204.
442 Taux de reprise..., s. 22. Jak sygnalizuje Jean-Éric Gicquel, odsetek poprawek senator-

skich, które były akceptowane w Zgromadzeniu Narodowym, był nieco wyższy w trakcie drugiej 
odsłony koabitacji niż w latach 1986–1988. Wzrost faktycznej roli izby drugiej można tym bar-
dziej dostrzec w zestawieniu z okresem poprzedzającym wystąpienie koabitacji z lat 1986–1988, 
a w szczególności z porównaniu z rządami lewicy. Zob. J.-É. Gicquel, Le Sénat..., s. 1077. Nota 
bene wzmocnienie izby drugiej dało się też zauważyć w innym punkcie postępowania ustawo-
dawczego, a mianowicie na tle stosowania regulacji z art. 45 ust. 2, który – w swoim pierwot-
nym brzmieniu – dopuszczał wszczęcie przez rząd procedury pilnej czy też nagłej (procedure 
d’urgence). Umożliwiała ona zebranie się mieszanej komisji parytetowej już po pierwszym czyta-
niu w każdej z izb, a nie – jak w warunkach „normalnych” – po dwóch czytaniach. Zastosowanie 
wspomnianego trybu jest o tyle istotne, że jeśli pilność zostanie zadeklarowana w jednej izbie, 
to poprawek pozostałej izby nie rozpatruje się już na forum izby, w której zastosowano wspo-
mnianą procedurę przyspieszoną, a jedynie w ramach powołanej komisji rozjemczej, uprawnio-
nej do wypracowania tekstu ustawy opartego na postanowieniach, które były obiektem dyskusji. 
Z punktu widzenia pozycji Senatu wskazane rozwiązanie nie pozostaje bez znaczenia, ponieważ 
– jak pokazała praktyka realizowana od pierwszych lat V Republiki – w zdecydowanej większo-
ści przypadków sygnalizowany tryb deklarowano w Zgromadzeniu Narodowym, osłabiając tym 
samym pozycję izby drugiej. Według Jeana-Érica Gicquela, na 785 mieszanych komisji pary-
tetowych, które zostały ustanowione w okresie od 1959 aż do początku 1995 r., 427, czyli 54%, 
zebrało się w wyniku skorzystania przez rząd z omawianej procedury, przy czym aż 346 po jej 
zadeklarowaniu w izbie pierwszej. W rezultacie – jak zaznacza cytowany autor – w 80% przy-
padków tryb nagły działał na niekorzyść izby drugiej. Tak zarysowany trend zmienił dopiero 
charakteryzowany okres koabitacji, gdy zastosowanie procedury pilnej skutkującej zebraniem się 
mieszanych komisji parytetowych następowało 27 razy, a do jej zadeklarowania w Zgromadzeniu 
Narodowym dochodziło jedynie piętnastokrotnie. Warto jednocześnie zauważyć, że omawiany 
okres współistnienia instytucjonalnego wypadał korzystniej – z perspektywy pozycji Senatu – 
nie tylko na tle praktyki właściwej dla konfiguracji podzielonych izb, lecz także w zestawieniu 
z układem ich politycznej jednorodności, w tym z lat 1986–1988. W trakcie pierwszej odsłony 
koabitacji procedura pilna była bowiem w Zgromadzeniu Narodowym deklarowana w 65% przy-
padków. Zob. ibidem, s. 1081–1083.
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wykonawczej, działała na rzecz wzmocnienia faktycznej pozycji izby drugiej 
widzianej przez pryzmat ustawodawczej funkcji parlamentu, przy czym nie-
zbędnym elementem takiego procesu musiało być – jak zaznaczono wyżej 
– funkcjonowanie układu koabitacji w wariancie zakładającym polityczny 
podział egzekutywy przy utrzymaniu jednorodności legislatywy443. Jeśli na-
tomiast weźmie się pod uwagę funkcję Senatu jako podmiotu, który może le-
gitymizować działalność gabinetu, to pomiędzy oboma scharakteryzowany-
mi dotychczas okresami współistnienia instytucjonalnego można dostrzec 
ewidentną różnicę, która sprowadza się do natężenia, z jakim stosowano 
art. 49 ust. 4. Podczas drugiej koabitacji senackie wsparcie dla polityki pro-
wadzonej przez rząd było weryfikowane tylko jeden raz, a zatem trzykrotnie 
rzadziej niż w trakcie pierwszego tego typu doświadczenia politycznego z lat 
1986–1988. O aprobatę izby drugiej ówczesny premier Balladur ubiegał się 
już w pierwszej fazie swojego urzędowania, przy czym powtórzył schemat 
zastosowany wcześniej przez Chiraca, najpierw występując do Zgromadze-
nia Narodowego, a kilka dni później do Senatu. Izba pierwsza udzieliła za-
ufania rządowi 8 kwietnia 1993 roku. Deklarację w sprawie polityki ogólnej 
poparło 457 deputowanych, a 81 było przeciw444. Zdecydowane wsparcie rząd 
uzyskał również 15 kwietnia 1993 roku na forum Senatu, gdzie za dekla-
racją w sprawie polityki ogólnej głosowało 223 senatorów, a jedynie 15 ją 
odrzuciło445. Rezultat pierwszego z wymienionych głosowań odzwierciedlał 
układ sił politycznych powstały w Zgromadzeniu Narodowym po wyborach 
parlamentarnych rozpoczynających drugi okres współistnienia instytucjo-
nalnego. Stabilne wsparcie dla rządu w izbie pierwszej potwierdziło kolejne 
zastosowanie art. 49 ust. 1, które nastąpiło 15 grudnia 1993 roku446. W tym 
ostatnim przypadku – po raz pierwszy w warunkach politycznie podzielonej 
egzekutywy – premier nie zdecydował się jednak na równoległe ubieganie się 
o zaufanie izby drugiej.

Patrząc z perspektywy legitymizacyjnych właściwości Senatu (jakkol-
wiek ograniczonych w porównaniu z podobną funkcją izby pierwszej zdol-
nej do skutecznego wyegzekwowania odpowiedzialności politycznej gabine-
tu), w opisanej praktyce można widzieć przejaw marginalizacji tego organu, 

443 Jak zauważa Antonin-Xavier Fournier, widoczne przez pryzmat wpływu na kształt usta-
wodawstwa dowartościowanie izby drugiej podczas dwóch pierwszych okresów koabitacji sta-
nowiło następstwo wygranej formacji centroprawicowych, a w przypadku współistnienia insty-
tucjonalnego z lat 1986–1988 także nieznacznej większości, jaką rząd posiadał w izbie pierwszej. 
Zob. A.-X. Fournier, La dynamique du pouvoir sous la Ve République. Cohabitation et avenir des 
institutions, Presses de l’Université du Quebec, Quebec 2008, s. 81.

444 Bilan de l’application de l’article 49, alinéa 1, s. 222.
445 Application de l’article 49, alinéa 4..., s. 229.
446 Deklarację dotyczącą negocjacji w ramach GATT (Układ Ogólny w sprawie Taryf Celny-

ch i Handlu) poparło 466 deputowanych, a przeciw głosowało 90. Zob. Bilan de l’application de 
l’article 49, alinéa 1, s. 222.
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wynikającej z niezwykle korzystnego dla rządu układu partyjnego w Zgro-
madzeniu Narodowym. W takich warunkach poparcie senatorów poddano 
weryfikacji jedynie na początku kadencji, w późniejszym okresie poprzesta-
jąc na ubieganiu się o zaufanie deputowanych. Trzeba zarazem zaznaczyć, 
że z punktu widzenia rządu konfiguracja polityczna w ramach każdej z izb 
układała się w trakcie drugiej koabitacji korzystniej w izbie pierwszej niż 
w izbie drugiej. O ile zatem w latach 1986–1988 premier Chirac występował 
do Senatu, by wzmocnić pozycję rządu wobec znikomej przewagi, jaką ga-
binet dysponował w Zgromadzeniu Narodowym, o tyle w latach 1993–1995 
takiego rezultatu politycznego nie można było w ten sposób osiągnąć. Pa-
radoksalnie bowiem, chociaż oba segmenty parlamentu miały ewidentnie 
centroprawicowy profil i były nastawione prorządowo, opozycyjna lewica 
dysponowała lepszą pozycją w izbie drugiej. Świadczyła o tym chociażby ta 
okoliczność, że 70 ówczesnych senatorów Partii Socjalistycznej mogło wnio-
skować do Rady Konstytucyjnej o kontrolę konstytucyjności ustawodaw-
stwa, podczas gdy 57 deputowanych tej formacji takim uprawnieniem nie 
dysponowało. Zdaniem Pierre’a Avrila wskutek tego to właśnie Senat stał 
się (choć trzeba zastrzec, że w ograniczonym zakresie) obszarem szczegól-
nej aktywności ówczesnej opozycji447. Nie może więc zaskakiwać, że w wa-
runkach omawianego okresu współistnienia instytucjonalnego izba druga 
została wprawdzie zdecydowanie upodmiotowiona w zakresie uczestnictwa 
w funkcji ustawodawczej parlamentu, ale jeśli chodzi o aspekt legitymizacyj-
ny nie odgrywała już roli tak istotnej, jak podczas pierwszego tego rodzaju 
doświadczenia politycznego.

Relacje pomiędzy obiema izbami na tle postępowania ustawodawcze-
go, a także bardziej lub mniej akcentowana legitymizacyjna funkcja Senatu  
– jako podmiotu uzupełniającego w tym zakresie Zgromadzenie Narodo-
we – uległy ewidentnemu przewartościowaniu w warunkach, jakie stworzył 
trzeci, rozpoczęty po przyspieszonych wyborach parlamentarnych z 1997 
roku, okres współistnienia instytucjonalnego. Na faktyczną rolę ustrojową 
izby drugiej wpłynęło przede wszystkim odwrócenie profilu ideowego we-
wnątrz politycznie podzielonej władzy wykonawczej. Koabitacja zaistniała 
bowiem po raz pierwszy w układzie centroprawicowego prezydenta Repub-
liki i lewicowego gabinetu. W następstwie tego formacje pluralistycznej le-
wicy, które po wcześniejszych o rok wyborach parlamentarnych stanowiły 
zaplecze gabinetu w Zgromadzeniu Narodowym, znalazły się w o tyle gorszej 
sytuacji, że tworzyły wspierającą rząd większość wyłącznie w izbie pierwszej. 
Musiało to wykluczać harmonijną współpracę z drugim z segmentów legisla-
tywy, a w rezultacie skłaniać – podobnie jak w latach 1981–1986 oraz 1988–
1993 – do znacznie intensywniejszego wykorzystywania tych mechanizmów 

447 P. Avril, La Ve République..., s. 383.
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racjonalizacyjnych, które służą unikaniu sytuacji polegających na tym, 
że uczestnicząca w postępowaniu ustawodawczym izba druga efektywnie 
blokuje albo w sposób trudno akceptowalny modyfikuje regulacje mające 
realizować program rządowy448. W perspektywie aż pięcioletniego okresu 
trzeciej koabitacji miało to szczególne znaczenie449. Co więcej, sam premier 
Jospin zdecydował się na konfrontację z centroprawicową izbą drugą, poda-
jąc w wątpliwość sens jej dalszego utrzymywania w obrębie istniejącego sy-
stemu ustrojowego450. Wszystko to powodowało, że ówczesny Senat nie mógł 
zapewniać lewicy dodatkowego potencjału legitymizacyjnego. W wyznacza-
jącej okres koabitacji kadencji Zgromadzenia Narodowego z lat 1997–2002 
art. 49 ust. 4 konstytucji nie znajdował więc zastosowania.

Jeśli do tego doda się specyficzne okoliczności polityczne uwarunkowane 
rywalizacją wewnątrz władzy wykonawczej, to nie może dziwić, że w analizo-
wanym okresie dało się zaobserwować wyraźny wzrost liczby ustanawianych 
z inicjatywy rządu mieszanych komisji parytetowych. Jest to dostrzegalne 
w porównaniu z okresem sprzed roku 1997, gdy przez dwa lata utrzymywał 
się „efekt większościowy” w wersji politycznej jednorodności izb, jakkolwiek 
komisji tych było mniej niż w trakcie wcześniejszych rządów lewicowego 
obozu politycznego. Przykładowo, w trakcie sesji z lat 1999–2000 zwołano  
23 mieszane komisje parytetowe, a w kolejnych dwóch latach aż do zakoń-
czenia kadencji Zgromadzenia Narodowego wybranego w roku 1997 – od-
powiednio 25 oraz 21451. W świetle przedstawionych danych nie ulega więc 
wątpliwości, że zróżnicowanie politycznego profilu izb nie pozostało bez 
wpływu na częstotliwość stosowania dotyczącego mieszanych komisji pary-
tetowych art. 45 ust. 2–3, jakkolwiek trudno w tym przypadku mówić o na-
wiązaniu do praktyki z lat 1981–1986, a w szczególności do rekordowego pod 
tym względem roku 1985, gdy zwołanych zostało 60 takich komisji452. Jeśli 
jednak weźmie się pod uwagę, że liczba ustaw promulgowanych w przypa-
dającym na pierwszą połowę lat 80. okresie rządów obozu lewicowego była 

448 R. Hadas-Lebel, Les 101 mots de la démocratie française, Éditions Odile Jacob, Paris 2002, 
s. 409.

449 Uwzględniając układ polityczny w Zgromadzeniu Narodowym ukształtowany po elekcji 
parlamentarnej z 1997 r., należy stwierdzić, iż rząd Lionela Jospina nie znajdował się już w tak 
komfortowej sytuacji, jak gabinet funkcjonujący w warunkach drugiego okresu współistnienia in-
stytucjonalnego, jakkolwiek jego parlamentarne zaplecze w izbie pierwszej było szersze od zaple-
cza rządu Chiraca w latach 1986–1988. Na niekorzyść rządu lewicy działała wszakże okoliczność, 
że formuła pluralistycznej lewicy, która przyczyniła się do nieoczekiwanego zwycięstwa w wybo-
rach parlamentarnych, miała – jak samo to określenie wskazuje – charakter wyjątkowo wielonur-
towy, co mogło stawiać pod znakiem zapytania spoistość parlamentarnego zaplecza rządu.

450 W jakiejś mierze oznaczało to powrót do sporu, który przed trzydziestu lat dzielił ten 
organ i pozostający u władzy obóz gaullistowski. Zob. G. Courtois, La revanche du Sénat, „Le 
Monde” 29.06.2002, http://www.europresse.com [dostęp: 19.02.2016].

451 Modalités..., s. 15.
452 Bilan de l’utilisation..., s. 206.
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wyraźnie wyższa niż w warunkach trzeciej koabitacji, różnica w liczbie tych 
komisji nie wydaje się już aż tak bardzo znacząca. Nie zmienia to wszak-
że faktu, że logika wykorzystywania omawianej regulacji była właściwa dla 
okresów politycznego zróżnicowania obu izb, a to, czy jej stosowanie nastę-
powało w układzie „efektu większościowego”, czy też w warunkach współ-
istnienia instytucjonalnego, nie miało aż tak dużego znaczenia.

Problem politycznego podziału parlamentu staje się nota bene szczególnie 
widoczny w kontekście trzeciej fazy postępowania ujętego w art. 45 kon-
stytucji, czyli na etapie przejścia do wariantu asymetrii izb realizowanego 
przez procedurę ostatniego słowa Zgromadzenia Narodowego. Wzrost liczby 
mieszanych komisji parytetowych, jaki nastąpił wraz z zaistnieniem okresu 
trzeciej koabitacji, przełożył się bowiem na dużo częstsze stosowanie art. 45 
ust. 4, a zatem procedury umożliwiającej neutralizację sprzeciwu izby dru-
giej. W sesji z lat 1999–2000 po procedurę ostatniego słowa sięgano 15 razy, 
co oznacza, że w niemal trzech czwartych przypadków, w których konieczne 
było zwołanie komisji rozjemczej, formuła uzgadniania stanowisk pomiędzy 
obiema izbami okazywała się niewystarczająca do zabezpieczenia interesów 
rządu. Podobna sytuacja istniała w latach 2000–2001. Mieszane komisje pa-
rytetowe były natomiast bardziej efektywne w trakcie ostatniej sesji parla-
mentu z lat 2001–2002. Zastosowanie procedury definitywnego decydowania 
przez Zgromadzenie Narodowe premier uznawał za celowe w połowie przy-
padków453, co prowadzi do wniosku, że pozwalający na utrzymanie schematu 
symetrii izb etap komisyjny odgrywał większą rolę niż we wcześniejszych 
latach istnienia konfiguracji współistnienia instytucjonalnego w wariancie 
zakładającym polityczne zróżnicowanie obu członów parlamentu454. Należy 
też wspomnieć, że układ politycznego podziału izb znalazł odbicie w ska-
li recepcji przez deputowanych poprawek senatorów. Utrzymywała się ona 
na poziomie charakterystycznym dla poprzednich okresów funkcjonowa-
nia lewicowej izby pierwszej i centroprawicowej izby drugiej, czyli dla lat 
1981–1986 i 1988–1993. Średnia dla omawianego pięciolecia nieznacznie 
przekraczała 50%. Wskazany odsetek był znacząco wyższy jedynie w trakcie 
sesji z lat 2001–2002 (65%)455 – ostatniej rozpoczętej przed wyborami pre-
zydenckimi i parlamentarnymi, które skutkowały przywróceniem „efektu 
większościowego” w wariancie politycznej jednorodności izb.

453 Modalités..., s. 15.
454 W ciągu pierwszych lat trzeciej koabitacji efektywność mieszanych komisji parytetowych 

była znacznie niższa niż w układzie politycznej jednorodności izb i oscylowała na poziomie 30%. 
Była to skuteczność porównywalna z tą z lat 1981–1986. Zob. ibidem, s. 16–17.

455 Taux de reprise..., s. 23.
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4.6. WNIOSKI

Jak pokazała dotychczasowa praktyka, faktyczna rola środków parlamenta-
ryzmu zracjonalizowanego służących oddziaływaniu na legislatywę rośnie 
wówczas, gdy rząd zostaje zmuszony do optymalizacji wyników postępo-
wania ustawodawczego. Dochodzi do tego w sytuacji, gdy większość se-
nacka istotnie odbiega od reprezentującej konkurencyjny obóz polityczny 
większości w izbie pierwszej, a zatem tej, która kształtuje polityczne oblicze 
rządowego segmentu egzekutywy. Taka konfiguracja – bez względu na to, 
czy istniała w warunkach „efektu większościowego” czy też podczas koabi-
tacji – skłaniała rząd do neutralizacji negatywnych dla niego konsekwen-
cji takiego stanu rzeczy. Służyły temu jedne z najbardziej „inwazyjnych” 
narzędzi, a zatem wykorzystywanie najpierw postępowania pojednawcze-
go realizowanego na forum mieszanych komisji parytetowych, a w dalszej 
kolejności procedury ostatniego słowa Zgromadzenia Narodowego. Skutki 
wskazanych instrumentów dały o sobie znać zarówno w układzie „efektu 
większościowego” z parlamentem politycznie podzielonym (w okresie rzą-
dów socjalistycznych), jak i podczas trzeciej odsłony zjawiska koabitacji, 
gdy obok centroprawicowego szefa państwa funkcjonowała większość par-
lamentarna stanowiąca zaplecze rządu pluralistycznej lewicy. Podobną pra-
widłowość można też było zaobserwować w układzie nieznacznej przewagi 
w izbie drugiej formacji lewicowych z lat 2012–2014, co w gruncie rzeczy 
problematyzowało tezę o występowaniu wówczas „efektu większościowego” 
połączonego z polityczną tożsamością izb. Natężenie, z jakim wykorzysty-
wane były możliwości kreowane w zakresie postępowania ustawodawczego 
przez instrumentarium parlamentaryzmu zracjonalizowanego, miało za-
tem bezpośredni związek z układem politycznym w obu izbach456. Nieco 
na boku pozostawiało to zagadnienie działalności Senatu w ramach jednej 
z dwóch podstawowych konfiguracji politycznych, czyli „efektu większoś-
ciowego” oraz koabitacji, które w tym kontekście odgrywało raczej drugo-
planową rolę. Można zatem sformułować wniosek, że jeśli na pierwszy plan 
wysunie się kumulację pogłębiających asymetrię izb mechanizmów parla-
mentaryzmu zracjonalizowanego, to więcej będzie łączyć izby drugie dzia-
łające w warunkach politycznej jednorodności obu części legislatywy (bez 

456 Taka intensyfikacja występowała – ze względu na centroprawicowy profil izby drugiej 
– przede wszystkim podczas rządów formacji lewicowych, co dobrze obrazowało zjawisko pole-
gające na tym, że partie tej strony sceny politycznej stały się, gdy doszły do władzy, beneficjenta-
mi rozwiązań zawartych w mocno wcześniej krytykowanej gaullistowskiej konstytucji z 1958 r. 
Od 1981 r. można było więc wyraźnie dostrzec akceptację wykreowanych pod koniec lat 50. 
urządzeń ustrojowych. Szerzej na temat postawy francuskiej lewicy w okresie poprzedzającym 
objęcie władzy w 1981 r., a w szczególności – stopniowej akcepcji ustanowionych w 1958 r. in-
stytucji konstytucyjnych zob. O. Duhamel, La gauche et la Ve République, Presses Universitaires 
de France, Paris 1980, s. 195–368.
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względu na to, czy istnieje układ „efektu większościowego” czy też układ 
koabitacji), niż izby drugie funkcjonujące w ramach jednej z dwóch kon-
figuracji podstawowych, ale za to o zróżnicowanych powiązaniach z izbą 
pierwszą.

Zdolność egzekutywy do stosowania narzędzi z zakresu parlamenta-
ryzmu zracjonalizowanego ulegała natomiast neutralizacji w sytuacji, gdy 
formuła bikameralizmu funkcjonowała w wariancie usztywnionym, a za-
tem w sposób, który nie dopuszczał możliwości jej uelastycznienia przez 
sytuacyjne korzystanie z instrumentów regulujących pozycję Senatu w kon-
kretnym postępowaniu ustawodawczym. Chodzi tu przede wszystkim 
o procedurę nowelizowania konstytucji na podstawie art. 89, który zakłada 
uchwalenie projektu lub propozycji ustawy konstytucyjnej przez obie izby 
w jednakowym brzmieniu. Brak w tym przypadku możliwości przezwycię-
żenia negatywnego stanowiska Senatu (chyba że przez zastosowanie w celu 
modyfikacji ustawy zasadniczej kontrowersyjnego z tego punktu widzenia 
art. 11) wpisywał się jednocześnie w istniejący kontekst polityczny, którego 
charakterystycznym rysem jest przewaga na forum izby drugiej senatorów 
centroprawicy (z wyjątkiem, jak dotychczas, lat 2011–2014). Wzmiankowa-
ne polityczne ulokowanie francuskiego Senatu prowadziło w konsekwen-
cji do tego, że dla lewicowego obozu politycznego, który nie dysponował, 
ze wskazanym wyjątkiem, większością w tym organie, możliwość wprowa-
dzania zmian do ustawy zasadniczej okazywała się istotnie utrudniona457. 
Warto przy tym zaznaczyć, że dotyczyło to nie tylko okresu trzeciej koabita-
cji, gdy stanowisko szefa państwa należało do polityka obozu konkurencyj-
nego, lecz także znacznie korzystniejszych uwarunkowań politycznych wy-
stępujących w układzie „efektu większościowego” z politycznym podziałem 
izb. O ile zatem w przypadku procedur parlamentarnych dopuszczających 
stosowanie schematu asymetrycznego ostatnia z wymienionych konfigura-
cji nie stanowiła (ze względu na dostępność mechanizmów neutralizujących 
Senat) fundamentalnego problemu politycznego, o tyle taki właśnie układ 
okazywał się niejednokrotnie niewystarczający dla obozu politycznego dą-
żącego do modyfikacji przepisów konstytucyjnych. W rezultacie centro-
prawicowe nachylenie izby drugiej stało się czynnikiem, który w określo-
nych okolicznościach politycznych skutkował faktycznym usztywnieniem 
ustawy zasadniczej. Można zatem stwierdzić, że uwidoczniona w praktyce 
zdolność rządowego członu władzy wykonawczej do kształtowania – za po-
mocą dostępnych instrumentów konstytucyjnych – procesu ustawodawcze-
go, aby zapewnić w możliwie największej mierze jego pożądane przez egze-
kutywę rezultaty, oddziaływała w sposób bezpośredni na funkcjonowanie 

457 Ch. Geslot, Stabilité et révisions constitutionnelles sous la Ve République, „Revue du Droit 
Public et de la Science Politique en France et à l’Étranger” 2013, nr 3, s. 651–652.
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francuskiego modelu dwuizbowego, przy czym tego rodzaju oddziaływanie 
było zasadniczo wyłączone w tych aspektach, w których relacje pomiędzy 
Zgromadzeniem Narodowym a Senatem zorganizowane zostały w całości 
zgodnie z praktycznie „niesterownym” modelem bikameralizmu równo-
rzędnego.

Dotychczasowa praktyka ustrojowa pokazała, że czynnik w postaci poli-
tycznej zgodności albo odwrotnie – niezgodności obu segmentów dualnego 
parlamentu ma znaczenie również wtedy, gdy premier decyduje się sięgnąć 
po instrument pozwalający na wzmocnienie legitymizacyjnej funkcji legis-
latywy traktowanej całościowo, jakim jest senackie wsparcie dla deklaracji 
w sprawie polityki ogólnej rządu. Odmiennie niż w przypadku ustawodaw-
stwa przyjmowanego według schematu asymetrycznego, w odniesieniu 
do wspomnianego oddziaływania legitymizacyjnego można stwierdzić, 
że nasilenie praktyki w tym względzie następowało wówczas, gdy spełnio-
ne były dwa warunki. Przede wszystkim istniejąca konfiguracja polityczna 
musiała się opierać na jednorodności Zgromadzenia Narodowego i Senatu. 
Skoro bowiem rząd pozostaje politycznie odpowiedzialny przed pierwszym 
z wymienionych podmiotów, to sytuacja, w której premier ubiega się o zaufa-
nie izby drugiej, gdzie większość parlamentarzystów reprezentuje przeciwny 
mu obóz polityczny, nie mogłaby w zasadzie wystąpić (jakkolwiek do wy-
jątków należała praktyka w tym względzie w okresie sprawowania urzędu 
premiera przez Michela Rocarda). Jednocześnie jednak dążenie do wzmoc-
nienia własnej legitymacji ponad tę, która jest niejako z urzędu zapewniana 
przez izbę pierwszą, znajdowało z reguły uzasadnienie w szczególnych oko-
licznościach politycznych kreowanych przez napięcia występujące na linii 
prezydent–rząd. Tego rodzaju zjawisko jest w zasadzie ex definitione właści-
we układowi współistnienia instytucjonalnego, choć może, rzecz jasna, zajść 
również w warunkach „efektu większościowego”, z tym że o ile w przypadku 
tego pierwszego szef państwa w żaden sposób nie legitymizuje gabinetu re-
prezentującego przeciwne mu środowisko polityczne, o tyle w przypadku 
tego drugiego prezydent wprawdzie to robi (inaczej trudno byłoby mówić 
o politycznie jednorodnej egzekutywie, a w konsekwencji o samym „efekcie 
większościowym”), jednak premier i tak z rozmaitych względów poszukuje 
dodatkowego źródła legitymizacji rządu, odwołując się do większości senac-
kiej. Jak pokazała praktyka, sytuacja taka może w szczególności wystąpić 
wtedy, gdy większość w Zgromadzeniu Narodowym jest „krucha”, a przez 
to mało przewidywalna, oraz wówczas, gdy premier dąży do odegrania roli 
wyrastającej ponad funkcję podmiotu wspomagającego prezydenta Republi-
ki. Równie dobrze jednak sygnalizowany czynnik legitymizacyjny może do-
tyczyć całej dwuczłonowej egzekutywy, a nie wyłącznie jej rządowego ośrod-
ka, co w gruncie rzeczy oznaczałoby senacką aprobatę wdrażanej przez rząd 
polityki prezydenckiej. Można wyrazić pogląd, że w analizowanym zakresie 
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o wykorzystywaniu omawianego uprawnienia decydowała zarówno poli-
tyczna zgodność izb, jak i bardziej lub mniej posunięta erozja prezydenc-
kiego wsparcia dla polityki rządu oraz dążenie do zapewnienia przynajmniej 
częściowej autonomii tego ostatniego organu w obrębie dwuczłonowej wła-
dzy wykonawczej.





ROZDZIAŁ 5

Izba druga jako czynnik pogłębiający 
wielowariantowość semiprezydenckiego systemu 

rządów V Republiki

5.1. SEMIPREZYDENCJALIZM JAKO REZULTAT SKRAJNEJ 
RACJONALIZACJI PARLAMENTARYZMU

Pojęcie semiprezydenckiego systemu rządów jest powszechnie kojarzone  
– przynajmniej jeśli chodzi o genezę tego modelu ustrojowego – z rozwiąza-
niami przyjętymi na gruncie V Republiki Francuskiej. Choć dla jej „ojców za-
łożycieli” nowa ustawa zasadnicza miała dawać podstawę do odnowy systemu 
parlamentarnego, a zatem pozostawać w obrębie podstawowych założeń tego 
właśnie modelu ustrojowego, to w świetle ujęć późniejszych system rządów 
opar ty na konstytucji z roku 1958 zaczęto coraz częściej określać właśnie mia-
nem semiprezydenckiego. Samo pojęcie semiprezydencjalizmu budzi wszak-
że wiele kontrowersji, a formułowane od kilku dekad definicje tego modelu 
z reguły trudno uznać za jednoznaczne lub z innych względów w pełni sa-
tysfakcjonujące. Wydaje się, że punktem wyjścia w analizie tego zagadnienia 
powinno być stwierdzenie, że semiprezydencjalizm – niejako wbrew nazwie –  
może być wprawdzie traktowany jako odrębny system rządów, jakkolwiek 
z racji swoich korzeni pozostaje mocniej lub słabiej osadzony w ustroju par-
lamentarnym jako jednym z dwóch – obok prezydenckiego – podstawowych 
modeli ustrojowych. Silne powiązanie semiprezydencjalizmu z parlamentary-
zmem widoczne w szczególności na gruncie francuskim, gdzie ten drugi sy-
stem rządów przechodził wiele przeobrażeń (od modelu dualistycznego, przez 
monistyczny, do skrajnie zracjonalizowanego), skłania więc do tego, by właś-
nie semiprezydencki ustrój V Republiki postrzegać jako finalny produkt prze-
kształceń systemu parlamentarnego, a w rezultacie – jako kolejny z konteks-
tów ustrojowych funkcjonowania francuskiej izby drugiej. Przyjęcie takiego 
założenia pozwala więc na ściślejsze powiązanie modelu semiprezydenckiego 
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z charakterystycznym dla okresu powojennego, a ujawnionym w szczególno-
ści we Francji, zjawiskiem racjonalizacji ustroju parlamentarnego458. Skrajna, 
idąca w kierunku wyraźnego wzmocnienia głowy państwa, postać tego pro-
cesu wygenerowała bowiem francuski wariant semiprezydencjalizmu, który 
– choć w dalszym ciągu pozostaje wyjątkowo mocno „przesiąknięty” filozofią 
racjonalizacji ustroju parlamentarnego – zaczął być postrzegany jako system 
jakościowo odmienny459. Recypowane współcześnie w tym czy innym pań-
stwie instytucje właściwe modelowi semiprezydenckiemu mogą wprawdzie 
występować w różnych, także w tych dalekich od systemu parlamentarnego, 
formułach ustrojowych, jednak wydaje się, że nie tyle kwestionuje to pogląd 

458 Należy nadmienić, że w polskiej literaturze przedmiotu nie kładło się z reguły szczegól-
nego akcentu na związki łączące system rządów występujący w V Republice z modelem parla-
mentarnym. Na uwagę zasługuje w tym kontekście pogląd Jerzego Stembrowicza, który wskazuje 
na mieszany charakter tego ustroju, a jednocześnie uznaje, że „nie jest to system parlamentarny, 
bo chociaż utrzymuje odpowiedzialność rządu przed parlamentem, ujętą co prawda w ścisłe 
ramy (parlamentaryzm zracjonalizowany), to jednak wyznacza parlamentowi pozycję drugo-
rzędną wobec władzy wykonawczej”. Cytowany autor wychodzi bowiem z założenia, że „kla-
syczny system parlamentarny” wymaga m.in. równości legislatywy lub egzekutywy, ewentualnie 
przewagi władzy ustawodawczej, podając jako przykład tej ostatniej formuły III i IV Republi-
kę. Jakkolwiek trzeba zaznaczyć, że autor odnosi się do parlamentarnego pierwiastka obecnego 
w konstytucji z 1958 r., pisząc, że „jeżeli uznać głosy zaliczające system stworzony w 1958 r. 
przez konstytucję do parlamentaryzmu, to niewątpliwie był to parlamentaryzm zniekształcony, 
sięgający do arsenału urządzeń monarchistycznych, pośredni pomiędzy monarchią ograniczoną 
a parlamentaryzmem klasycznym – którego najlepszym przykładem jest Karta z 1830 r. i Ludwik 
Filip Orleański”. Zob. J. Stembrowicz, Systemy polityczne wybranych państw kapitalistycznych. 
Francja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1977, s. 73–74. Odnosząc się 
do przytoczonego poglądu, należy pamiętać, że taka ocena ustroju V Republiki została dokonana 
w okresie, gdy nie było jeszcze znane doświadczenie koabitacji, która dużo mocniej uwidoczniła 
parlamentarne składniki przyjętej konstrukcji ustrojowej. Zupełnie inaczej mechanizmy konsty-
tucyjne V Republiki odczytuje współcześnie Marie-Anne Cohendet, która w obrębie doktryny 
francuskiej prezentuje bodaj najbardziej proparlamentarne ujęcie tekstu obowiązującej ustawy 
zasadniczej, nie wahając się przy tym formułować dość radykalnych sądów. Wskazana autorka 
stwierdza m.in., że „konstytucja przyjęta przez lud francuski czyni z prezydenta Republiki ar-
bitra, którego uprawnienia są ograniczone. Poza koabitacją, była ona częściowo ignorowana, 
a niejednokrotnie po prostu gwałcona”. Jej zdaniem o przestrzeganiu konstytucji, choć rów-
nież nie w sposób całkowity, można mówić jedynie w kontekście politycznego podziału w ob-
rębie egzekutywy, który występował właśnie w okresie współistnienia instytucjonalnego. Zob.  
M.-A. Cohendet, Le Président de la République, Éditions Dalloz, Paris 2002, s. 1.

459 Warto w tym kontekście przytoczyć pogląd Marka Bankowicza, który wskazuje – obra-
zując to przykładem francuskim – że „w systemie półprezydenckim dochodzi do zjawiska 
lekceważenia parlamentu, a skala tego jest niebezpiecznie duża”. Cytowany autor sygnalizuje, 
że parlament znajduje się tu „na marginesie systemu władzy”. Zob. M. Bankowicz, Prezydentury, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 31. Choć sugerowane przez auto-
ra wiązanie semiprezydencjalizmu z daleko idącym ograniczeniem praw parlamentu nawiązuje 
przede wszystkim do francuskiej formuły tego modelu (oraz jej recepcji w państwach wzorują-
cych się na Francji, czyli przede wszystkim tych tworzących niegdyś francuskie imperium kolo-
nialne w Afryce), to jednak wydaje się w pełni uzasadnione również w kontekście generalnych 
cech systemu semiprezydenckiego, pokazując, że w znacznej mierze jest on wynikiem realizacji 
założeń zrównoważenia ustroju parlamentarnego w wersji monistycznej, co już bezpośrednio 
łączy się ze zjawiskiem racjonalizacji.
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o tkwiącej w zjawisku racjonalizacji parlamentaryzmu genezie ustroju semi-
prezydenckiego, ile świadczy o utrzymującej się dynamice oraz różnorodności 
odcieni tego modelu, który wskutek tego zaczął „żyć własnym życiem”. W ra-
mach konkretnego państwa można go bowiem wprowadzać w sposób przewi-
dujący bardziej proparlamentarne lub też bardziej proprezydenckie rozłożenie 
akcentów ustrojowych, a zatem zbliżając go do formuły skrajnie zracjonalizo-
wanego systemu parlamentarnego, albo przeciwnie – jednoznacznie się od nie-
go oddalając, eksponując wyraźniej elementy prezydencjalizmu.

Formuła semiprezydencjalizmu została w sposób szerszy opracowana 
przez Maurice’a Duvergera, który w proponowanej definicji wskazywał na ta-
kie, ujęte w przepisach konstytucyjnych, elementy konstrukcyjne, jak: wybór 
prezydenta Republiki w głosowaniu powszechnym, przyznanie mu znaczą-
cych uprawnień oraz przyjęcie dualistycznej struktury egzekutywy, w której 
– obok głowy państwa – występuje premier wraz z ministrami, podlegają-
cy odpowiedzialności parlamentarnej460. Zaproponowana przez Duvergera 
koncepcja systemu semiprezydenckiego nie abstrahuje wszakże od czynni-
ków natury stricte politycznej, których rezultatem jest charakterystyczna dla 
tego modelu zróżnicowana praktyka ustrojowa. Duverger zauważa bowiem, 
że gdy wybrany w wyborach powszechnych prezydent staje się równocześnie 
– w sensie politycznym – liderem trwałej i spójnej większości parlamentarnej, 
jego pozycja opiera się na dwóch filarach: po pierwsze, na uprawnieniach, któ-
re zostały mu przyznane w przepisach konstytucyjnych, a po drugie – na po-
tencjale politycznym wynikającym z faktu, że prezydent jako faktyczny szef 
większości w parlamencie, zyskuje względem tego organu pozycję dominują-
cą. Odmienna sytuacja zachodzi wówczas, gdy większość parlamentarna jest 
nastawiona opozycyjnie wobec głowy państwa. W takim układzie jej liderem 
zostaje szef drugiego ośrodka władzy wykonawczej, czyli premier, który jed-
nocześnie zachowuje pełną kontrolę nad rządem. Do niego należy wówczas 
zadanie prowadzenia polityki państwa. Z kolei prezydent nie ulega w takim 
układzie politycznej neutralizacji, lecz korzysta wyłącznie z przyznanych mu 
uprawnień konstytucyjnych. Warto nadmienić, że w ujęciu Duvergera przy-
najmniej teoretycznie możliwa jest również trzecia konfiguracja, najmniej dla 
głowy państwa korzystna. W jej ramach prezydent należy – w sensie poli-
tycznym – do większości parlamentarnej, jednak nie jest jej liderem. Głowa 
państwa jest tu politycznie podporządkowana premierowi jako przywódcy 
większości, co powoduje, że utrudnione staje się nawet wykorzystywanie 
kompetencji prezydenckich, które zostały uregulowane w przepisach konsty-
tucyjnych461.

460 M. Duverger, A New Political..., s. 142.
461 Idem, Le concept de régime semi-présidentiel [w:] Les régimes semi-présidentiels, red. idem, 

Presses Universitaires de France, Paris 1986, s. 16–17.
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W przedstawionym ujęciu semiprezydencjalizmu kluczowe znaczenie zy-
skuje zatem wzmocniona pozycja ustrojowa prezydenta, który cieszy się silną 
legitymacją otrzymywaną od suwerena, a ponadto dysponuje kompetencjami 
pozwalającymi na uniknięcie politycznej neutralizacji. Na podkreślenie za-
sługuje fakt, że tak zdefiniowany system rządów posiada wspólny mianownik 
z modelem parlamentarnym, jakim jest fundamentalna dla tego ostatniego 
zasada politycznej odpowiedzialności rządu przed organem przedstawiciel-
skim. Stąd też, jeśli weźmie się pod uwagę przedstawione przez Duvergera wy-
znaczniki ustroju semiprezydenckiego, można dojść do wniosku, że następuje 
tu wykorzystanie struktury instytucjonalnej oraz układu relacji pomiędzy 
organami legislatywy i egzekutywy, która niejako z definicji charakteryzuje 
model parlamentarny, przy czym wprowadza się jedną zasadniczą modyfi-
kację, a więc dokonuje się rewaloryzacji statusu prezydenta, zapewniając mu 
instrumentarium umożliwiające aktywną działalność polityczną na różnych 
płaszczyznach. Co ważne, wzmocnienie prezydentury nie idzie tak daleko, by 
upodobnić ją – jeśli uwzględnia się treść konstytucji – do tej właściwej modelo-
wi prezydenckiemu. Jest to bowiem wciąż system, w którym głowa państwa ma 
realizować zadania przypisywane arbitrowi politycznemu (jakkolwiek znacz-
nie bardziej aktywnemu), niż aspirować do roli lidera politycznego zastępują-
cego rząd w kierowaniu na bieżąco sprawami państwa. Tak ujęte wyznaczniki 
konstytucyjne modyfikuje dopiero korzystny dla prezydenta układ polityczny, 
który może mu dać znacznie więcej, niżby to wynikało z pozycji określonej 
w ustawie zasadniczej. Można więc stwierdzić, że wspólny mianownik łączący 
model semiprezydencki z ustrojem parlamentarnym występuje przede wszyst-
kim wówczas, gdy pierwszy z wymienionych systemów rządów funkcjonuje 
w warunkach braku prezydenckiej kontroli nad większością parlamentarną. 
W takim bowiem przypadku rzeczywista pozycja głowy państwa nie wyrasta 
ponad jej pozycję konstytucyjną (jakkolwiek i tak silniejszą niż w „czystym” 
systemie parlamentarnym). Sytuacja, w której prezydent staje się beneficjen-
tem korzystnego dla siebie układu parlamentarnego, nie modyfikuje wpraw-
dzie litery konstytucji, lecz powoduje, że w praktyce nie będzie się jej w pełni 
stosować. „Zakotwiczenie” semiprezydencjalizmu w modelu parlamentarnym 
nie jest wówczas tak silne. Odwrotnie sytuacja przedstawia się natomiast w wa-
riancie podporządkowania prezydenta liderowi większości. Układ taki powo-
duje, iż rzeczywista pozycja głowy państwa jest słabsza, niż jej pozycja konsty-
tucyjna. Jak się wydaje, w znacznej mierze będzie to niwelować rezultaty, jakie 
przynosi proces racjonalizacji. Taka konfiguracja nie będzie się bowiem prze-
kładać na zapewnianie przez prezydenta – mimo rozbudowy ujętych w ustawie 
zasadniczej instrumentów arbitrażowych – niezbędnej równowagi ustrojowej.

Warto nadmienić, że osadzenie systemu semiprezydenckiego w modelu 
parlamentarnym można mniej lub bardziej wyraźnie dostrzec w późniejszych, 
nierzadko opartych na krytyce ujęcia przedstawionego przez Duvergera, 
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próbach jego zdefiniowania. Trzeba w tym kontekście wymienić propozycję 
Giovanniego Sartoriego, który na plan dalszy przesuwa problem trudnego 
do określenia zakresu i charakteru uprawnień prezydenckich, akcentując 
raczej – obok silnej legitymacji pochodzącej, bezpośrednio lub pośrednio, 
od suwerena – brak możliwości działania głowy państwa w sposób w peł-
ni samodzielny, a zatem bez pośrednictwa rządowego członu dualistycznej 
egzekutywy. Co istotne, elementem omawianej definicji pozostaje zarazem 
– podobnie jak w ujęciu Duvergera – zależność rządu od parlamentu, czemu 
ma służyć stosowanie tak typowych dla systemu parlamentarnego instytucji, 
jak wotum zaufania czy wotum nieufności462. Warto jednocześnie zaznaczyć, 
że Sartori wprowadza dodatkowe kryterium oparte głównie na praktycznej 
aplikacji semiprezydenckich instytucji politycznych. Chodzi mianowicie o re-
zultat w postaci wewnętrznie zrównoważonej władzy wykonawczej opartej 
na „dwugłowym” przywództwie (bicephalous executive), przy czym cechą 
tego układu pozostaje – szczególnie w wydaniu francuskim – wysoka podat-
ność na aktualnie występujące konfiguracje polityczne. W zależności od tego 
rośnie pozycja głowy państwa, a słabnie potencjał rządowego segmentu wła-
dzy wykonawczej, albo też zachodzi proces odwrotny463. Należy wszakże 
zwrócić uwagę, że nawet w sytuacji, gdy beneficjentem takiej politycznej kon-
figuracji pozostaje głowa państwa, nie powoduje to, iż – z formalnego punktu 
widzenia – funkcjonujący system rządów traci cechy łączące go z modelem 
parlamentarnym. Przykładowo, nawet politycznie wzmocniony szef państwa 
będzie więc przy powoływaniu rządu zobowiązany do uwzględniania układu 
sił politycznych ukształtowanego w organie przedstawicielskim po wyborach 
parlamentarnych. Kreacja personalnego składu gabinetu bez wzięcia pod 
uwagę politycznej konfiguracji parlamentu stanowiłaby wyjście poza konsty-
tucyjnie ustalone ramy działania ustroju semiprezydenckiego.

Spośród nowszych koncepcji semiprezydencjalizmu warto wskazać na la-
koniczną definicję, którą przedstawia Robert Elgie. W tym ujęciu, aby za-
kwalifikować konkretny system rządów jako semiprezydencki, konieczne 
jest przeprowadzanie wyborów głowy państwa w głosowaniu powszechnym 
(na ustaloną kadencję) oraz istnienie premiera wraz z gabinetem, którzy po-
noszą odpowiedzialność polityczną przed parlamentem464. Należy zauważyć, 
że taka koncepcja całkowicie pomija problem kompetencji głowy państwa, 

462 G. Sartori, Comparative Constitutional..., s. 131–132.
463 Ibidem, s. 125. Z tego punktu widzenia można uznać, że cechą tak pojmowanego semipre-

zydecjalizmu jest znaczna elastyczność, rozumiana jako zdolność do kreowania zróżnicowanych 
skutków instytucjonalnych w zależności od istniejącego w danym momencie układu polityczne-
go w trójkącie prezydent–rząd–parlament.

464 R. Elgie, What is semi-presidentialism and where is it found? [w:] Semi-presidentialism 
outside Europe. A comparative study, red. R. Elgie, S. Moestrup, Routledge, London–New York 
2007, s. 6.
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których odpowiedni zakres miałby umożliwiać zaliczenie danego systemu 
rządów do grupy systemów semiprezydenckich. Powoduje to, że w ramach 
tych ostatnich będzie się ujmować nie tylko ustroje, w których pozycja pre-
zydenta została wyraźnie wyeksponowana, lecz także te, które można trak-
tować jako wewnętrznie niespójne z tej racji, iż mimo wyboru w głosowaniu 
powszechnym, status głowy państwa w niewielkim jedynie stopniu odbiega 
od modelu jej politycznej neutralizacji. Tak daleko idące rozszerzenie zakre-
su zastosowania terminu „semiprezydencjalizm” powoduje w konsekwencji 
nie tyle ostateczne rozwiązanie kontrowersji definicyjnych, ile przerzucenie 
problemu „do wewnątrz”. Zmuszałoby bowiem do wyróżnienia w obrębie 
ustrojów semiprezydenckich wielu różnych podtypów tego systemu rządów, 
przy czym głównym kryterium takiej dodatkowej klasyfikacji byłaby siła 
prezydentury. Co więcej, tak rozumiany semiprezydencjalizm „wdziera się” 
bardzo głęboko w przestrzeń, która do tej pory pozostawała zarezerwowana 
dla systemu parlamentarnego (jakkolwiek w obowiązującej współcześnie for-
mule zracjonalizowanej). Ten ostatni, traktowany przecież – obok systemu 
prezydenckiego – jako jeden z dwóch podstawowych, niejako wyjściowych, 
systemów rządów, musiałby w takim układzie ulec zdecydowanej redukcji, 
ograniczając się niemal wyłącznie do współczesnych monarchii parlamen-
tarnych, w których głowa państwa nie ma ani demokratycznej legitymacji, 
ani uprawnień pozwalających na aktywne kształtowanie polityki państwa.

Nawet krytyczna ocena tak liberalnego stosunku do zakresu zastosowania 
pojęcia semiprezydencjalizmu nie powinna jednak przesłaniać faktu, że z wy-
żej wymienionych względów również i pojmowany w ten sposób ustrój semi-
prezydencki wykazuje bliskie związki z modelem parlamentarnym. Od syste-
mu prezydenckiego „odgradza” go bowiem ewidentnie dualizm egzekutywy 
oraz zasada odpowiedzialności politycznej rządu przed organem przedsta-
wicielskim, natomiast podnoszone przez Duvergera i Sartoriego różnice se-
parujące go od „czystego” systemu parlamentarnego, a zatem silna pozycja 
prezydenta gwarantowana w przepisach konstytucyjnych, ulegają ewiden-
tnemu zatarciu choćby dlatego, że – jak sygnalizowano wcześniej – w zasa-
dzie wszystkie współczesne ustroje parlamentarne pozostają w mniejszym 
lub większym stopniu zracjonalizowane (chociaż nie wszystkie idą w kie-
runku wzmocnienia pozycji głowy państwa, a te, które idą, nie w każdym 
przypadku posuwają się tak daleko, by można je było określać mianem se-
miprezydenckich). Pod względem strukturalnym semiprezydencjalizm od-
powiada więc systemowi parlamentarnemu, o czym świadczy konstrukcja 
władzy wykonawczej oraz polityczne powiązanie jej rządowego pionu z cia-
łem przedstawicielskim. Można to traktować jako warunki sine qua non obu 
wskazanych modeli ustrojowych. Z kolei wkład ustroju prezydenckiego nie 
jest już tak istotny. Dotyczy bowiem przede wszystkim aspektu legitymizacyj-
nego (powszechne wybory prezydenckie) oraz mniej znaczących rozwiązań 
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strukturalnych (występująca np. we Francji i bliższa amerykańskiej koncep-
cji restrykcyjnego podziału władz niepołączalność mandatu parlamentarne-
go i członkostwa w rządzie). O podobieństwach do modelu prezydenckiego 
trudno natomiast mówić w kontekście większości mechanizmów, za pomocą 
których osiąga się rezultat w postaci silnej pozycji głowy państwa. W ustro-
ju prezydenckim następuje to m.in. dlatego, że należy do niej liderowanie 
monistycznej władzy wykonawczej, w tym także całemu aparatowi admi-
nistracyjnemu. W systemie semiprezydenckim sytuacja przedstawia się od-
miennie. Określona w przepisach konstytucyjnych siła prezydentury zasadza 
się głównie na daleko idącym wyeksponowaniu instrumentów kojarzonych 
z typowym dla parlamentaryzmu politycznym arbitrażem (przede wszystkim 
niedostępna w modelu prezydenckim instytucja rozwiązania parlamentu). 
Z racji tego, że w ustroju semiprezydenckim głowa państwa nie jest konstytu-
cyjnie usytuowana w roli niekwestionowanego zwierzchnika egzekutywy, jej 
siła opiera się raczej na dowartościowaniu (m.in. przez zwolnienie z wymogu 
kontrasygnaty) kompetencyjnego wymiaru prezydentury oraz ewentualnie 
na reinterpretacji uprawnień tego organu znanych z ustroju parlamentarnego, 
niż na elementach konstrukcyjnych prezydencjalizmu465.

Biorąc to pod uwagę, a przy tym dostrzegając trudne do przezwyciężenia 
problemy definicyjne towarzyszące wieloznacznej koncepcji semiprezyden-
cjalizmu, wypada więc uznać, że nie wydaje się trafny wyrażany niekiedy 
pogląd kwestionujący zasadność posługiwania się tym terminem do opisu 
współcześnie przyjmowanych systemów rządów. W modelu semiprezydenc-
kim należy bowiem widzieć rezultat skrajnej racjonalizacji ustroju parla-
mentarnego dokonanej przez rewaloryzację konstytucyjnego statusu głowy 
państwa w połączeniu, rzecz jasna, z utrzymaniem zrębów parlamentary-
zmu. W takim ujęciu semiprezydencjalizm obrazuje rezultat, jaki przynosi 
powrót do rozwiązań właściwych pierwotnej formule systemu parlamentar-
nego opartego na równowadze tworzących go komponentów ustrojowych. 
Główne miejsce zajmuje tu zasada podwójnej odpowiedzialności politycznej 
rządu, egzekwowanej zarówno przez parlament, jak i przez głowę państwa, 
przy czym wskazana konstrukcja ustrojowa może być wyrażona explicite 

465 Stąd też trudno mówić o symetrii ustroju semiprezydenckiego względem dwóch podsta-
wowych systemów rządów – parlamentarnego i prezydenckiego. Problem ten dostrzega Jean-
-Claude Colliard, wyraźnie zaznaczając, że kryteria pozwalające zdefiniować wymienione sy-
stemy wyjściowe są wzajemnie sprzeczne, a więc niemożliwe do połączenia w ramach jakiejś 
formy pośredniej. Przyjmując wszakże założenie, iż komponentem o podstawowym znaczeniu 
jest występująca w semiprezydencjalizmie parlamentarna odpowiedzialność rządu oraz takie – 
wzmacniające pozycję głowy państwa, a typowe dla modelu parlamentarnego – uprawnienia 
prezydenta, jak rozwiązanie parlamentu, wymieniony autor ocenia, że charakteryzowany ustrój 
powinien raczej nosić nazwę semiparlamentarnego (régime semi-parlementaire) niż semiprezy-
denckiego. Zob. J.-C. Colliard, Sur le qualificatif de «semi-présidentiel» [w:] Droit constitutionnel. 
Mélanges Patrice Gélard, red. P. Fraisseix, Montchrestien, Paris 1999, s. 233–234. 
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w przepisach konstytucyjnych lub też pośrednio wynikać z całokształtu kre-
ujących system rządów norm ustawy zasadniczej i znajdować odzwierciedle-
nie przede wszystkim w praktyce ustrojowej466. W świetle przedstawionej in-
terpretacji model semiprezydencki można więc traktować jako system, który 
posiada wspólny mianownik z modelem kanclerskim czy też premierowskim. 
Każdy z nich stanowi bowiem finalny produkt procesu racjonalizacji idące-
go w dwóch – mimo wspólnej podstawy aksjologicznej – przeciwstawnych 
kierunkach. Oba, a w szczególności ten drugi, należy też postrzegać przez 
pryzmat ich bliskich genetycznych związków z systemem parlamentarnym.

Właśnie ze względu na powiązanie omawianego ustroju z modelem par-
lamentarnym mylący staje się sam termin „semiprezydencjalizm”, który 
zresztą także znajduje krytyków467. Po pierwsze, pojęcie to sugeruje bowiem 
„zmieszanie” niejako w równych proporcjach systemu prezydenckiego oraz 
systemu parlamentarnego, a więc zatrzymanie się „w pół drogi” do czystego 
prezydencjalizmu. Określenie „system semiprezydencki” może zatem pro-
wadzić do nieuprawnionego wniosku o symetrycznym połączeniu obu mo-
deli wyjściowych, co z kolei powoduje, że niejako „w ukryciu” pozostaje jego 
mocno parlamentarna geneza468. Tymczasem omawiany ustrój znacznie traf-
niej charakteryzuje akcentowana przez Sartoriego zdolność do skutecznego 

466 Szukając powiązań systemu semiprezydenckiego z modelem parlamentarnym, warto 
odnotować, że zasada odpowiedzialności politycznej rządu przed głową państwa nie stanowi, 
co oczywiste, cechy konstytutywnej systemu parlamentarnego (występuje natomiast jako waru-
nek sine qua non w systemie prezydenckim), jednak jej obecność nie powoduje jeszcze, że dany 
ustrój zostaje wyłączony poza jego obręb. Jest to bowiem cecha typowa dla pierwotnej odmiany 
modelu parlamentarnego, czyli parlamentaryzmu dualistycznego. Wszystko to świadczy o dużej 
elastyczności tego systemu. W jego pojemnej formule można zatem umiejscawiać wiele podsy-
stemów, wyróżnianych ze względu na szczególne wyeksponowanie konkretnej cechy właściwej 
parlamentaryzmowi, a których nie można stawiać na równym poziomie ze wspomnianym syste-
mem wyjściowym. Zwraca na to uwagę Maria Kruk, pisząc: „określenia «system parlamentarny», 
«system prezydencki» kierują systemy rządów tylko do odpowiednich szerokich «przegródek», 
do których można – odpowiednio – wkładać systemy dość różniące się od siebie, ale o wspólnych 
konstytutywnych cechach”. Zob. M. Kruk, Wprowadzenie do problematyki..., s. 18.

467 W polskiej literaturze przedmiotu takie właśnie stanowisko w sprawie określania systemu 
rządów V Republiki Francuskiej mianem semiprezydenckiego przyjmuje Andrzej Pułło, który 
ponadto kwestionuje także termin „system mieszany”. Zdaniem przywołanego autora, w odnie-
sieniu do współczesnego ustroju francuskiego bardziej zasadne byłoby określenie „ustrój prezy-
dencko-parlamentarny”, które jednak – jak podkreśla – również nie jest pozbawione wad. Zob. 
A. Pułło, Ustroje państw współczesnych, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 170–171.

468 Problematyczność takiego ujęcia akcentuje Marie-Anne Cohendet, która woli mówić 
o „ustrojach parlamentarnych bireprezentatywnych” (régimes parlementaires bireprésentatifs), 
w których głowa państwa jest wybierana bezpośrednio lub quasi-bezpośrednio (quasi direct-
ement) przez naród. W obrębie tej kategorii wymieniona autorka podaje także ustrój francuski. 
Zarazem kwestionuje posługiwanie się pojęciem ustroju semiprezydenckiego, ponieważ – jak 
twierdzi – nie można uznawać, że ustroje parlamentarne są definiowane przez odpowiedzial-
ność rządu przed parlamentem, a zarazem udawać, że ustroje semiprezydenckie, które wskaza-
ną cechę również posiadają, nie są częścią kategorii parlamentaryzmu. Zob. M.-A. Cohendet,  
Le Président..., s. 3–4.
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funkcjonowania w ramach prezydencjalistycznej oraz parlamentarystycznej 
praktyki ustrojowej, niż równomierne łączenie elementów konstrukcyjnych 
pochodzących od obu głównych systemów rządów. Po drugie, w samej nazwie 
„semiprezydencjalizm” trudno dostrzec związki łączące ten ustrój z mode-
lem parlamentarnym, choć sytuuje się go zarazem w znacznym oddaleniu 
od „czystego” prezydencjalizmu (nawet jeśli praktyka ustrojowa ze względu 
na długotrwałe utrzymywanie się korzystnej dla głowy państwa konfigu-
racji politycznej może pójść w inną stronę). Wszystko to może prowadzić 
do wniosku, że – nawet przyjmując bardziej rygorystyczną definicję semi-
prezydencjalizmu, która zakłada zdecydowane kompetencyjne wzmocnie-
nie głowy państwa – pojęcie to niekiedy niezbyt przystaje do konkretnego 
kontekstu ustrojowego. O podobnej sytuacji można mówić w odniesieniu 
do politycznej odpowiedzialności rządu, która w modelu semiprezydenckim 
ma w zasadzie charakter podwójny (nie tylko przed parlamentem, lecz także 
przed prezydentem), przy czym wątpliwości może budzić właściwa syste-
mowi parlamentarnemu konstytucjonalizacja wyłącznie odpowiedzialności 
parlamentarnej, przy pozostawieniu odpowiedzialności przed prezydentem 
praktyce ustrojowej, z czym ta ostatnia radzi sobie niejednolicie. W rezultacie 
systemy traktowane według różnych definicji jako semiprezydenckie cechu-
je niekiedy typowo parlamentarystyczne działanie instytucji ustrojowych, 
choć litera konstytucji wskazuje na raczej silne kompetencyjne umocowanie 
głowy państwa. W takim wypadku praktyczny wymiar prezydentury lokuje 
się znacznie poniżej jej konstytucyjnego potencjału, co prowadzi do tego, 
że system rządów przyjmuje jednoznacznie parlamentarne oblicze.

W świetle powyższych uwag można więc stwierdzić, że najbardziej prob-
lematyczne są systemy sytuujące się niejako „na granicy”, które wskutek tego 
trudno w sposób jednoznaczny zaklasyfikować jako przejaw recepcji jednego 
z rozwiązań modelowych, przy czym strefa rozgraniczająca system semipre-
zydencki od konwencjonalnie traktowanego systemu parlamentarnego wyda-
je się nadzwyczaj płynna. To właśnie niejednoznacznością granic wyznacza-
jących zakres modelu semiprezydenckiego, a w konsekwencji trudnościami 
z przyporządkowywaniem rozwiązań umiejscowionych na jego obrzeżach, 
a dodatkowo także komplikującym „odbiór” przepisów konstytucyjnych 
wpływem zróżnicowanej praktyki ustrojowej należy tłumaczyć żywotność 
toczonych współcześnie dyskusji nad zagadnieniem semiprezydencjalizmu. 
Poszukiwanie wyrazistych barier odgradzających ten system od innych 
rozwiązań modelowych widać doskonale w przywołanej koncepcji Roberta 
Elgie, który – przyjmując definicję niezwykle okrojoną, prowokuje tym sa-
mym konieczne wyróżnienie jego dalszych podtypów469. Stąd też Elgie pisze 

469 R. Elgie, What is semi-presidentialism..., s. 10; idem, A Fresh Look at Semipresidentialism. 
Variations on a Theme, „Journal of Democracy” 2005, vol. 16, nr 3, s. 102–109.
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o sprezydencjalizowanych (presidentialized), zrównoważonych (balanced) 
oraz sparlamentaryzowanych (parliamentarized) systemach semiprezyden-
ckich (jako przykłady podaje odpowiednio m.in. Namibię, Polskę oraz Ir-
landię). Bez podobnego zabiegu posługiwanie się tak szeroko definiowanym 
pojęciem semiprezydencjalizmu byłoby bowiem mało przydatne470.  

Rozwiązanie charakteryzowanego problemu może jednak również pole-
gać na zupełnym wyeliminowaniu terminu „semiprezydencjalizm”, z czym 
wiązałaby się jednak konieczność wprowadzenia pojęć pozwalających od-
powiednio opisać systemy mieszczące się w przedmiotowej przestrzeni 
ustrojowej (przy założeniu, że za mało satysfakcjonujące uzna się pozosta-
nie przy dychotomicznym podziale systemów rządów według schematu: 
systemy prezydenckie – systemy parlamentarne). Abstrahując od kwestii 
czysto nazewniczych (czyli ewentualności stosowania zamiast systemu se-
miprezydenckiego nazw takich, jak: system mieszany, system prezydencko-
-parlamentarny czy też parlamentarno-prezydencki), należy zwrócić uwagę 
na propozycję zgłoszoną przez Alana Siaroffa. Jej autor kwestionuje zasad-
ność posługiwania się wieloznacznym, a przez to mało użytecznym termi-
nem „semiprezydencjalizm”, sugerując, by zamiast tego obok modelu pre-
zydenckiego wyróżniać odpowiednio sprofilowane systemy parlamentarne: 
z dominacją prezydenta (parliamentary systems with presidential dominan-
ce), z korektą prezydencką (parliamentary systems with a presidential correc-
tive) oraz ze zneutralizowanym prezydentem (parliamentary systems with 
figurehead presidents), przy czym ten ostatni występujący także w wariancie 
monarchicznym (parliamentary systems with figurehead monarchs)471. Nie 
wnikając w problem kryteriów pozwalających wyróżnić wskazane modele, 

470 Inną propozycję dotyczącą typów semiprezydencjalizmu prezentuje Tai Jung-Hsiang, któ-
ry wyróżnia w tym względzie pięć jego wariantów: 1) z dominacją prezydenta (president-domi-
nant semi-presidentialism); 2) z dominacją szefa rządu (premier-dominant semi-presidentialism); 
3) z dominacją parlamentu (parlament-dominant semi-presidentialism); 4) w formule koabitacji 
(cohabitation semi-presidentialism); 5) oparty na równowadze władz (balance-of-powers semi-
-presidentialism). Zob. T. Jung-Hsiang, Sub-types of Semi-presidentialism and Political Deadlock, 
„French Politics” 2008, nr 6, s. 63–84. Zwraca uwagę, że potraktowanie jako odmiennego typu 
systemu semiprezydenckiego funkcjonującego w warunkach politycznie podzielonej egzekutywy 
wyraźnie wskazuje, iż autor tej koncepcji na równi z czynnikami konstytucyjnymi uwzględnia 
wpływ istniejącego otoczenia politycznego. Skłania to do wniosku, że w tym przypadku chodzi 
nie tyle o semiprezydencki system rządów, ile o semiprezydencki system polityczny. Nawet więc 
wzięcie pod uwagę siły uprawnień prezydenckich nie musi oznaczać, że omawiany model będzie 
traktowany w sposób restrykcyjny. Opisywany przykład pokazuje bowiem, iż wyróżnienie od-
miennych typów semiprezydencjalizmu może następować z zastosowaniem kryteriów innych niż 
formalnoprawne. Jednocześnie trzeba zauważyć, że tego rodzaju koncepcja wpisuje się w kieru-
nek badań nad systemem semiprezydenckim, który jego właściwości próbuje analizować przez 
pryzmat politycznych skutków, jakie przynosi realizowana praktyka ustrojowa.

471 A. Siaroff, Comparative presidencies: The inadequacy of the presidential, semi-presiden-
tial and parliamentary distinction, „European Journal of Political Research” 2003, vol. 42, nr 3, 
s. 287–312.
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trzeba zauważyć, że w istocie „przestrzeń po semiprezydencjalizmie” zaj-
muje tu odpowiednio zmodyfikowany system parlamentarny, który posiada 
jednak znacznie szerszy zakres, a w konsekwencji musi być wewnętrznie 
różnicowany tak problematyczną i trudno mierzalną siłą władzy prezyden-
ckiej. Jakkolwiek propozycja Siaroffa odrzuca pojęcie semiprezydencjali-
zmu jako mało przydatne do opisu systemów mieszczących się pomiędzy 
prezydencjalizmem a parlamentaryzmem, to jednak – nieco paradoksalnie 
– omawiana koncepcja mówi wiele właśnie o modelu semiprezydenckim. 
Wskazuje bowiem, że gdy pojęcie to zostanie wykreślone z prawniczego 
i politologicznego słownika, miejsce po nim zajmie właśnie odpowiednio 
konfigurowany system parlamentarny, podczas gdy ustrój prezydencki 
ze swoimi kanonami (takimi jak rygorystyczny podział władz, monizm eg-
zekutywy i brak jej odpowiedzialności politycznej przed parlamentem) nie 
mógłby być na tym polu nazbyt „ofensywny”.

Jak się wydaje, wszystko to dobrze obrazuje zakorzenienie systemu semi-
prezydenckiego w przestrzeni zajmowanej przez szeroko pojęty ustrój par-
lamentarny. Taki właśnie punkt widzenia wydaje się uzasadniony w stopniu 
dużo większym niż poszukiwanie specyfiki tego modelu przez symetryczne 
zmieszanie komponentów prezydencjalizmu i parlamentaryzmu czy też za-
chowywanie równej odległości od obu modeli wyjściowych. Wiąże się z tym 
nota bene zróżnicowana perspektywa, jaka może być przyjmowana przy cha-
rakterystyce systemu semiprezydenckiego. Bez względu na konkretne ujęcie 
do grupy państw recypujących ten właśnie model zalicza się zarówno te, któ-
re wydają się wspomnianej reguły „równej odległości” przestrzegać (zwłasz-
cza gdy w ustawie zasadniczej zostanie explicite wyrażona zasada podwójnej 
odpowiedzialności rządu), jak i te, które ów rezultat osiągają głównie dzię-
ki osłabiającej wykładnię proparlamentarną praktyce politycznej. W takim 
przypadku konstytucyjna struktura systemu rządów może nie wykazywać 
jakiejś szczególnej jakościowej różnicy w stosunku do konstrukcji stosowa-
nej w systemie parlamentarnym z wyraźniej zaznaczonym stanowiskiem 
ustrojowym głowy państwa. Semiprezydencka jest wówczas nie tyle litera 
konstytucji, ile jej swoista reinterpretacja dokonywana w praktyce sprawo-
wania władzy (np. gdy następuje ukształtowanie się i przestrzeganie przez 
uczestników życia politycznego niepisanej zasady odpowiedzialności rządu 
przed prezydentem). Przyjęcie takiego punktu widzenia oznaczałoby zatem 
w gruncie rzeczy postrzeganie semiprezydencjalizmu w pierwszej kolejno-
ści przez pryzmat praktycznych następstw, jakie przynosi funkcjonowanie 
nie tyle konstytucyjnego systemu rządów, ile zbudowanego według tego 
schematu systemu politycznego. Patrząc z tej perspektywy, trzeba by więc 
uznać, że do konstytutywnych elementów ustroju semiprezydenckiego na-
leży występowanie zjawiska koabitacji postrzeganego nie tylko jako współ-
istnienie prezydenta i rządu wywodzących się z konkurencyjnych obozów 
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politycznych, lecz także przez pryzmat szeregu problemów natury ustrojowej 
(w tym ponownej reinterpretacji założeń tkwiących u podstaw ustanowio-
nego w konstytucji systemu rządów), jakie rodzi taki układ instytucjonalno-
-polityczny472. Kluczowe znaczenie w charakterystyce semiprezydencjalizmu 
ma więc w związku z tym wstępna decyzja, czy głównym punktem odniesie-
nia powinien się stać semiprezydencki system rządów (jako kategoria prawa 
konstytucyjnego definiowany w pierwszej kolejności przez pryzmat formal-
nej struktury konstytucyjnej, a dopiero w dalszej kolejności z uwzględnie-
niem jej politycznych następstw) czy też semiprezydencki system polityczny 
(jako kategoria politologiczna definiowany głównie od strony właściwej temu 
modelowi zdolności do funkcjonowania w odmiennych konfiguracjach po-
litycznych, rzutujących następnie na zróżnicowane interpretacje przepisów 
konstytucyjnych tworzących konstrukcję systemu rządów)473.

472 Warto nadmienić, że sposób postrzegania semiprezydencjalizmu eksponujący jego re-
zultaty praktyczne koresponduje z ujęciem definicyjnym proponowanym przez Sartoriego, któ-
ry akcentował swoiste, uwarunkowane sytuacyjnie, wahania potencjału politycznego w obrę-
bie dwuczłonowej władzy wykonawczej. W polskiej literaturze przedmiotu na tak pojmowaną 
elastyczność omawianego systemu rządów wskazuje Rafał Glajcar, uznając, że rośnie wskutek 
tego znaczenie czynników pozakonstytucyjnych, rzutujących na faktyczne stosunki w obrębie 
egzekutywy. Przywołany autor słusznie podkreśla, że „analizując empiryczne przypadki funkcjo-
nowania semiprezydencjalizmu, należy zwrócić uwagę na polityczny układ sił w ramach trójkąta: 
prezydent, rząd, większość parlamentarna. On bowiem ma rozstrzygający wpływ na charakter 
i rozwój współpracy bądź konfliktu pomiędzy organami dualistycznej egzekutywy”. Zob. R. Glaj-
car, Władza wykonawcza w różnych modelach demokratycznych reżimów politycznych [w:] Wła-
dza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji. Doświadczenia państw Grupy 
Wyszehradzkiej, red. M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 2014, s. 52. Wypada podzielić pogląd, że u podstaw problemu koabitacji jako czynnika, 
który włącza się do struktury tak czy inaczej definiowanego semiprezydencjalizmu, tkwi typowa 
dla tego właśnie modelu konstrukcja dwóch źródeł legitymizacji władzy – wyborów prezyden-
ckich oraz wyborów parlamentarnych, czego rezultatem może być sytuacja, w której jeden obóz 
polityczny wygrywa te pierwsze, a konkurencyjny wobec niego zwycięża w tych drugich. Zob. 
R. Elgie, I. McManamin, Explaining the Onset of Cohabitation under Semi-presidentialism, „Po-
litical Studies” 2011, vol. 59, nr 3, s. 618. Istnienie dwóch odrębnych źródeł legitymizacji władzy, 
opartych wszakże w obu przypadkach na elekcji powszechnej, nie pozostaje zatem bez wpływu 
na relacje w obrębie dwuczłonowej egzekutywy, świadcząc o znacznie wyższym – w porównaniu 
z modelem parlamentarnym – poziomie „konfliktowości” na gruncie schematu semiprezyden-
ckiego. Na temat specyfiki relacji w obrębie egzekutywy funkcjonującej w strukturze semiprezy-
dencjalizmu na przykładzie państw Europy Środkowo-Wschodniej zob. szerzej: O. Protsyk, In-
tra-Executive Competition between President and Prime Minister: Patterns of Institutional Conflict 
and Cooperation under Semi-Presidentialism, „Political Studies” 2006, vol. 54, nr 2, s. 219–244.

473 Z tego względu nie każdy konflikt polityczny w obrębie dualistycznej egzekutywy po-
winno się utożsamiać ze zjawiskiem koabitacji rozumianej jako układ polityczny, który rodzi się 
na gruncie odpowiednio zbudowanego podłoża konstytucyjnego. Pojęcie koabitacji bywa jednak 
z reguły rozumiane szerzej, co oznacza, że nie ogranicza się jej do ustroju semiprezydenckiego 
(jakkolwiek dostrzega się, że właśnie ten model ustrojowy tworzy najbardziej dogodne warunki 
do jej powstania i funkcjonowania w mocno konfliktowym wymiarze), lecz dopuszcza stosowa-
nie tego terminu także w odniesieniu do innych systemów rządów przyjmujących dualistycz-
ną strukturę władzy wykonawczej. Szerzej na temat konfliktowego wariantu funkcjonowania 
dwuczłonowej egzekutywy zob. A. Antoszewski, Konflikty w obrębie władzy wykonawczej: na tle 
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W świetle przedstawionych uwag można zatem przyjąć, że posługiwanie 
się terminem „semiprezydencjalizm” będzie – mimo wielu kontrowersji – 
zasadne, pod jednym wszakże warunkiem. Nie wolno tracić z pola widze-
nia genezy modelu semiprezydenckiego jako konstrukcji mocno osadzonej 
w ustroju parlamentarnym, która została stworzona po to, by temu ostatnie-
mu przywrócić – dzięki wewnętrznie zbalansowanej i silnej względem par-
lamentu egzekutywie – niezbędną w każdym właściwie zaprojektowanym 
systemie rządów równowagę ustrojową. W takim ujęciu system semiprezy-
dencki zostaje w gruncie rzeczy sprowadzony do roli jednego z podtypów 
najszerzej rozumianego modelu parlamentarnego (na podobnej zasadzie, 
jak budzący znacznie mniej kontrowersji system kanclerski czy też premie-
rowski), jakkolwiek jest to podtyp bardzo mocno zmodyfikowany, niejako 
najdalej idąca transformacja parlamentaryzmu dokonana wskutek procesu 
racjonalizacji474. Tak pojmowany semiprezydencjalizm może występować 

doświadczeń państw Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w per-
spektywie politologicznej, red. Z. Kiełmiński, J. Szymanek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 
2013, s. 256–271.

474 Ścisłe powiązanie systemu semiprezydenckiego z modelem parlamentarnym może sta-
nowić argument na rzecz tezy, że pojęcie semiprezydencjalizmu staje się coraz mniej przydatne. 
W dalszej perspektywie prowadziłoby do tego, iż – jak sugeruje Jarosław Szymanek – następuje 
kres systemu mieszanego w jego semiprezydenckim wariancie. Za zasadnością takiego ujęcia 
miałyby przemawiać właśnie „parlamentarne inklinacje” semiprezydencjalizmu. Pisząc o tym 
ostatnim, przywołany autor stwierdza, że „musiał on bowiem, wcześniej czy później, ujawnić 
swój parlamentarny rodowód, skoro generalnie powstał na bazie systemu parlamentarnego, 
a ten jest systemem niesłychanie pojemnym i labilnym”. Zob. J. Szymanek, System półprezydenc-
ki (mieszany). Metodologiczna zasadność i prakseologiczna użyteczność [w:] Systemy rządów 
w perspektywie porównawczej, red. idem, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 322–323. 
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na problem „zacierania się” granic pomiędzy modelem 
semiprezydenckim pojmowanym jako rezultat skrajnej proprezydenckiej racjonalizacji systemu 
parlamentarnego a modelem parlamentarnym właśnie. Różnice te były ewidentne wówczas, gdy 
punktem odniesienia był „czysty” system parlamentarny kojarzony z wariantem monistycznym, 
w którym głowa państwa pozostawała w znacznej mierze politycznie zneutralizowana. W sy-
tuacji obecnej, którą znamionuje w zasadzie powszechne odejście od parlamentaryzmu nie-
stabilnego i realizacja jednego z dwóch podstawowych kierunków działań racjonalizacyjnych, 
wskazany problem przedstawia się inaczej. O ile semiprezydencjalizm w dalszym ciągu pozo-
staje mocno zdystansowany do kanclerskiej czy też premierowskiej racjonalizacji parlamentary-
zmu, to w przypadku racjonalizacji proprezydenckiej dystans ten staje się dużo krótszy. Dotyczy 
to w szczególności tych systemów parlamentarnych, które – mimo że przyjęcie tezy, iż stały się 
one semiprezydenckimi, nie znalazłoby uzasadnienia – dokonały kroku w stronę wzmocnienia 
prezydentury. Jako przykład mogą posłużyć Czechy po wprowadzeniu w 2012 r. powszechnych 
wyborów prezydenckich. Nota bene warto zaznaczyć, że w ślad za wyposażeniem głowy państwa 
w legitymację otrzymywaną bezpośrednio od suwerena nie poszło kompetencyjne wzmocnienie 
tego organu. Szerzej na temat zmian wprowadzonych do konstytucji czeskiej w wyniku noweliza-
cji z 2012 r. zob. M. Kruk, O trybie wyboru Prezydenta Republiki Czeskiej [w:] Ustroje. Tradycje..., 
s. 462–465; K. Żelazny, Pozycja ustrojowa prezydenta Republiki Czeskiej w świetle najnowszych 
poprawek do Konstytucji z dnia 8 lutego 2012 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 4, 
s. 117–130. W jeszcze większym stopniu wspomniane zatarcie różnic oddzielających semipre-
zydencjalizm od ustroju parlamentarnego widać na przykładzie tych państw, które recypowały 
model parlamentarny w mocno zreformowanej, proprezydenckiej formule. Przykładem takiej 
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– i w praktyce występuje – w wielu specyficznych odmianach (np. konsty-
tuującej explicite zasadę podwójnej odpowiedzialności rządu lub niesank-
cjonującej jej w przepisach ustawy zasadniczej), jednak ze względu na syg-
nalizowane wyżej cechy strukturalne, których na próżno szukać w ustroju 
prezydenckim, najbliżej mu właśnie do modelu parlamentarnego475.

odmiany systemu parlamentarnego pozostaje odwołujący się do rozwiązań francuskich ustrój 
Rumunii, przyjęty w konstytucji z 21 listopada 1991 r. Szerzej na temat specyfiki tego ostatniego 
zob. W. Sokolewicz, Pomiędzy systemem parlamentarno-gabinetowym a systemem prezydencko-
-parlamentarnym: prezydentura ograniczona, lecz aktywna w Polsce i w Rumunii, „Przegląd Sej-
mowy” 1996, nr 3, s. 34–56. Innym przykładem systemu lokującego się w przestrzeni pomiędzy 
semiprezydencjalizmem w ujęciu francuskim a konwencjonalnie pojmowanym systemem parla-
mentarnym jest system rządów występujący w Finlandii po wejściu w życie konstytucji z 1999 r. 
Szerzej na ten temat zob. M. Grzybowski, Semiprezydencjalizm złagodzony: pozycja ustrojowa 
Prezydenta Finlandii na tle doświadczeń V Republiki Francuskiej [w:] Księga Jubileuszowa dedy-
kowana Profesor Ewie Gdulewicz..., s. 63–78.

475 O bliskich związkach semiprezydencjalizmu z ustrojem parlamentarnym można mówić 
również w odniesieniu do tych państw, w których pozycja konstytucyjna prezydenta jest wyjąt-
kowo silna (szef państwa nie tylko egzekwuje – obok parlamentu – odpowiedzialność polityczną 
rządu, lecz także wyznacza kierunki realizowanej polityki oraz dysponuje instrumentami parla-
mentaryzmu zracjonalizowanego), a ponadto praktyka ustrojowa wskazuje na permanentny pry-
mat prezydenta wynikający z dominacji w parlamencie wspierającego go obozu politycznego). 
Dotyczy to w szczególności wielu państw Afryki frankofońskiej (chodzi m.in. o państwa takie, 
jak Burkina Faso, Niger i Senegal). Nawet bowiem w takiej sytuacji nie da się zakwestionować 
ewidentnego osadzenia systemu semiprezydenckiego na podstawie konstrukcji wyznaczającej 
model parlamentarny. Sygnalizowane elementy strukturalne należy zatem postrzegać jako czyn-
nik pozwalający na trwałe „zakotwiczenie” różnych odmian semiprezydencjalizmu w obrębie 
szeroko pojmowanego parlamentaryzmu. Zaliczanie takich właśnie wyraźnie sprezydencjalizo-
wanych wariantów ustroju semiprezydenckiego do systemu prezydenckiego byłoby – chociaż-
by ze względu na występowanie takich komponentów, jak dualizm egzekutywy, parlamentarna 
odpowiedzialność rządu oraz instytucja rozwiązania parlamentu – trudne do obrony. Model 
semiprezydencjalizmu przyjęty we wskazanej grupie państw, z racji tego, że co do zasady za-
kłada silniejsze wyeksponowanie pozycji ustrojowej prezydenta niż we wzorcowym wariancie 
francuskim, ujawnia jednak swoje prezydencjalistyczne nachylenie. Szerzej na temat semiprezy-
dencjalizmu w państwach afrykańskich recypujących francuskie wzorce ustrojowe zob. G. Co-
nac, Semi-presidentialism in a francophone context [w:] Semi-presidentialism outside Europe..., 
s. 78–91; Ł. Jakubiak, Semiprezydencjalizm we frankofońskich państwach Afryki Subsaharyjskiej 
[w:] Systemy rządów w perspektywie..., s. 324–349. Odnośnie do semiprezydencjalizmu w tej gru-
pie państw można zatem stwierdzić, że mimo łączącego go z systemem parlamentarnym podsta-
wowego schematu konstrukcyjnego związki z tym właśnie modelem są – szczególnie w praktyce 
sprawowania władzy – mniej widoczne. Mogą o tym świadczyć nie tylko trudności w przeprowa-
dzaniu alternacji władzy, lecz także brak typowego dla semiprezydencjalizmu zjawiska koabitacji, 
która z racji dowartościowania rządowego segmentu egzekutywy kosztem władzy prezydenckiej 
unaocznia jego zakorzenienie w ustroju parlamentarnym. Z racji ewidentnie mocniejszej pozycji 
konstytucyjnej oraz politycznej prezydenta ewentualność wystąpienia tak rozumianej koabita-
cji wydaje się dużo mniejsza. Warto wszakże odnotować, że wskazane zjawisko w latach 1995–
1996 zaistniało w Nigrze. Szerzej na temat koabitacji na gruncie nigerskim zob. S. Moestrup, 
Semi-presidentialism in Niger: gridlock and democratic breakdown – learning from past mistakes 
[w:] Semi-presidentialism outside Europe..., s. 105–120; A. Tankoano, Conflit autour des règles nor-
matives de la cohabitation au Niger: éléments d’analyse juridique d’une crise politique (1995–1996), 
„Polis. Revue Camerounaise de Science Politique” 1996, vol. 2, nr 2, s. 91–106.
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5.2. WIELOWARIANTOWOŚĆ FRANCUSKIEGO 
SEMIPREZYDENCJALIZMU W ASPEKCIE KONSTYTUCYJNYM

Za jedną z wyróżniających cech semiprezydenckiego systemu rządów, po-
strzeganego przez pryzmat rezultatów ustrojowych, jakie przynosi najdalej 
idąca racjonalizacja modelu parlamentarnego, można uznać właściwą dla 
tego ustroju wielowariantowość, która zachodzi zarówno w warstwie kon-
stytucyjnej, jak i w sferze stricte politycznej. W odniesieniu do tej pierwszej 
trzeba zwrócić uwagę na wyjątkowo trudne do zdefiniowania, a przez to bu-
dzące liczne spory doktrynalne zagadnienie szerzej lub węziej wytyczanych 
granic semiprezydencjalizmu (przy założeniu, że wskazany model nie zo-
staje – jako nieprzydatny z punktu widzenia analizy problematyki systemu 
rządów – całkowicie odrzucony). Poprzestając na przedstawionych wcześniej 
ustaleniach dotyczących formuły ustroju semiprezydenckiego, można w tym 
miejscu wskazać na dwa punkty skrajne, wyznaczające najbardziej liberalne 
oraz najbardziej restrykcyjne ujęcie omawianego modelu. Pierwsze propo-
nuje włączenie w obręb semiprezydencjalizmu wszystkich tych systemów, 
które – obok dualizmu egzekutywy i parlamentarnej odpowiedzialności rzą-
du – zakładają wybór głowy państwa w wyborach powszechnych. Drugie 
natomiast wymaga, aby przyjęcie perspektywy semiprezydenckiej było moż-
liwe tylko wówczas, gdy – obok wskazanych wcześniej warunków, a ponad-
to odpowiedniego kompetencyjnego „wyposażenia” głowy państwa – dany 
system znajduje się niejako w równej odległości od modelu parlamentarnego 
i modelu prezydenckiego, stanowiąc rezultat niemal proporcjonalnego zmie-
szania komponentów ustrojowych właściwych dla jednego i drugiego. Za-
stosowanie tego pierwszego ujęcia powodowałoby, że w ramach semiprezy-
dencjalizmu znalazłyby się wszystkie te nawet nieznacznie zracjonalizowane 
systemy parlamentarne, w których strukturze umieszczono głosowanie po-
wszechne w celu obsady urzędu prezydenckiego. Oparcie się na tym drugim 
prowadziłoby natomiast do tego, że tylko niektóre z systemów mieszanych, 
nawet tych przewidujących silne kompetencyjne osadzenie głowy państwa, 
mogłyby – ze względu na nieprzestrzeganie wspomnianego rygoru propor-
cjonalności – zostać uznane za wpisujące się w wyjątkowo wąsko definiowa-
ną formułę semiprezydencjalizmu.

Naszkicowany wyżej problem zakresu semiprezydenckiego systemu 
rządów ma oczywiste przełożenie na sygnalizowane zagadnienie jego wie-
lowariantowości, analizowane na płaszczyźnie normatywnej. Nie ulega 
wątpliwości, że najbardziej heterogeniczny będzie semiprezydencjalizm de-
finiowany w sposób niezwykle liberalny, a przez to obejmujący zróżnicowa-
ne konstrukcje ujętych w przepisach ustawy zasadniczej relacji pomiędzy 
legislatywą i egzekutywą oraz w ramach tej ostatniej. Przyjęcie powszech-
nych wyborów prezydenckich jako jedynego wymogu odróżniającego ten 
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model od ustroju parlamentarnego powodowałoby bowiem, że w jego ra-
mach byłyby lokowane systemy cechujące się ewidentnymi odmiennoś-
ciami w przedmiocie siły prezydentury. To z kolei będzie dawać podstawę 
do wyodrębniania dalszych podtypów semiprezydencjalizmu, budowa-
nych na podstawie takiego czy innego sprofilowania omawianego modelu 
ustrojowego (chodzi więc – nawiązując do scharakteryzowanego wcześniej 
ujęcia, które proponuje Elgie – o systemy cechujące się nachyleniem pro-
prezydenckim, proparlamentarnym albo też względnie zrównoważone). 
Taka perspektywa stanie się jednak możliwa tylko wówczas, gdy ustrój se-
miprezydencki wejdzie – właśnie dzięki tak szerokiemu zakreśleniu jego 
granic – w obszar postrzegany do tej pory jako zarezerwowany dla modelu 
parlamentarnego (także w jego zracjonalizowanej, a więc współcześnie zde-
cydowanie dominującej, formule)476. Prowadzi to do wniosku, że zupełnie 
inaczej problem wielowariantowości ustroju semiprezydenckiego należy 
postrzegać w przypadku jego wersji najbardziej rygorystycznej, zakładają-
cej zmieszanie w równych proporcjach obu systemów wyjściowych, czyli 
parlamentarnego i prezydenckiego. Tak skrajne ujęcie mogłoby skutkować 
tym, że omawiany model zostanie w ogóle odrzucony jako nieprzystający 
do realnie występujących bytów ustrojowych (nie wydaje się, by przyjęte tu 
założenie realizował nawet – traktowany przecież jako wzorcowy – system 
V Republiki, który na płaszczyźnie konstytucyjnej jest znacznie bliższy 
parlamentaryzmowi). Utrzymanie tak zawężającej perspektywy prowadzi-
łoby z kolei do konstatacji, że formuła semiprezydencjalizmu jest niezwykle 
sztywna, bo niepodatna na jakiekolwiek większe „odchyły” od zbyt licz-
nych, jak się wydaje, konstytuujących go wyznaczników.

Wobec powyższych uwag najbardziej zasadne wydaje się przyjęcie kon-
cepcji niejako kompromisowej, która – poszukując akceptowalnych granic 
semiprezydencjalizmu – będzie z jednej strony brała pod uwagę kompe-
tencyjny potencjał prezydentury, a z drugiej – odrzucała takie ujęcie, które 
zakłada, że system rządów staje się semiprezydencki dopiero wówczas, gdy 
znajdzie się w punkcie równowagi pomiędzy parlamentaryzmem a prezy-
dencjalizmem. Wychodząc z takiego założenia, można uznać, że najbardziej 
czytelnym elementem konstrukcyjnym wskazanego modelu będzie recepcja 
zasady podwójnej odpowiedzialności rządu, która syntetyzuje konstytucyjne 

476 Powodowałoby to daleko idące ograniczenie wielowariantowości, kojarzonej do tej pory 
głównie z systemem parlamentarnym. Musiałoby to w konsekwencji oznaczać, że każda formuła 
jego racjonalizacji, która szłaby w kierunku rewaloryzacji pozycji głowy państwa przez wybór 
w głosowaniu powszechnym, stanowiłaby przesłankę wyprowadzenia danego systemu poza ob-
ręb modelu parlamentarnego, co – jak sygnalizowano wcześniej – oznaczałoby daleko idącą limi-
tację jego dotychczasowego zakresu. Okrojony w ten sposób system parlamentarny obejmował-
by wówczas jedynie jego wersję „czystą”, czyli co najwyżej nieznacznie zracjonalizowaną, a jeśli 
zracjonalizowaną mocniej – to tylko w kierunku premierowskim czy też kanclerskim, a zatem 
z pozostawieniem politycznie zneutralizowanej głowy państwa.
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konstrukcje dwóch systemów wyjściowych, ale jednocześnie w dalszym ciągu 
pozostawia przestrzeń do tego, by w przepisach ustawy zasadniczej wyraźniej 
eksponować proprezydenckie lub proparlamentarne komponenty ustrojowe. 
Wobec powyższego wielowariantowość semiprezydencjalizmu w warstwie 
konstytucyjnej, a zatem zjawisko ujmowane jako dopuszczalne profilowanie 
tego systemu przez ustrojodawcę, ulega wprawdzie znaczącemu ogranicze-
niu, jednak wciąż pozwala mówić o zaostrzonej, złagodzonej lub względnie 
zbalansowanej odmianie tego modelu ustrojowego. Chodzi tu jednak bar-
dziej o korektę niż o istotne przewartościowanie – w jedną lub drugą stronę 
– stosunków zachodzących pomiędzy głównymi podmiotami wchodzącymi 
w skład systemu rządów. Wszystko to prowadzi do wniosku, że w sferze stric-
te konstytucyjnej zjawisko wielowariantowości nie stanowi szczególnej cechy 
wyróżniającej semiprezydencjalizm na tle rozwiązań konkurencyjnych. Pod 
tym względem dużo bardziej elastyczny wydaje się przecież system parlamen-
tarny, który – po pierwsze – przechodził, w odróżnieniu od pozostałych, spe-
cyficzną historyczną ewolucję, a po wtóre – rozwijał się „na boki”, przyjmując 
dwie, idące w odmiennych kierunkach, formuły racjonalizacyjne.

Bez względu na szersze lub węższe określenie zakresu semiprezydencjali-
zmu trzeba jednak zauważyć, że na płaszczyźnie konstytucyjnej wspomnia-
na wielowariantowość dotyczy możliwych rozwiązań ustrojowych analizo-
wanych in abstracto. Zupełnie inaczej wskazany problem przedstawia się 
w przypadku konkretnej konstytucji semiprezydenckiej, która niezależnie 
od jej proprezydenckiego czy też proparlamentarnego nachylenia pozostaje 
w zasadzie zawsze – jako skonkretyzowana aplikacja założeń teoretycznych 
– tworem jednowariantowym, który na gruncie konstytuujących go przepi-
sów konstytucyjnych przyjmuje jedną z dopuszczalnych, bo mieszczących 
się w granicach semiprezydencjalizmu, form konstrukcyjnych477. Należy 

477 Za godny uwagi wyjątek od reguły można uznać regulacje obowiązujące na gruncie se-
miprezydenckiej konstytucji Nigru z 25 listopada 2010 r. Szczególny charakter tej właśnie ustawy 
zasadniczej polega na tym, że w jej przepisach dokonana została konstytucjonalizacja fenomenu 
koabitacji, do czego punktem odniesienia stały się w jakiejś mierze doświadczenia francuskie, 
ale kluczowe znaczenie miało wystąpienie takiego układu politycznego w samym Nigrze. Ujęcie 
współistnienia instytucjonalnego w przyjmowanych później unormowaniach konstytucyjnych 
miało służyć dookreśleniu relacji w obrębie systemu rządów w sytuacji, gdy – jak stanowi art. 81 
ust. 1 wspomnianego aktu – „większość prezydencka i większość parlamentarna nie pokrywają 
się” (lorsque la majorité présidentielle et la majorité parlementaire ne concordent pas). W takich 
warunkach następuje limitacja pozycji ustrojowej prezydenta Republiki, na którego konstytucja 
nakłada obowiązek liczenia się przy powoływaniu rządu z opozycyjną wobec niego większością 
parlamentarną. Świadczy o tym treść wspomnianego wyżej przepisu, który przewiduje, że pre-
mier jest wówczas mianowany przez głowę państwa spośród trzech kandydatów przedstawio-
nych przez większość w jednoizbowym parlamencie – Zgromadzeniu Narodowym. Co więcej, 
zgodnie z art. 81 ust. 2 prezydent może odwołać premiera tylko po przedstawieniu przez niego 
dymisji rządu, co oznacza odebranie głowie państwa prawa podjęcia takiego działania wbrew 
politycznie autonomicznemu gabinetowi. W art. 83 ust. 3 ustawy zasadniczej wymaga się z kolei, 
by ministrowie spraw zagranicznych oraz obrony narodowej byli wyznaczani na podstawie poro-
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wszakże podkreślić, że właśnie w tym punkcie otwiera się możliwość ana-
lizy omawianego systemu rządów przez pryzmat ewentualnej wielowarian-
towości ujawniającej się w warstwie politycznej. Chodzi w tym przypadku 
o elastyczność semiprezydencjalizmu, która może być rozumiana z jednej 
strony jako zdolność tego właśnie modelu ustrojowego do funkcjonowania 
w odmiennych układach politycznych, a z drugiej – jako jego szczególna 
podatność na redefiniujące praktykę ustrojową czynniki natury pozakon-
stytucyjnej, w tym przede wszystkim różnoraki wpływ takich czy innych 
konfiguracji politycznych kształtujących się w obrębie egzekutywy i legis-
latywy. System semiprezydencki ujmowany od strony praktyki politycznej 
staje się przez to ustrojem mocno labilnym, który w zależności od takich 
właśnie komponentów pozakonstytucyjnych może ujawniać różnorodne 
tendencje zniekształcające jego pierwotny profil, uregulowany w przepisach 
ustawy zasadniczej. Daje się wówczas zaobserwować wspomniane zjawisko 
wielowariantowości semiprezydencjalizmu aplikowanego in concreto, nie-
mające wiele wspólnego z sygnalizowaną wcześniej wielowariantowością in 
abstracto, która nie wynika przecież z ujawnionych w praktyce „przechyłów”, 
a wyłącznie z bardziej liberalnego, a zatem dużo pojemniejszego ujęcia samej 
formuły tego systemu.

Trzeba jednak wyraźnie zastrzec, że tak ujmowana specyfika systemu 
semiprezydenckiego będzie się w sferze praktyki ujawniać głównie wtedy, 
gdy na gruncie normatywnym zostanie zastosowana bardziej rygorystyczna 
koncepcja służąca zakreśleniu granic wskazanego modelu. Chodzi tu prze-
de wszystkim o wyłączenie z zakresu semiprezydencjalizmu mniej elastycz-
nych pod względem politycznym systemów parlamentarnych aplikowanych 

zumienia pomiędzy szefem państwa i szefem rządu. Dopełniając charakterystyki konstytucyjnej 
regulacji zjawiska koabitacji, należy też wskazać na art. 82, który nakazuje, by na stanowiska cy-
wilne prezydent Republiki mianował tylko na wniosek rządu. Zob. Constitution de la République 
du Niger du 25 novembre 2010, http://cour-constitutionnelle-niger.org [dostęp: 24.10.2015]. 
Z punktu widzenia dyskutowanego problemu wielowariantowości systemu semiprezydenckiego 
trzeba zauważyć, że omawiana konstytucja nigerska modyfikuje reguły funkcjonowania syste-
mu rządów obowiązujące w warunkach „normalnych”, a zatem sankcjonuje alternatywny, zależ-
ny od wystąpienia konkretnej konfiguracji politycznej, wariant ustrojowy. Na tym tle różni się 
w sposób znaczący od konstytucji francuskiej z 1958 r., pod której rządami trzykrotnie doszło 
do współistnienia instytucjonalnego, a która żadnych podobnych regulacji temperujących po-
zycję szefa państwa nie zawiera (choć trzeba przyznać, że akurat w tym przypadku nie byłoby 
to szczególnie zasadne, a to dlatego, że – inaczej niż semiprezydencjalizm w państwach Afryki 
frankofońskiej – semiprezydencjalizm francuski został na gruncie konstytucyjnym mocno na-
chylony parlamentarnie, natomiast proprezydenckich zniekształceń doznał przede wszystkim 
w zapoczątkowanej przez gen. de Gaulle’a praktyce sprawowania władzy). Przykład nigerski po-
kazuje zatem znakomicie, że ustawa zasadnicza wcale nie musi przyjmować jednej formuły rela-
cji pomiędzy komponentami systemu rządów. Tworzenie odmiennych wariantów ustrojowych 
w przepisach konstytucyjnych powinno być jednak zawsze dobrze uzasadnione od strony prak-
tycznej. Wydaje się, że potencjalny konflikt w obrębie dualistycznej władzy wykonawczej, który 
byłoby trudno regulować dostępnymi instrumentami prawnymi, takiego uzasadnienia dostarcza.
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łącznie z zasadą powszechności stosowaną w elekcji prezydenckiej. Wydaje 
się bowiem, że najbardziej giętki, a przez to potencjalnie wielowariantowy 
w sferze praktyki, będzie taki system semiprezydencki, który w warstwie 
normatywnej jest zbudowany na założeniu wewnętrznie zbalansowanej wła-
dzy wykonawczej, a zatem takiej konstrukcji ustrojowej, w której oba czło-
ny mają zbliżony potencjał polityczny, a także porównywalne, choć trudne 
do zmierzenia, zasoby kompetencyjne. Taka struktura konstytucyjna jest 
bowiem w sposób szczególny narażona na wpływ czynników o charakterze 
stricte sytuacyjnym, których rezultatem mogłoby być przyjęcie albo prezy-
dencjalistycznej, albo parlamentarystycznej formuły ustrojowej. Co więcej, 
mimo dzielących je fundamentalnych różnic wynikających z zupełnie innej 
logiki relacji pomiędzy podmiotami konstytuującymi system rządów obie 
konfiguracje dałoby się z powodzeniem realizować na gruncie tej samej se-
miprezydenckiej konstrukcji konstytucyjnej. Wielowariantowość wskazane-
go modelu, postrzegana przez pryzmat wyjątkowo labilnej praktyki sprawo-
wania władzy, która może pozostawać w znacznym oddaleniu od literalnej 
wykładni przepisów konstytucyjnych, powinna być więc postrzegana jako 
rezultat szczególnej struktury normatywnej.

Zbalansowanie obu ośrodków władzy wykonawczej powoduje zatem, 
że tak zaprojektowaną formułę cechuje duża otwartość na taki czy inny 
kierunek ewolucji ustroju w praktyce, a to, który z podmiotów egzekutywy 
uzyska szczególny status pozwalający na realizację własnego programu poli-
tycznego, nie będzie – odmiennie niż w jednoznacznych pod tym względem 
systemach prezydenckim oraz parlamentarnym (w formule wyłączającej ra-
cjonalizację w kierunku proprezydenckim) – z góry przesądzone. Stąd też 
można stwierdzić, że semiprezydencka struktura konstytucyjna jest – na tle 
pozostałych systemów rządów – wyjątkowo mało przewidywalna, przez 
co należy rozumieć brak w ustawie zasadniczej jednoznacznych wskazań 
co do faktycznej roli każdego z podmiotów władzy wykonawczej. Chodzi 
zatem o swoistą „pojemność” semiprezydenckiej konstrukcji ustrojowej, 
która daje podstawy do zróżnicowanego ukształtowania realnej pozycji pre-
zydenta i premiera478. Głowa państwa może więc lokować się bliżej modelu 
parlamentarnego, ograniczając się do funkcji politycznego arbitra oraz pozo-
stającego „z boku” moderatora procesów politycznych, albo też nawiązywać 
do modelu prezydenckiego, występując jako lider polityczny, który dzięki 
przyznanemu mu instrumentarium (a także instrumentarium pozostające-
go w gestii wspierającego go gabinetu) forsuje realizację własnego programu 

478 Zwraca na to uwagę Marek Bankowicz, pisząc słusznie, iż „rzeczywisty mechanizm funk-
cjonowania systemu półprezydenckiego mniej zależy od zasad konstytucyjnych aniżeli od czyn-
ników politycznych, a w szczególności od natury systemu partyjnego i stosunków zachodzących 
między prezydentem a partią większościową. Jeśli prezydent jest liderem takiej partii, to wtedy 
jego pozycja staje się bardzo mocna”. Zob. M. Bankowicz, Prezydentury, s. 31.
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politycznego. Z kolei szef rządu może działać jako podmiot autonomiczny 
pod względem politycznym, czerpiąc legitymację do rządzenia od wspiera-
jącej go większości w izbie, przed którą pozostaje politycznie odpowiedzial-
ny, albo funkcjonować według schematu podporządkowania prezydentowi 
w ramach hierarchicznie zbudowanej egzekutywy. W tym ostatnim przy-
padku oznaczałoby to godzenie się na sprowadzenie do roli podmiotu sto-
jącego na czele struktury administracyjnej obarczonej zadaniem wdrożenia 
w życie programu politycznego szefa państwa. Wydaje się, że tak pojmowa-
nej labilności semiprezydencjalizmu sprzyja w szczególności właściwa dla 
tego modelu zasada podwójnej odpowiedzialności rządu (przyjęta explicite 
w ustawie zasadniczej lub tylko wynikająca z wykładni jej odpowiednich 
unormowań). Znajdująca ugruntowanie w praktyce ustrojowej interpretacja 
proprezydenc ka opiera się wówczas na szczególnym wyeksponowaniu po-
wiązań rządu z prezydentem oraz marginalizacji odpowiedzialności przed 
parlamentem. Z kolei wykładnia proparlamentarna zakłada bardziej lub 
mniej posuniętą neutralizację odpowiedzialności przed szefem państwa 
oraz uwypuklenie związków gabinetu z legislatywą, która zaczyna wówczas 
odgrywać rzeczywistą rolę legitymizacyjną. Ten drugi sposób rozłożenia ak-
centów w obrębie formuły podwójnej odpowiedzialności rządu będzie przy 
tym łatwiejszy do realizacji w tych systemach semiprezydenckich, w których 
– tak jak we Francji – polityczna odpowiedzialność rządu przed prezydentem 
nie została wprost ujęta w przepisach konstytucji, stanowiąc raczej rezul-
tat specyficznie profilowanej praktyki ustrojowej. Nawet jednak wtedy, gdy 
szef państwa może taką odpowiedzialność bez przeszkód egzekwować, musi 
liczyć się przy powoływaniu rządu z układem partyjnym ukształtowanym 
po wyborach parlamentarnych. Jego całkowite lekceważenie mogłoby bo-
wiem z dużym prawdopodobieństwem doprowadzić do skutecznego zastoso-
wania procedury wotum nieufności, a zatem do ujawnienia tych właściwości 
semiprezydencjalizmu, które zostały wzięte bezpośrednio z modelu parla-
mentarnego. Ewentualna groźba rozwiązania legislatywy mogłaby wpraw-
dzie skutkować zwiększeniem wpływu szefa państwa na parlament, jednak 
i tak dobrowolna lub w jakiejś mierze wymuszona akceptacja tego ostatniego 
dla strategii prezydenckiej byłaby warunkiem sine qua non utrzymania ukła-
du rządowego. 

Jednocześnie trzeba wyraźnie zaznaczyć, że dodatkowym – wyraźnie wi-
docznym przez pryzmat konstrukcji ustrojowej V Republiki – czynnikiem, 
który będzie potęgował charakteryzowane na płaszczyźnie normatywnej zja-
wisko wielowariantowości semiprezydencjalizmu, jest lakoniczność, a przez 
to ewidentnie większa elastyczność tekstu ustawy zasadniczej. Doskonale 
obrazuje to przyjęta w art. 5 konstytucji formuła arbitrażu prezydenckie-
go w wersji mocnej, która nie ogranicza głowy państwa do roli moderatora 
dbającego – dzięki stosowaniu instrumentów „miękkich” (np. aranżowaniu 
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negocjacji międzypartyjnych na etapie tworzenia rządu) – o zachowanie 
równowagi ustrojowej. Jako polityczny arbiter prezydent Republiki staje się 
podmiotem wyposażonym w środki władczego, a zatem stanowczego od-
działywania na pozostałe organy konstytuujące system rządów479. W sprzy-
jających okolicznościach politycznych od takiego ujęcia jest już niedaleko 
do koncepcji szefa państwa, który arbitralnie określa główne kierunki polity-
ki państwa, czym ewidentnie wkracza w domenę przyznaną w art. 20 konsty-
tucji rządowemu członowi władzy wykonawczej. Ten specyficzny aktywizm 
głowy państwa – wyłamujący się ze schematu typowego nawet dla zracjona-
lizowanego w kierunku prezydenckim modelu parlamentarnego – znajduje 
zarazem „zaczepienie” w konkretnych regulacjach konstytucyjnych. Chodzi 
przede wszystkim o te, w których unormowano kompetencje szefa państwa 
wykonywane bez kontrasygnaty lub bez uprzedniego wniosku innych orga-
nów oraz tych, w których dostarczono mu środków bezpośredniego oddzia-
ływania na premiera i ministrów (np. przez przewodnictwo na odbywanych 
w jego siedzibie cotygodniowych posiedzeniach Rady Ministrów). Rozu-
miana w ten sposób elastyczność konstytucji V Republiki powoduje zatem, 
że zarysowana w niej struktura ustrojowa stanowi przestrzeń o wprawdzie 
zakreślonych konturach, jednak o ewidentnie niedoprecyzowanej zawarto-
ści. Wskutek tego ustawa zasadnicza nie narzuca jednego, mocno zawężone-
go sposobu interpretacji relacji pomiędzy najważniejszymi komponentami 
systemu rządów, lecz tworzy dogodne podstawy omawianej wielowarianto-
wości semiprezydencjalizmu, który dzięki temu może być z powodzeniem 
aplikowany w różnych konfiguracjach politycznych, w ten czy w inny sposób 
rzutując na faktyczny potencjał obu organów egzekutywy.

Postrzeganie semiprezydenckiego modelu rządów, jaki stworzono na pod-
stawie konstytucji V Republiki, przez pryzmat swoistej równowagi w obrębie 
dualistycznej władzy wykonawczej, nie pozostaje bez wpływu na polityczne 
znaczenie instytucji ulokowanych poza strukturą egzekutywy, w tym prze-
de wszystkim parlamentu. Kluczowe znaczenie ma tu okoliczność, że tak 
ujmowany semiprezydencjalizm stanowi obszar szczególnej, widocznej w ze-
stawieniu z pozostałymi systemami rządów, rywalizacji instytucjonalnej, 
wygenerowanej właśnie wskutek porównywalnego potencjału kompetencyj-
nego szefa państwa z jednej strony, a rządu z premierem na czele – z drugiej. 

479 Jak pisze Jarosław Szymanek, „art. 5 konstytucji zawiera sui generis nieskończony zestaw 
możliwości działań prezydenta, które winien on podjąć właśnie z tej racji, że jest arbitrem, czy-
li decydentem we wszystkich sprawach poddanych jego ostatecznemu rozstrzygnięciu. W tym 
właśnie sensie art. 5 definiuje ogólnokonstytucyjną rolę prezydenta, sprzyjając niewątpliwie 
jawnie proprezydenckiej wykładni postanowień ustawy zasadniczej, a zarazem wprowadzając 
do tradycyjnego arbitrażu, znanego choćby z czasów III Republiki, elementy arbitrażu władczego, 
decyzyjnego czy w jeszcze inny sposób imperatywnego”. Zob. J. Szymanek, Arbitraż polityczny..., 
s. 159–160.
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Polem, na którym może dochodzić do takich konfliktów, jest zatem władza 
wykonawcza, która na gruncie rozwiązań semiprezydenckich przyjmuje 
zasadniczo formułę egzekutywy względnie zrównoważonej. W jej obrębie 
trudno wskazać podmiot jednoznacznie (i bez względu na istniejący kontekst 
polityczny) dominujący. Występowanie w modelu semiprezydenckim takiej 
właśnie konstrukcji władzy wykonawczej stanowi rezultat dwóch, nie licząc 
jej dualistycznej struktury, powiązanych elementów ustrojowych – zasady 
podwójnej odpowiedzialności rządu realizowanej przed parlamentem oraz 
przed prezydentem, zestawionej z naturalnym w tym przypadku brakiem 
politycznej neutralizacji głowy państwa. Wskazana architektura ustrojowa 
powoduje z kolei, że szczególne znaczenie zyskuje legitymizacja podmiotów 
ulokowanych w obrębie władzy wykonawczej. Ten właśnie czynnik może bo-
wiem realnie wpływać na faktyczny status obu jej ośrodków, a w konsekwen-
cji przesądzać o preponderancji jednego z nich w praktyce politycznej480.

Gdy przyjmie się taki punkt widzenia, to staje się oczywiste, że ani mo-
del prezydencki, ani model parlamentarny – w szczególności ten, który 
mocno limituje pozycję głowy państwa – wzmiankowanej cechy w postaci 
owego pierwiastka rywalizacyjności nie posiada. W przypadku tego pierw-
szego oczywistą przeszkodą strukturalną jest monizm podporządkowanej 
prezydentowi władzy wykonawczej. Z kolei w odniesieniu do tego drugie-
go można stwierdzić, że ze względu na ewidentne dysproporcje pomiędzy 
kompetencyjnie wyposażonym gabinetem oraz politycznie zneutralizowaną 
głową państwa jego widoczną cechą staje się mała elastyczność, przez co na-
leży rozumieć trwalsze przywiązanie wskazanych podmiotów egzekutywy 
– na gruncie tej samej ustawy zasadniczej – do konstytucyjnie przypisa-
nych ról ustrojowych. Chodzi więc o swoiste usztywnienie przewidzianych 
w ustawie zasadniczej instytucji politycznych, a w szczególności organów 
władzy wykonawczej. Najważniejsza jest tu znacznie mniejsza podatność 

480 Stąd też na gruncie V Republiki istotne znaczenie ustrojowe miała koncepcja „świeżości 
legitymacji”, która wyznaczała polityczny kontekst rywalizacji w obrębie politycznie podzielonej 
władzy wykonawczej. Zgodnie z takim założeniem bardziej predestynowany do realizacji włas-
nego programu politycznego miał być ten podmiot w obrębie dualistycznej egzekutywy, który 
dysponował „świeższą” legitymacją do sprawowania władzy. Jeśli zatem wybory parlamentarne 
następowały w finalnym okresie kadencji prezydenckiej, to nie ulega wątpliwości, że większy 
wpływ na politykę państwa rozumianą jako urzeczywistnianie konkretnych zamierzeń opartych 
na programie wyborczym miał posiadać premier wraz z ministrami, a nie wybrany kilka lat 
wcześniej szef państwa. Sytuacja taka występowała za każdym razem, gdy dochodziło do współ-
istnienia instytucjonalnego. Koncepcję „świeżości legitymacji” wykreowano, gdy koabitacja za-
istniała po raz pierwszy. To bowiem w 1986 r. doszło do swoistej walki o to, gdzie ma przebiegać 
na nowo wyznaczona granica oddzielająca strefy wpływów obu części egzekutywy. Koncepcja 
„świeżości legitymacji” sprzyjała temu, by ustanowić ją w miejscu jak najkorzystniejszym dla rzą-
du. Szerzej na temat charakteryzowanej koncepcji zob. E. Popławska, Instytucja prezydenta w sy-
stemie politycznym V Republiki Francuskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995, s. 240–241.
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na kształtujący ich realną pozycję wpływ czynników pozakonstytucyjnych481. 
Właściwa modelowi parlamentarnemu mniej lub bardziej politycznie zneu-
tralizowana głowa państwa nie może bowiem podjąć skutecznej rywalizacji 
z rządem, mającej na celu przeforsowanie własnego programu polityczne-
go. W tak zaprojektowanym układzie instytucjonalnym prymat gabinetu 
rozumiany jako zdolność do wytyczania kierunków polityki oraz realizacji 
– przy wsparciu większości parlamentarnej – konkretnych zamierzeń pro-
gramowych jest bowiem niekwestionowany, choć oczywiście nie powinno 
to prowadzić do wniosku, że na przeszkodzie nie będą mogły stanąć żadne 
trudności natury politycznej (jak choćby brak stabilnej większości w izbie, 
która jest wyposażona w prawo do wyegzekwowania odpowiedzialności po-
litycznej rządu).

Przywoływaną wielowariantowość systemu semiprezydenckiego, trak-
towanego niezmiennie – do czego podstawy daje przede wszystkim archi-
tektura V Republiki – jako rezultat skrajnej racjonalizacji systemu parla-
mentarnego, należy zatem postrzegać przez pryzmat widocznej labilności 
ustrojowej, czyli podatności na ewentualne „przechyły” w stronę wyraźnego 
wzmocnienia na płaszczyźnie praktyki tego lub innego segmentu władzy 
wykonawczej, z czym z kolei bezpośrednio wiąże się sygnalizowany wyżej 
problem rywalizacyjności w obrębie charakteryzowanej struktury ustrojo-
wej. Stąd też tak dużego znaczenia nabiera parlament traktowany jako obszar 
wpływów podmiotów ulokowanych w obrębie egzekutywy, a jednocześnie 
jako czynnik rzutujący na wspomnianą wielowariantowość semiprezyden-
cjalizmu. W związku ze wskazanym fenomenem dotyczy to zresztą bardziej 
kształtu legislatywy, a w szczególności miejsca, jakie w tym zakresie zaj-
muje izba druga, niż parlamentu jako takiego. Ten ostatni, widziany przez 
pryzmat relacji legislatywa–egzekutywa, nie może być bowiem ujmowany 
jako ewentualny beneficjent któregokolwiek z wariantów funkcjonowania 
konstrukcji semiprezydenckiej. Nie dostarcza go również proparlamentar-
na wykładnia przepisów konstytucji, w której należy widzieć nie wzmoc-
nienie władzy ustawodawczej względem władzy wykonawczej, lecz jedynie 
odmienne rozłożenie akcentów w ramach tej ostatniej, które w warunkach 
koabitacji służy rządowi, a nie prezydentowi. Wyrastająca z filozofii racjona-
lizacji zasada podporządkowania parlamentu egzekutywie pozostaje zatem 

481 Należy zastrzec, że tak rozumiana sztywność nie dotyczy, rzecz jasna, systemu parla-
mentarnego jako takiego, który w wyniku swojego rozwoju wykazywał przecież nadzwyczajne 
zdolności modyfikacyjne pozwalające mu odzwierciedlać nowe, nieznane wcześniej, tendencje 
ustrojowe (czego przykładem mogą być podejmowane w wielu wymiarach oraz idące w różnych 
kierunkach zabiegi racjonalizacyjne). Mówiąc w przedstawionym kontekście o sygnalizowanej 
elastyczności lub – gdy spojrzy się z innego punktu widzenia – sztywności właściwej temu czy in-
nemu systemowi rządów, trzeba zatem do tego problemu podchodzić w sposób znacznie bardziej 
restrykcyjny, ograniczając się w zasadzie – jak wskazano wyżej – do relacji wewnątrz egzekutywy 
oraz ich szerszego kontekstu parlamentarnego.
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w dotychczasowym kształcie. Zmianie ulega natomiast podmiot władzy wy-
konawczej, który w takich warunkach staje się rzeczywistym beneficjentem 
wpisanych do ustawy zasadniczej rozwiązań uskuteczniających realizację 
najważniejszych funkcji parlamentu.

Zupełnie inaczej – z punktu widzenia zjawiska wielowariantowości se-
miprezydencjalizmu – przedstawia się natomiast wspomniane zagadnienie 
struktury legislatywy. W tych warunkach izba druga pozostaje „wprzęgnięta” 
w racjonalizację parlamentaryzmu, a przez to mocno osadzona w konstrukcji 
powstałego w wyniku tego procesu systemu semiprezydenckiego. W warstwie 
konstytucyjnej takie usytuowanie Senatu V Republiki można uznać za kom-
ponent ustrojowy, który silnie wiąże go z „klasycznymi” elementami wyraź-
nie zracjonalizowanego parlamentarnego systemu rządów, a zatem organami 
dualistycznej egzekutywy oraz tym członem parlamentu, który wyposażono 
w kluczowe dla tego modelu prawo egzekwowania odpowiedzialności poli-
tycznej rządu. Wydaje się zatem, że w przypadku zjawiska skrajnej racjonali-
zacji generującego w ostatecznym rozrachunku semiprezydencką architekturę 
ustrojową uzasadnienie dla traktowania izby drugiej jako elementu składowe-
go systemu rządów tkwi już w samej przebudowanej w stosunku do konwen-
cjonalnie pojmowanego modelu parlamentarnego strukturze konstytucyjnej. 
Skoro bowiem w jej ramach ciało przedstawicielskie ma się stać podmiotem 
w większym lub mniejszym stopniu politycznie neutralizowanym przez pod-
porządkowanie go organom egzekutywy, to nic nie stoi na przeszkodzie, by 
właśnie izba druga była lokowana w arsenale środków służących zapewnie-
niu takiego właśnie rezultatu ustrojowego. W takim układzie wskazany or-
gan może wskutek tego współkształtować przebudowane w stosunku do „czy-
stego” ustroju parlamentarnego relacje pomiędzy egzekutywą a legislatywą, 
a w szczególności z izbą pierwszą, której partyjna kompozycja generuje obli-
cze rządowego członu władzy wykonawczej.

Szczególna rola izby drugiej w modelu semiprezydenckim łączy się za-
razem z charakteryzującą ten ustrój formułą, którą można określić mia-
nem podwójnej równowagi. Po pierwsze, semiprezydencjalizm opiera się 
na zbalansowaniu relacji w obrębie podstawowej osi konstrukcyjnej każdego 
systemu rządów, czyli stosunków pomiędzy władzą wykonawczą a władzą 
ustawodawczą. W ten sposób model ten nawiązywał – o czym była mowa 
wcześniej – do struktury odrzucającego polityczną neutralizację głowy pań-
stwa dziewiętnastowiecznego parlamentaryzmu dualistycznego czy też właś-
nie parlamentaryzmu równowagi. Po wtóre, w systemie semiprezydenckim 
równowagę ustrojową buduje się także w obrębie dualistycznej władzy wy-
konawczej, opierając się na aktywnej politycznie głowie państwa oraz rewa-
loryzując rząd w relacjach z legislatywą. Jak wspomniano, wewnętrzne zba-
lansowanie egzekutywy ma na płaszczyźnie praktyki politycznej ten skutek, 
że wzmaga „rywalizacyjność” w obrębie systemu rządów, która ujawnia się 
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w szczególności w warunkach, gdy w wyniku procesów wyborczych docho-
dzi do podziału jej segmentów pomiędzy konkurencyjne obozy polityczne. 
Występowanie takiej podwójnej równowagi powoduje, że nawet izba druga, 
która została zbudowana jako organ wyraźnie słabszy od izby pierwszej, sta-
nowi kolejny element w złożonej architekturze konstytucyjnej, którego poli-
tyczne oblicze będzie w większym lub mniejszym stopniu wpływać na realną 
pozycję każdego z podmiotów egzekutywy, a w konsekwencji – bezpośrednio 
kształtować praktykę funkcjonowania systemu semiprezydenckiego.

Wobec powyższego można przyjąć, że kwestia tego, czy struktura par-
lamentu jest bikameralna czy też unikameralna, w przypadku omawianego 
systemu rządów ma szczególne znaczenie. Jeśli bowiem pojęcie równowagi 
ustrojowej w ramach semiprezydencjalizmu nie ogranicza się do – cechujące-
go także „czysty” system parlamentarny oraz system prezydencki – balansu 
pomiędzy legislatywą a egzekutywą, lecz obejmuje również wewnętrzne rów-
noważenie tej ostatniej, to dużo większemu wyeksponowaniu ulega rola izby 
drugiej jako czynnika, który może się do takiej równowagi przyczyniać, albo 
przeciwnie – istniejący układ instytucjonalny od niej oddalać. Z tego wzglę-
du uprawniony wydaje się pogląd, że izba druga działająca w ramach semi-
prezydenckiej struktury instytucjonalnej powoduje dalsze pogłębienie feno-
menu wielowariantowości wskazanego modelu ustrojowego. Można, rzecz 
jasna, utrzymywać, że w każdym przypadku jedno- lub dwuizbowa struktu-
ra legislatywy różnicuje istniejącą architekturę ustrojową, ponieważ zawsze 
dopuszczalne jest recypowanie rozwiązania konkurencyjnego. W tym sensie 
można by na przykład twierdzić, że tak jak model parlamentarny funkcjo-
nuje w wariancie monarchicznym albo w wariancie republikańskim, tak wy-
stępuje również w odmianie unikameralnej albo w odmianie bikameralnej. 
Trzeba wszakże pamiętać, że zagadnienie struktury parlamentu nie stanowi 
podstawowej osi konstrukcyjnej, wokół której zbudowany jest system rządów 
traktowany najogólniej jako układ powiązań między władzą ustawodawczą 
a władzą wykonawczą. Umieszczenie izby drugiej w architekturze ustrojowej 
państwa bądź opowiedzenie się za formułą unikameralną nie musi wpraw-
dzie pozostawać bez wpływu na wskazane relacje, jednak oddziaływanie 
to jest na tyle ograniczone, że struktura legislatywy nie może być traktowa-
na jako komponent wpływający na podstawowy schemat systemu rządów. 
Na gruncie rozwiązań semiprezydenckich omawiane zagadnienie wydaje się 
jednak nieco bardziej skomplikowane, co należy łączyć właśnie z sygnalizo-
waną wcześniej kwestią równowagi potencjału kompetencyjnego obu czło-
nów dualnej władzy wykonawczej oraz z aktywnym włączeniem izby drugiej 
do struktury mechanizmów racjonalizacyjnych.

W rezultacie w warunkach, jakie tworzy mocno osadzona na zjawisku 
racjonalizacji parlamentaryzmu odmiana semiprezydencjalizmu właści-
wa V  Republice, charakteryzowany segment legislatywy nie może zostać 
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sprowadzony wyłącznie do roli podmiotu wzbogacającego formułę repre-
zentacji politycznej, która w przypadku izby pierwszej ma zawsze charakter 
ogólnonarodowy, oraz w większym lub mniejszym zakresie uczestniczące-
go w realizacji konwencjonalnie pojmowanych funkcji parlamentu. O zre-
definiowanej roli tego organu decyduje bowiem specyfika rozbudowanych 
na gruncie procesu racjonalizacji powiązań z władzą wykonawczą, co już 
bezpośrednio oddziałuje na relacje instytucjonalne kształtujące przyjęty sy-
stem rządów482. Oparta na zjawisku racjonalizacji semiprezydencka struktura 
ustrojowa ulega wskutek tego dalszej dywersyfikacji, zakładającej funkcjono-
wanie tego modelu w dwóch odrębnych formułach, a zatem w układzie bi-
kameralizmu oraz w układzie unikameralizmu. Akcentując występujące po-
między nimi różnice, należy zaznaczyć, że pierwsza z wymienionych zakłada 
– jak pokazuje przykład V Republiki – kreację relatywnie silnej izby drugiej, 
której potencjał może być – w zależności od istniejącej konfiguracji partyj-
nej oraz bieżących potrzeb politycznych – albo wykorzystywany w szeroko 
pojętym procesie legitymizacyjnym (odnoszonym do proponowanego pro-
gramu politycznego oraz przyjmowanego na jego podstawie ustawodawstwa 
mającego poparcie obu izb), albo skutecznie neutralizowany dzięki wykorzy-
staniu przyznanych egzekutywie instrumentów zapewniających prymat izby 
pierwszej. To ostatnie zjawisko prowadzi de facto do realizacji – w kontekście 
konkretnych zamierzeń ustawodawczych – formuły jednoizbowej, ponieważ 
zakłada legitymizację rządu (w warunkach francuskich formalnie potwier-
dzaną lub wyłącznie domniemywaną) tylko przez izbę pierwszą, która po-
nadto jako jedyna – ze względu na zastosowanie procedury ostatniego słowa 
– decyduje o rezultacie parlamentarnych prac legislacyjnych. Zakładający 
„ręczne” sterowanie stosunkami między izbami bikameralizm funkcjonu-
jący w warunkach fenomenu racjonalizacji może zatem realizować schemat 
faktycznie jednoizbowy jako jeden z wariantów struktury semiprezydencja-
lizmu. Patrząc z tego punktu widzenia, należy uznać, że ewentualna forma-
lizacja jednoizbowości dokonana przez likwidację tak skonstruowanej izby 
drugiej oznaczałaby, iż semiprezydencjalizm funkcjonowałby w wariancie 
nie cztero-, a trójskładnikowym. Brak izby drugiej traktowanej jako prze-
ciwwaga dla izby pierwszej nie mógłby wówczas oddziaływać na skompliko-
wane w systemie semiprezydenckim relacje w obrębie egzekutywy. W takim 
wypadku parlament tylko w ograniczonym stopniu działałby jako podmiot, 
który przez swoją strukturę przyczynia się do wielowariantowości charakte-
ryzowanego systemu rządów. Niejako „odgórnie” wyłączone byłyby wówczas 

482 Właśnie w związku ze zjawiskiem racjonalizacji można dostrzec powiązanie działającej 
w takiej formule ustrojowej izby drugiej z semiprezydenckim systemem rządów. Wzmiankowany 
organ zostaje bowiem w takim układzie wkomponowany w logikę kluczowych mechanizmów par-
lamentaryzmu zracjonalizowanego, którego finalnym rezultatem było przecież – co udowodniła 
konstytucja V Republiki – wykreowanie wskazanej konstrukcji semiprezydenckiej.
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jakiekolwiek możliwości „wygrywania” przez egzekutywę ewentualnych po-
działów wewnątrz legislatywy. W takich warunkach władza ustawodawcza 
musiałaby funkcjonować już tylko jako struktura posiadająca jeden wykry-
stalizowany politycznie, ale niekontestowany przez izbę drugą układ więk-
szościowy. 

Uprawniony wydaje się więc pogląd, że izba druga – mimo iż nie jest 
przecież traktowana jako organ, który sam w sobie kreuje system rządów – 
istotnie oddziałuje na recypowany we Francji semiprezydencki model ustro-
jowy. Po pierwsze, jej włączenie do struktury normatywnej w charakterze 
podmiotu relatywnie silnego równa się wprowadzeniu realnego podziału 
parlamentu, co z kolei koresponduje z ideą racjonalizacji, której punktem 
docelowym pozostaje przecież efektywne wzmocnienie władzy wykonawczej 
kosztem ciała przedstawicielskiego. Po drugie, to właśnie istnienie względnie 
upodmiotowionej izby drugiej pozwala na recepcję mechanizmów umożli-
wiających rządowi sterowanie procesem ustawodawczym w poszczególnych 
jego fazach, a w konsekwencji także na „rozgrywanie” tak czy inaczej kształ-
towanych przez ten organ relacji pomiędzy obiema izbami483. W zależności 
od kontekstu politycznego nie bez znaczenia może również pozostawać ko-
rzystanie z legitymizacyjnych właściwości analizowanego segmentu dualne-
go parlamentu, co w zamierzeniu miałoby skutkować wzmocnieniem całej 
władzy wykonawczej lub tylko jej rządowego ośrodka. W czteroskładnikowej 
strukturze semiprezydenckiej (opartej na dwuczłonowej egzekutywie oraz 
dwuczłonowej legislatywie) izba druga wydaje się zatem – głównie dzięki 
„nasyceniu” tego systemu rządów instrumentarium z zakresu parlamenta-
ryzmu zracjonalizowanego – urastać do rangi jego istotnego komponentu. 
Z tego też powodu semiprezydencjalizm funkcjonujący w warunkach jedno-
izbowości należałoby uznać za ustrojowo znacznie uboższy, bo niewykorzy-
stujący w pełni potencjału, jaki tworzy jego oparta na zjawisku racjonalizacji 
konstrukcja konstytucyjna.

483 Uwzględniając zdolność egzekutywy do „ręcznego” kształtowania przebiegu postępowa-
nia ustawodawczego przez decydowanie o utrzymaniu schematu symetrycznego lub wprowa-
dzeniu elementów asymetrii, zastosowany we Francji układ relacji pomiędzy obiema częściami 
parlamentu można więc określić mianem kontrolowanego egalitaryzmu izb. Zob. J. Szymanek, 
Izby drugie parlamentu w procesie ustawodawczym, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1999, 
s. 98. Pojęcie kontrolowanego egalitaryzmu izb dobrze oddaje specyficzną rolę rządu zdolnego 
do ingerencji w relacje pomiędzy nimi, a zarazem pokazuje, że problematyka postępowania usta-
wodawczego pozostaje mocno wkomponowana w strukturę recypowanego we Francji systemu 
rządów.
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5.3. WIELOWARIANTOWOŚĆ FRANCUSKIEGO 
SEMIPREZYDENCJALIZMU W PRAKTYCE USTROJOWEJ

Sygnalizowana podatność semiprezydencjalizmu zbalansowanego w warstwie 
normatywnej na realizację zdecydowanie zróżnicowanej praktyki ustrojowej 
w zależności od układu politycznego istniejącego w obrębie dualnej władzy 
wykonawczej niezwykle sugestywnie unaoczniła właśnie V Republika. W cią-
gu niespełna sześćdziesięciu lat jej istnienia ustanowiony w ustawie zasad-
niczej system rządów funkcjonował na podstawie dwóch przeciwstawnych 
paradygmatów ustrojowych – prezydencjalistycznego oraz parlamentary-
stycznego. Wskazując na podstawowe różnice pomiędzy obiema formułami, 
należy w pierwszym rzędzie zwrócić uwagę na występujące w ramach każdej 
z nich odmienne zorientowanie odpowiedzialności politycznej rządowego 
członu władzy wykonawczej. Kwestia tego, jak w praktyce realizowana będzie 
cechująca model semiprezydencki zasada podwójnej odpowiedzialności po-
litycznej rządu (wyrażona w konstytucji explicite lub jedynie wynikająca z jej 
przepisów) stanowi bowiem właściwy klucz interpretacyjny, który pozwala 
na rozróżnienie obu sygnalizowanych formuł funkcjonowania tego właśnie 
systemu rządów. Należy bowiem mieć na uwadze, że przyjęcie konstrukcji od-
powiedzialności podwójnej wcale nie musi przekładać się na traktowanie obu 
jej komponentów, a zatem odpowiedzialności przed parlamentem i odpowie-
dzialności przed prezydentem, jako równorzędnych. Wysunięcie na pierwszy 
plan jednej z nich, co z reguły będzie zachodzić w praktyce, musi oznaczać 
opowiedzenie się za takim schematem funkcjonowania semiprezydencjali-
zmu, który pozostaje bliższy prezydencjalizmowi, albo za takim, który wprost 
nawiązuje do parlamentarnej genezy tego modelu.

Na gruncie V Republiki kierunek, który można określić mianem bazowe-
go, uzyskała prezydencjalistyczna wykładnia najważniejszych z punktu wi-
dzenia konstrukcji systemu rządów przepisów konstytucyjnych. Oznaczało 
to, że ustawa zasadnicza, która była profilowana zgodnie z formułą odnowio-
nego systemu parlamentarnego, bardzo szybko „wskoczyła” na tory, które 
w praktyce oddalały funkcjonujący ustrój od tkwiących u jej genezy założeń. 
De facto prowadziło to niemal do „odcięcia” aplikowanej konstytucji od jej 
wyraźnie widocznych parlamentarnych korzeni484. Na płaszczyźnie praktyki 

484 Takiemu spojrzeniu na tekst ustawy zasadniczej z 1958 r. sprzyjała argumentacja przed-
stawiana przez prezydenta de Gaulle’a, którego zdaniem konstytucja miała być stosowana 
z uwzględnieniem nie tylko kryterium czysto normatywnego. W przemówieniu z 8 stycznia 
1966 r., wygłoszonym w związku z wyborem na kolejną siedmioletnią kadencję, ówczesny szef 
państwa uznał: „Jako gwarant konstytucji przyjętej przez lud francuski w 1958 r. i uzupełnionej 
przezeń w 1962 r., stwierdzam, że była ona i będzie nadal stosowana w jej duchu i w jej literze 
(dans son esprit et dans sa lettre)”. Zob. Réponse à l’allocution du Président du Conseil Constitu-
tionnel [w:] Charles de Gaulle. Discours et messages, t. 5, s. 5. Eksponowanie ducha konstytucji, 
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ustrojowej ustanowiona w konstytucji struktura semiprezydencka „zgubiła” 
zatem tak istotny dla tego modelu punkt równowagi, idąc w kierunku zdecy-
dowanie proprezydenckim, który z dzisiejszej perspektywy należy traktować 
jako nie tylko dominujący, ale wręcz obowiązujący paradygmat485. W ciągu 
kilku pierwszych lat V Republiki nowo ustanowiony system ustrojowy pod 
wieloma względami funkcjonował jednak odmiennie niż w latach później-
szych. Zadecydowały o tym czynniki zarówno instytucjonalne, jak i stricte 
polityczne. Wśród tych pierwszych największe znaczenie miało przyjęcie 
przez ustrojodawcę z roku 1958 konstrukcji wyboru głowy państwa przez 
kolegium elektorów, co oznaczało odrzucenie idei elekcji powszechnej. Jeśli 
natomiast chodzi o wpływ uwarunkowań natury politycznej, to trzeba za-
uważyć, że specyficzny kontekst, w którym przyszło funkcjonować Senatowi 
wybranemu w roku 1959, wyznaczała nietypowa – na tle późniejszej ewolucji 
ustrojowej – konfiguracja polityczna, jaka pod koniec lat 50. ukształtowała 
się w Zgromadzeniu Narodowym. Obóz gaullistowski, który objął władzę 
w roku 1958, nie dysponował bowiem bezwzględną większością manda-
tów w izbie pierwszej, co nie gwarantowało stabilizacji układu rządowego. 

któremu w gruncie rzeczy przyznawano prymat nad literalnym odczytaniem tego aktu, powo-
dowało, że swoistej deprecjacji uległ pogląd o pogwałceniu konstytucji, które miałoby wynikać 
chociażby z zastosowania przez prezydenta Republiki art. 11 konstytucji do zmiany jej postano-
wień. Stanowisko dowodzące naruszenia procedury rewizyjnej przewidzianej w art. 89 musiało 
więc ustąpić argumentacji, której tło przynajmniej w jakiejś mierze stanowił zrewidowany, choć 
formalnie utrzymany w rygorach systemu parlamentarnego, model prezydentury. Tak pojmo-
wanej interpretacji konstytucji towarzyszył więc szczególnie mocno wyeksponowany element 
aksjologiczny, który nakazywał jej ogląd przez pryzmat podstawowych założeń przewodnich 
kreujących wspomnianego ducha ustawy zasadniczej. Wszystko to powodowało, że duch i litera 
stawały się w jakimś stopniu koncepcjami alternatywnymi, które mogły dostarczać – i w praktyce 
dostarczały – podbudowy dla dwóch kierunków wykładni konstytucji: prezydencjalistycznego 
i parlamentarystycznego. Szerzej na temat deprecjacji pojęcia „pogwałcenie konstytucji” i ekspo-
nowania jej ducha w gaullistowskim okresie funkcjonowania urządzeń ustrojowych V Republiki 
zob. F. Savonitto, Les discours constitutionnels sur la „violation de la Constitution” sous la Ve Répu-
blique, L.G.D.J–Lextenso Éditions, Paris 2013, s. 57–107.

485 Analizując specyfikę ustroju V Republiki funkcjonującego według paradygmatu pre-
zydencjalistycznego, Georges Vedel kwestionował zasadność posługiwania się proponowanym 
przez Duvergera pojęciem semiprezydencjalizmu. Takie ujęcie zasadzało się na założeniu, że – jak 
to zostało obrazowo przedstawione – we francuskiej praktyce ustrojowej szef państwa kumuluje 
kompetencje przysługujące prezydentowi amerykańskiemu oraz te należące do premiera brytyj-
skiego. Zdaniem Vedela, ustrój V Republiki należało więc raczej określać mianem nie semipre-
zydenckiego, lecz ultraprezydenckiego. Zob. D. Chagnollaud, J.-L. Quermonne, La Ve République, 
t. 1: Le régime politique, Flammarion, Paris 2000, s. 317–318. Trzeba wszakże zaznaczyć, że takie 
ujęcie eksponuje jeden czynnik, czyli zakres władzy głowy państwa, nie uwzględnia natomiast 
innych elementów strukturalnych systemu semiprezydenckiego, w tym przede wszystkim zasady 
podwójnej odpowiedzialności politycznej rządu. Tymczasem to właśnie szczególne, skonstruo-
wane zgodnie z sygnalizowaną zasadą powiązanie rządowego członu egzekutywy z ośrodkiem 
prezydenckim oraz z parlamentem można uznać za wyróżniającą cechę semiprezydencjalizmu 
oraz najważniejszą rację jego potraktowania jako odrębnego – choć osadzonego w strukturze 
parlamentaryzmu dualistycznego – systemu rządów.



Izba druga jako czynnik pogłębiający wielowariantowość semiprezydenckiego...282

W niektórych sprawach można było dostrzec rodzaj ponadpartyjnego kon-
sensu zapewniającego gabinetowi parlamentarne wsparcie486, jednak po za-
powiedzi przez szefa państwa reformy ustrojowej polegającej na wprowadze-
niu powszechnych wyborów prezydenckich dotychczasowy, mocno labilny 
układ sił w Zgromadzeniu Narodowym uległ załamaniu. Przejawem tego 
było uchwalenie – jak dotąd jedynego pod rządami konstytucji V Republiki – 
wotum nieufności wobec rządu487. Rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego, 
które stanowiło rezultat utraty przez gabinet zaufania izby pierwszej, w połą-
czeniu z inicjatywą referendalną powziętą na podstawie art. 11 ustawy zasad-
niczej doprowadziło wówczas do konsolidacji obozu rządzącego i wyłonienia 
się stabilnej większości udzielającej bezwarunkowego wsparcia politycznie 
jednolitej egzekutywie kierowanej przez szefa państwa.  

Permanentne i przewidywalne wsparcie parlamentu dla dualistycznej 
egzekutywy, jakie stanowiło rezultat elekcji z roku 1962, tworzyło zupełnie 
inny kontekst polityczny, w jakim przyszło funkcjonować ówczesnej izbie 
drugiej, a zarazem zamykało – nietypowy na tle późniejszej praktyki ustro-
jowej – okres pierwszej, skróconej kadencji Zgromadzenia Narodowego z lat 
1958–1962. Charakterystycznym rysem początkowych kilku lat funkcjono-
wania instytucji V Republiki było szersze nawiązywanie do reguł instytucjo-
nalnych systemu parlamentarnego, na podstawie których miano dokonywać 
interpretacji rozwiązań ustrojowych ustanowionych w konstytucji z 1958 
roku. Dotyczyło to w szczególności okresu, gdy urząd premiera zajmował 
jeden z głównych twórców tego aktu Michel Debré, który – odczytując sens 
jej najważniejszych postanowień odnoszących się do struktury systemu rzą-
dów – akcentował nie tyle siłę prezydentury oraz będący jej następstwem 
hierarchiczny układ stosunków w obrębie egzekutywy, ile gruntowną prze-
budowę relacji pomiędzy parlamentem a rządem, przeprowadzoną zgodnie 
z teoretycznymi założeniami parlamentaryzmu zracjonalizowanego488. Stąd 
też, jeśli nie liczyć faz koabitacji, okres sprawowania urzędu premiera przez 
Debré może być traktowany jako najbardziej proparlamentarny, tzn. akcen-
tujący te elementy struktury ustrojowej państwa, które należy wiązać w spo-
sób bezpośredni z regułami wprawdzie mocno zrewidowanego w stosunku 
do paradygmatu monistycznego, ale wciąż ustroju parlamentarnego. W isto-
cie chodziło zatem o system występujący w wariancie, który – nie umniej-

486 Chodzi przede wszystkim o prowadzoną przez gen. de Gaulle’a politykę względem Algie-
rii, która w 1962 r. uzyskała niepodległość. W tym celu zostały m.in. przeprowadzone – w latach 
1961 i 1962 – dwa ogólnokrajowe głosowania referendalne.

487 P. Avril, La Ve République..., s. 64–65; B. Chantebout, Brève histoire..., s. 50–52.
488 Warto nadmienić, że przejawem swoistej autonomii rządu względem prezydenta Repub-

liki była zarzucona w późniejszych latach praktyka odbywania posiedzeń tzw. rady gabinetowej 
(conseil de cabinet), podmiotu nieujętego w przepisach konstytucyjnych, a funkcjonującego – ina- 
czej niż Rada Ministrów – bez udziału głowy państwa. Zob. M. Duverger, Le système..., s. 598.
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szając roli rządowego członu egzekutywy – zdecydowanie eksponuje pozycję 
głowy państwa jako swoistego „monarchy republikańskiego” czy też pod-
miotu dysponującego znacznym, choć mimo wszystko limitowanym, polem 
władczego oddziaływania pozwalającym na incydentalne, a nie permanen-
tne ingerowanie w działanie pozostałych organów państwa489. W ciągu kilku 
pierwszych lat V Republiki można więc było dostrzec nie tyle aplikowanie 
jednego z wariantów semiprezydencjalizmu, ile stosowanie reguł odnowio-
nego systemu parlamentarnego.

Jak zaznaczono, zakończenie pierwszego, bardziej proparlamentarne-
go okresu w gaullistowskiej fazie funkcjonowania ustroju ufundowanego 
w roku 1958, nastąpiło już po czterech latach, otwierając zupełnie nowy etap 
w ewolucji systemu ustrojowego. Pod wieloma względami jego zaistnienie 
można bowiem traktować – niejako wbrew intencjom ustrojodawcy z końca 
lat 50. – jako rzeczywisty początek V Republiki490. Jeśli przyjąć perspektywę 
czysto instytucjonalną, to na pierwszy plan wysuwa się dokonana wówczas 
nowelizacja ustawy zasadniczej, której rezultatem było wprowadzenie – za-
miast elekcji przez kolegium elektorów – powszechnych wyborów prezyden-
ckich491. Zmiana ta – choć nie towarzyszyły jej modyfikacje innych przepisów 

489 Takie ujęcie było zresztą ułatwione z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, z oczywi-
stych względów u progu V Republiki nie doszło jeszcze do zakorzenienia się, rozwiniętego w la-
tach 60., gaullistowskiego paradygmatu ustrojowego opartego na konstrukcji hierarchicznego 
układu stosunków w obrębie egzekutywy oraz na pierwszoplanowym znaczeniu, nieujętej wprost 
w konstytucji, politycznej odpowiedzialności rządu przed szefem państwa. Należy bowiem pod-
kreślić, że położenie szczególnego akcentu na rolę premiera jako podmiotu podporządkowane-
go szefowi państwa, a w konsekwencji pozbawionego szerszej podmiotowości i sprowadzonego 
do realizacji wraz z rządem funkcji wykonawczej w odniesieniu do linii politycznej nakreślanej 
przez prezydenta Republiki, stanowiło głównie rezultat późniejszej interpretacji ustawy zasad-
niczej dokonywanej przez gen. de Gaulle’a. Po drugie, w okresie funkcjonowania rządu pod kie-
rownictwem Debré konstytucja obowiązywała w swoim pierwotnym kształcie, a zatem z pomi-
nięciem wprowadzonych dopiero w 1962 r. powszechnych wyborów prezydenckich. Oznaczało 
to brak legitymizacji władzy prezydenckiej przez ogół uprawnionych wyborców (jakkolwiek 
swoistym substytutem stała się – przynajmniej do pewnego stopnia – instytucja referendum), 
co – mimo autorytetu, jakim cieszył się pierwszy prezydent V Republiki, nie sprzyjało szybkiej 
recepcji wspomnianego paradygmatu ustrojowego.

490 P. Avril, Le régime politique de la Ve République, L.G.D.J, Paris 1979, s. 381.
491 Należy nadmienić, że wskazana reforma – przeprowadzona na podstawie referendum 

ustawodawczego z art. 11 konstytucji – legła u podstaw kryzysu politycznego, którego rezultatem 
było rozwiązanie przez szefa państwa Zgromadzenia Narodowego. Powiązanie elekcji parlamen-
tarnej z głosowaniem referendalnym, które zostały przeprowadzone „obok siebie” (głosowania 
te dzieliły trzy tygodnie) spowodowało, że również wybory parlamentarne stały się rodzajem 
plebiscytu dotyczącego polityki gaullistowskiej. Zob. B. Chantebout, La Constitution française. 
Propos pour un débat, Éditions Dalloz, Paris 1992, s. 54. Wynikiem tego było właśnie wyłonienie 
się w ich następstwie stabilnej większości w izbie pierwszej, która dawała wsparcie politycznie 
jednorodnej egzekutywie. Logika opisanych wydarzeń stanowiła w istocie jeden z czynników 
sprzyjających powstaniu konfiguracji „efektu większościowego”, niejako korespondując z do-
konującym się w latach następnych procesem polaryzacji sceny politycznej. Szerzej na temat 
politycznej roli referendum z 1962 r. zob. Ł. Jakubiak, Referendum jako narzędzie..., s. 238–241.
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konstytucyjnych – miała fundamentalne znaczenie polityczne. Nowa proce-
dura obsady urzędu szefa państwa zmieniła całokształt architektury ustrojo-
wej V Republiki, która oddaliła się od konstrukcji systemu parlamentarnego 
z korektą prezydencką, zbliżając w sposób ewidentny do formuły semipre-
zydencjalizmu, a nawet – w opinii Oliviera Duhamela i Guillaume’a Tus-
seau – do systemu prezydencjalistycznego (système présidentialiste)492. Ten 
drugi należałoby jednak postrzegać głównie jako swoistą syntezę rozwią-
zań konstytucyjnych oraz praktyki sprawowania władzy, której najbardziej 
charakterystycznym rysem stała się utrwalona przez układ sił politycznych 
dominacja prezydenta Republiki w strukturze instytucjonalnej państwa, 
a przede wszystkim w obrębie dwuczłonowej władzy wykonawczej funkcjo-
nującej na zasadzie hierarchicznego podporządkowania szefa rządu szefowi 
państwa. Obok zatem systemu wyborczego stosowanego w elekcji deputowa-
nych do Zgromadzenia Narodowego, który skonstruowano z odrzuceniem 
zasady proporcjonalności (z wyjątkiem głosowania z 1986 roku), powszech-
ne wybory prezydenckie stały się najważniejszym czynnikiem wpływającym 
na kształt areny rywalizacji politycznej. Ich druga tura przeradzała się bo-
wiem siłą rzeczy w formę rywalizacji pomiędzy kandydatami, wokół któ-
rych – w wyniku stale następującej ewolucji oraz w warunkach politycznej 
jednorodności egzekutywy – koncentrowały się rządząca większość oraz 
pozostająca w mniejszości opozycja493.

492 O. Duhamel, G. Tusseau, Droit constitutionnel et institutions politiques, Éditions du Seuil, 
Paris 2013, s. 540. Zmiana dokonana w 1962 r. stanowiła bowiem asumpt do tego, by na nowo 
odczytać tekst konstytucji z 1958 r., eksponując przede wszystkim te wątki, które mogły pod-
trzymywać tezę o preponderancji szefa państwa w tak skonstruowanym systemie ustrojowym. 
W świetle praktyki realizowanej w latach późniejszych istotne znaczenie miało uwydatnienie 
roli w sposób ogólny określającego funkcje prezydenta art. 5 konstytucji, a jednocześnie depre-
cjonowanie art. 20, który zadanie określania i prowadzenia polityki narodu powierza expressis 
verbis nie szefowi państwa, lecz rządowi. Choć więc systemu V Republiki ze względu na przyjęte 
rozwiązania konstrukcyjne nie można określić mianem prezydenckiego, to użycie terminu „pre-
zydencjalistyczny” należy rozumieć jako położenie szczególnego akcentu na sposób, w jaki przy-
szło mu realnie funkcjonować. Szerzej na temat takiej właśnie wykładni przepisów konstytucji 
V Republiki zob. M. Lascombe, Le droit constitutionnel de la Ve République, L’Harmattan, Paris 
2005, s. 229–244; D.G. Lavroff, Le droit..., s. 885–905. Skutkiem tego było zresztą – zwłaszcza 
po 1962 r., – tak daleko idące zredefiniowanie zasad rządzących systemem parlamentarnym, 
że zasadne stało się – również dzięki realizowanej praktyce – mówienie o wykreowaniu nowe-
go systemu rządów w postaci modelu semiprezydenckiego, którego ustrój francuski miałby być 
wręcz modelowym przykładem. Nota bene to właśnie budowa struktury nowego systemu rządów 
niejako w dwóch krokach – najpierw w 1958 r., a następnie już w mniejszym zakresie z punktu 
widzenia normowanej materii, ale za to w sposób kluczowy dla wykładni konstytucji, w 1962 r. 
– obrazowała genezę francuskiej formuły semiprezydencjalizmu. Także z tego punktu widze-
nia bezsporna wydaje się więc okoliczność, że jego zaistnienie na gruncie francuskim należy 
wiązać ze wzmiankowanym zjawiskiem najdalej idącej racjonalizacji systemu parlamentarnego. 
Parlamentaryzm odnowiony z 1958 r. uległ bowiem po kilku latach przekształceniu w ustrój 
semiprezydencki.

493 J.-C. Colliard, Le système de partis ou la Constitution politique de la Ve République [w:] 
Les 40 ans de la Cinquième République, red. J.-M. Blanquer, J.-P. Camby, Ch. Guettier, X. Robert, 
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Omówione wyżej podłoże normatywne legło u podstaw uruchomienia 
procesów porządkujących przestrzeń rywalizacji politycznej. Zmierzały one 
w kierunku recepcji na gruncie francuskim dwublokowego systemu partyj-
nego, czego przejawem było wykrystalizowanie się z czasem dwóch, wypeł-
niających większą część sceny politycznej, konkurencyjnych obozów – cen-
troprawicowego oraz lewicowego, stanowiących polityczne zaplecze liderów 
politycznych ubiegających się o prezydenturę lub też sprawujących mandat 
prezydencki494. Następowało to m.in. przez coraz wyraźniej widoczne ogra-
niczenie autonomii politycznego centrum, dla którego pomiędzy wspomnia-
nymi obozami znajdowało się coraz mniej miejsca. Wskazanej ewolucji sy-
stemu partyjnego sprzyjała niewątpliwie formuła wyborów powszechnych 
na urząd prezydenta Republiki, których druga tura z jedynie dwoma kandy-
datami z najwyższym poparciem uzyskanym w turze pierwszej przyczyniała 
się do przyspieszonej polaryzacji areny rywalizacji politycznej495. Najbardziej 

„Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l’Étranger” 1998, nr 5–6 (numéro 
spécial), s. 1613–1614.

494 Stąd też w odniesieniu do Francji można mówić o wyjątkowo silnym, a powiązanym 
również z semiprezydencką strukturą ustrojową, zjawisku prezydencjalizacji francuskich partii 
politycznych, która może być rozumiana m.in. jako kreowanie przez nie parlamentarnego za-
plecza szefa państwa lub też ubiegających się o ten urząd kontrkandydatów. Szerzej na ten temat 
zob. Ł. Jakubiak, Zjawisko prezydencjalizacji partii politycznych we francuskim systemie partyjnym 
[w:] Partie polityczne w początkach XXI wieku. Problemy rozwoju, organizacji i funkcjonowania, 
red. M. Wincławska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, 
s. 449–469. W tym kontekście pojawiło się nota bene zakorzenione już na gruncie francuskim 
pojęcie „partia prezydencka”, przez Tadeusza Godlewskiego definiowana jako formacja, która 
doprowadziła do tego, że jej kandydat został wybrany na prezydenta bez względu na to, czy sama 
weszła w skład większości czy też opozycji w Zgromadzeniu Narodowym. Zob. T. Godlewski, 
Wpływ systemu partyjnego na partie polityczne we Francji na przykładzie partii prezydenckiej  
[w:] Adaptacja – reforma – stabilizacja. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycz-
nych, red. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 
2010, s. 344. 

495 Wpływały na to również zmiany zachodzące w systemie wyborczym stosowanym w od-
niesieniu do obsady składu personalnego Zgromadzenia Narodowego. Tendencje rozwojowe 
francuskiego prawa wyborczego stanowiły niewątpliwie jeden z czynników sprzyjających kon-
solidacji systemu partyjnego, który w latach 80. XX w. przyjął dobrze wykształconą formułę 
dwublokową. Należy zaznaczyć, że na gruncie francuskim nie stosuje się wprawdzie najbar-
dziej w tym względzie klarownego rozwiązania, jakim jest udział w finałowej turze dwóch 
kandydatów z najwyższym poparciem w turze pierwszej, jednak zamiast tego obowiązuje inne 
rozwiązanie oparte na formule większościowej, zgodnie z którym w drugiej turze biorą udział 
wszyscy kandydaci, którzy uzyskali odpowiednio wysokie poparcie wyborców w pierwszym 
głosowaniu. Z punktu widzenia wpływu systemu wyborczego na system partyjny nie spo-
sób nie wspomnieć o zaostrzaniu wymogów, których spełnienie umożliwiało wzięcie udziału 
w drugiej turze wyborów parlamentarnych. W świetle obecnie stosowanych rozwiązań do wy-
boru w pierwszej turze konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości oddanych głosów, 
przy czym równocześnie trzeba spełnić dodatkowy warunek, czyli otrzymać co najmniej 25% 
głosów wszystkich wyborców mogących głosować w określonym okręgu. Do udziału w dru-
giej turze uprawnieni są kandydaci, którzy w turze pierwszej zdobyli poparcie co najmniej 
12,5% wszystkich wyborców uprawnionych do głosowania w danym okręgu (électeurs inscrits) 
(art. L126 i L162 kodeksu wyborczego). Ustalenie wzmiankowanego progu na poziomie 12,5% 
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sztandarowym przykładem takiej ewolucji było powstanie w roku 1978 nowej 
formacji politycznej – UDF, która stała się następnie, obok gaullistowskiego 
RPR, częścią centroprawicowego bloku politycznego. Powiązana z tym kla-
rowna struktura polityczna izby pierwszej powodowała zatem swoiste „do-
mknięcie” systemu skonstruowanego według logiki prezydencjalistycznej, 
gdzie model prezydentury warunkuje strukturę systemu partyjnego, a ten 
z kolei determinuje układ polityczny w parlamencie, zapewniający egzeku-
tywie bezwarunkowe wsparcie496.

Przejawem prezydencjalistycznego wariantu semiprezydencjalizmu 
było ukształtowanie się hierarchicznego układu stosunków w obrębie wła-
dzy wykonawczej oznaczającego de facto sprowadzenie premiera do roli 
podmiotu realizującego politykę definiowaną przez szefa państwa, a zatem 

zarejestrowanych wyborców nastąpiło dopiero w 1976 r. Do tego czasu – począwszy od 1966 r. 
– wymóg ten był bardziej liberalny i wynosił 10% uprawnionych wyborców. Trzeba wszakże 
pamiętać, że już wtedy był on zaostrzony. Zgodnie z pierwotnymi unormowaniami w tym za-
kresie, które zostały określone w 1958 r., do uczestnictwa w drugiej turze wyborów uprawniało 
jedynie 5% oddanych głosów (a nie 5% wszystkich uprawnionych wyborców w danym okrę-
gu). Zob. Code électoral (Version consolidée au 24 septembre 2015); Loi n° 76-665 du 19 juillet 
1976 modifiant certaines dispositions du code électoral et du code de l’administration commu-
nale, „Journal Officiel de la République Française”, 20 VII 1976, http://www.legifrance.gouv.fr 
[dostęp: 18.10.2015]; Loi n° 66-1022 du 29 décembre 1966 modifiant et complétant le code élec-
toral, „Journal Officiel de la République Française”, 30 XII 1966, http://www.legifrance.gouv.fr 
[dostęp: 18.10.2015]; Ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l’élection des députés 
à l’Assemblée nationale, „Journal Officiel de la République Française”, 14 X 1958, http://www.
legifrance.gouv.fr [dostęp: 18.10.2015]. Jak wskazuje Jean-Claude Colliard, w świetle ustawy 
z 19 lipca 1976 r., która ustanowiła wymóg uzyskania, jako przepustki do uczestnictwa w po-
wtórnym głosowaniu, akceptacji 12,5% wszystkich uprawnionych wyborców, przy założeniu 
25% absencji wyborczej oznacza to poparcie na poziomie około 16% oddanych głosów (suffra-
ges exprimés). Zob. J.-C. Colliard, Le système de partis..., s. 1615. Jak pokazała późniejsza prak-
tyka, w zdecydowanej większości przypadków prowadziło to do rywalizacji w drugiej turze 
jedynie dwóch kandydatów z najwyższym poparciem osiągniętym w pierwszym głosowaniu. 
Zob. O. Duhamel, G. Tusseau, Droit constitutionnel..., s. 553–554.

496 Ukształtowanie się stabilnego układu politycznego w parlamencie można zasadnie trak-
tować jako czynnik osłabiający znaczenie mechanizmów parlamentaryzmu zracjonalizowanego, 
nastawionych przecież na to, by takie trwałe wsparcie parlamentarne zapewniać. W prezyden-
cjalistycznej praktyce ustrojowej, zbudowanej w oparciu o proprezydenckie odczytanie odpo-
wiednich przepisów konstytucyjnych, można więc widzieć swoistą alternatywę wobec stosowania 
przez rząd konkretnych instrumentów dyscyplinujących legislatywę. Nie oznacza to, że nie były 
one w ogólne wykorzystywane (nastawiona antygaullistowsko izba druga pokazywała dobitnie, 
że z punktu widzenia władzy wykonawczej instrumenty te były potrzebne), jednak ze względu 
na korzystny układ parlamentarny nie trzeba już ich było traktować jako warunku sine qua non 
stabilizacji systemu politycznego. W tym zresztą można się doszukiwać przyczyn reformy kon-
stytucyjnej z 2008 r., która – zmierzając do większego upodmiotowienia legislatywy – skutkowała 
„stępieniem” najostrzejszych narzędzi parlamentaryzmu zracjonalizowanego. Szerzej na temat 
tego instrumentarium w warunkach istnienia trwałego i spójnego układu prorządowego w izbie 
zdolnej do wyegzekwowania parlamentarnej odpowiedzialności gabinetu zob. J.-L. Pezant, Parle-
mentarisme rationalisé et système majoritaire [w:] La République. Mélanges en l’honneur de Pierre 
Avril, Montchrestien, Paris 2001, s. 465–479.
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pozbawionego większej autonomii politycznej497. Egzekutywa skonstruo-
wana zgodnie z zasadą politycznej jednorodności traciła zatem w praktyce 
charakterystyczną cechę konstrukcji władzy wykonawczej, jaka występuje 
w warstwie normatywnej, a więc jej wewnętrzne zrównoważenie. Prezydent 
Republiki zaczął bowiem ewidentnie wykraczać poza rolę nawet najbardziej 
aktywnego politycznego arbitra, stając się – podobnie jak w systemie pre-
zydenckim – rzeczywistym liderem egzekutywy, podczas gdy rząd tracił, 
gwarantowaną mu w przepisach konstytucji, funkcję podmiotu, który ma 
nie tylko prowadzić, lecz także określać politykę narodu. Stanowiło to nie-
wątpliwie najbardziej znamienną cechę praktyki cechującej ukształtowany 
po roku 1962 „efekt większościowy”498. Co więcej, wynikający z art. 5 oraz 
art. 20 ustawy zasadniczej podział funkcji realizowanych przez oba ośrodki 
władzy wykonawczej znajdował swoisty „ciąg dalszy” w redefinicji właści-
wej semiprezydencjalizmowi zasady podwójnej odpowiedzialności rządu. 
Jak pokazała praktyka sprawowania władzy, dużo większe znaczenie miała 
niewyrażona wprost w konstytucji odpowiedzialność przed szefem państwa, 
niż uregulowana w tym akcie, choć ograniczona przez formułę zracjonalizo-
waną, odpowiedzialność przed parlamentem. Ta pierwsza była wyraźnie eks-
ponowana przez przyjęcie zwyczaju składania przez premiera dymisji rządu 
nie tylko po wyborach parlamentarnych, lecz także po elekcji prezydenckiej, 
jak również w sytuacji, gdy takie było życzenie szefa państwa. Ta druga na-
tomiast nie została, rzecz jasna, całkowicie wyłączona, jednak nie odgrywała 
większej roli, o czym decydowały nie tylko kształtujące się w izbie pierwszej 
konfiguracje partyjne, ale też następująca marginalizacja unormowań od-
noszących się do instytucji wotum zaufania. Zgodnie z praktyką rozpoczętą 
w połowie lat 60. przez premiera Pompidou przyjęto, że szef rządu nie musi 
występować z wnioskiem o jego uchwalenie przez Zgromadzenie Narodo-

497 Traktowanie szefa rządu jako pomocnika szefa państwa stanowiło charakterystyczny rys 
gaullistowskiej wizji działalności organów władzy wykonawczej. Generał de Gaulle dał temu 
wyraz podczas konferencji prasowej z 31 stycznia 1964 r., kiedy mówił o premierze jako o tym, 
który wspiera prezydenta Republiki (celui qui le seconde). Pierwszoplanową pozycję tego ostat-
niego, przejawiającą się m.in. w określaniu głównych kierunków polityki państwa realizowanych 
następnie przez rząd, miała z kolei uzasadniać okoliczność, że władza została mu powierzona 
bezpośrednio przez suwerena. Zob. Déclaration de général de Gaulle sur le rôle du Président de la 
République. Conférence de presse du 31 janvier 1964 [w:] Les grands textes..., s. 43.

498 Skoro konfiguracja „efektu większościowego” zakłada pokrywanie się obu rodzajów więk-
szości – prezydenckiej i parlamentarnej, to większość w izbie pierwszej stanowi zatem równo-
cześnie większość, która udziela politycznego wsparcia prezydentowi Republiki. Wywiera to da-
leko idące skutki polityczne. Jak pisze Wiesław Skrzydło, „w latach pokrywania się wymienionych 
większości szef państwa, wywodzący swój autorytet z woli narodu, zdobywa pozycję dominującą 
w systemie organów państwowych i w mechanizmie sprawowania władzy. Ma wówczas poparcie 
wyraźnej większości parlamentarnej, opierając się na niej, powołuje rząd. Pozwala to prezyden-
towi dominować nad premierem i rządem, a także nad parlamentem”. Zob. W. Skrzydło, Ustrój 
polityczny V Republiki w okresie kohabitacji (1986–1988), „Studia Prawnicze” 1989, z. 2–3, s. 215.
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we499. Uwydatniało to zmianę optyki ustrojowej, która wskazywała, że – choć 
nie miało to wyraźnych podstaw normatywnych – rząd pozostaje w dużo 
większym stopniu zależny od prezydenta Republiki niż od parlamentu. Za-
częto zatem uznawać, że stosowanie art. 49 ust. 1 konstytucji stanowi dzia-
łanie wyłącznie fakultatywne, a zaufanie izby pierwszej jest domniemywane 
do chwili, w której dojdzie do uchwalenia gabinetowi wotum nieufności. 
Takie stanowisko było niewątpliwie rezultatem założenia, że liczy się prze-
de wszystkim wsparcie ze strony szefa państwa, natomiast akceptacja par-
lamentu jest wprawdzie warunkiem sine qua non funkcjonowania danego 
układu rządowego, jednak nie musi być obligatoryjnie weryfikowana dzięki 
zastosowaniu odpowiednich procedur konstytucyjnych500.  

Należy podkreślić, że stosowanego konsekwentnie od początków V Re-
publiki, a w pełnej formule od roku 1962 proprezydenckiego schematu se-
miprezydencjalizmu nie odrzucono po dojściu do władzy opozycyjnych 
względem obozu gaullistowskiego formacji lewicowych, co konstytuowało 
rozpoczęcie w 1981 roku okresu alternance501. Zakwestionowało go zatem 
dopiero zaistnienie układu koabitacji, która zaczęła być postrzegana nie  

499 P. Avril, La Ve République. Histoire..., s. 97–98.
500 Adam Jamróz zwraca w tym kontekście uwagę na ograniczoność regulacji konstytucyj-

nej dotyczącej parlamentarnej odpowiedzialności rządu, która mogła w praktyce znajdować za-
stosowanie w sytuacji, w której następuje obalenie już powołanego i funkcjonującego gabinetu, 
natomiast nie była potrzebna na etapie rozpoczęcia jego działalności. Zob. A. Jamróz, Przemiany 
ustrojowo-polityczne..., s. 63–64.

501 Przejęcie władzy przez lewicę, która okazała się zwycięska zarówno w wyborach prezy-
denckich, jak i parlamentarnych, nie oznaczało bynajmniej istotnej zmiany jakościowej w za-
kresie dotychczas obowiązującego paradygmatu proprezydenckiego. Nastąpiła bowiem pełna 
akceptacja przez krytyczne do tej pory formacje lewicowe konstrukcji francuskiego modelu 
semiprezydenckiego, a w szczególności jego konkretnego wariantu politycznego, jaki stanowi 
układ „efektu większościowego” wraz z właściwymi dla tej formuły konsekwencjami ustrojowy-
mi. Jednym z przejawów takiej akceptacji było orędzie do Zgromadzenia Narodowego z 8 lipca 
1981 r., w którym nowo wybrany prezydent Mitterrand dał w sposób jednoznaczny wyraz ocze-
kiwaniu, że jego program przedstawiony przed wyborami prezydenckimi stanie się nie tylko 
„kartą działalności rządowej” (charte de l’action gouvernementale), lecz także – jak stwierdzał 
pod adresem parlamentarzystów – „kartą waszej działalności legislacyjnej” (charte de votre action 
législative). Zob. Message de M. François Mitterrand du 8 juillet 1981 [w:] Les grands textes..., 
s. 129. W tym kontekście zwraca uwagę użyte przez Oliviera Duhamela sformułowanie „monizm 
odwrócony” (monisme inversé), które nawiązuje do monistycznej formuły systemu parlamen-
tarnego z okresu III Republiki. Jak wiadomo, jego charakterystyczną cechą było podporząd-
kowanie egzekutywy, w tym również głowy państwa, organowi przedstawicielskiemu. Układ 
instytucjonalno-polityczny V Republiki pokazuje natomiast, że tak zbudowana hierarchia uległa 
całkowitemu przewartościowaniu czy też właśnie odwróceniu. Warto podkreślić, że w świetle 
przytoczonych sformułowań Mitterranda wspomniany układ miał nie tylko obejmować stosunki 
wewnątrz władzy wykonawczej, lecz także odnosić się do parlamentu. Zob. O. Duhamel, 1981: 
la Ve achevée. Sur dix caractéristique du régime, „Pouvoirs” 1982, nr 20, s. 128–130. Na temat 
specyfiki oraz ustrojowego znaczenia alternacji władzy dokonanej w 1981 r. zob. G. Burdeau, 
Alternance et continuité. Les effets constitutionnels des élections françaises de 1981, „Jahrbuch des 
ôffentlichen Rechts der Gegenwart” 1983, t. 32, s. 1–8.
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tylko jako zmiana układu większościowego w izbie pierwszej bez jednoczes-
nej zmiany politycznego oblicza prezydentury, ale także w kategoriach kon-
stytucyjnych, zakładających zmianę narzuconej przez dotychczasową prak-
tykę ustrojową wykładni proprezydenckiej, na rzecz bliższej literze tego aktu 
wykładni proparlamentarnej. Stąd też pojawił się pogląd o zrealizowanym 
dzięki współistnieniu instytucjonalnemu „powrocie do litery konstytucji” 
(retour à la lettre de la Constitution) – co miało oznaczać zdecydowanie wy-
raźniejsze nawiązanie do zarzuconych już na początku V Republiki, a mocno 
osadzonych w systemie parlamentarnym, źródeł ideowych tego aktu502. Usta-
wa zasadnicza była zatem, ze względu na narzucone wynikiem wyborów par-
lamentarnych okoliczności polityczne, niejako odkrywana na nowo. Chodzi-
ło przy tym o swoiste oddzielenie treści art. 5 oraz art. 20, tak aby ograniczyć 
rolę prezydenta Republiki do funkcji arbitra, który nie „wyręcza” rządu w za-
daniu określania i prowadzenia polityki narodu, zachowując wszakże peł-
nię przyznanych w konstytucji kompetencji. Neutralizacji ulegała zarazem 
– traktowana dotąd jako pierwszorzędna – zasada odpowiedzialności gabi-
netu przed głową państwa, która nie miała przecież jednoznacznego usank-
cjonowania w tekście ustawy zasadniczej, co siłą rzeczy musiało prowadzić 
do dowartościowania zasady konkurencyjnej, czyli odpowiedzialności rządu 
przed parlamentem. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że ta ostat-
nia w warunkach koabitacji przeżywała swój renesans503. W takim układzie 
podstawową oś konstrukcyjną systemu rządów zaczęły więc wyznaczać – tak 
jak w każdym bez wyjątku systemie parlamentarnym – relacje pomiędzy 
rządowym członem egzekutywy a organem przedstawicielskim. Zaistnienie 
koabitacji nie mogło wszakże – i to stanowi jeden z najważniejszych rezul-
tatów konstrukcji semiprezydenckiej – oznaczać daleko idącej neutralizacji 
głowy państwa. Współistnienie instytucjonalne nie stanowiło zatem nieja-
ko „symetrycznej” przeciwwagi dla realizowanego w tej czy w innej formu-
le „efektu większościowego”. O ile bowiem układ politycznie jednorodnej 
egzekutywy prowadzi do zasadniczej przebudowy relacji w obrębie władzy 

502 Wskazuje na to m.in. Gérard Courtois, uznając, że trzy okresy koabitacji unaoczniły, 
iż „V Republika mogła funkcjonować znakomicie, respektując literę konstytucji” (la Ve République 
pouvait parfaitement fonctionner en respectant à la lettre sa Constitution). Twierdzi on jedno-
cześnie, że następujące poza fazami współistnienia instytucjonalnego zjawisko prezydencjalizacji 
ustroju prowadziło do „dewitalizacji parlamentu (dévitalisation du Parlement). Zob. Nos institu-
tions sont-elles en crise? Débat entre Gérard Courtois, Bertrand Mathieu et Dominique Rousseau, 
„Constitutions. Revue de Droit Constitutionnel Appliqué” 2014, nr 4, s. 443. Mając na względzie 
pierwsze lata istnienia V Republiki, można stwierdzić, że po stronie rządu istniała jeszcze wów-
czas wola utrzymania takich relacji z parlamentem, którym trudno zarzucić podważenie logiki 
rządzącej właściwym dla każdej odmiany systemu parlamentarnego układem relacji pomiędzy 
egzekutywą a legislatywą.

503 Ł. Jakubiak, System polityczny Francji w układzie koabitacji [w:] Ustrój polityczny Francji 
współczesnej, red. J. Szymanek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 197.
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wykonawczej w sposób, który powoduje ewidentne odejście od litery konsty-
tucji, o tyle współistnienie instytucjonalne nie stanowi podobnego odejścia 
w drugą stronę, a jedynie przywrócenie zaburzonej „efektem większościo-
wym” równowagi ustrojowej, która wynika z samej, określonej w ustawie 
zasadniczej, konstrukcji semiprezydencjalizmu504. 

Opisane wyżej najbardziej charakterystyczne cechy dwóch tak różnią-
cych się od siebie wariantów funkcjonowania ustroju V Republiki prowa-
dzą do wniosku, że francuski semiprezydencjalizm widziany przez pryzmat 
praktyki politycznej pozostaje konstrukcją wysoce elastyczną, która zakłada 
wprawdzie model egzekutywy zrównoważonej na gruncie konstytucyjnym, 
ale w sferze realnej wyjątkowo trudnej do utrzymania. W takich okolicz-
nościach zupełnie zrozumiały staje się więc akcent kładziony na to, by w tak 
ujętą logikę funkcjonowania urządzeń ustrojowych wpisać inne – istotne 
z legitymizacyjnego punktu widzenia – podmioty systemu rządów. Wśród 
takich komponentów można wymienić przede wszystkim izbę pierwszą, któ-
ra – w zależności od kontekstu politycznego – legitymizuje bądź egzekutywę 
traktowaną całościowo, bądź wyłącznie jej rządowy segment. Uwypuklenie 
w obrębie formuły semiprezydenckiej parlamentu stanowiącego zaplecze 
jednego lub obu członów wewnętrznie zbalansowanej władzy wykonawczej 
nie pozwala również pominąć legitymizacyjnego aspektu funkcjonowania 
izby drugiej. Tę ostatnią cechuje przy tym polityczna „obrotowość” rozumia-
na jako zdolność do działania w trojakiej roli – jako podmiotu wspierającego 
prezydenta Republiki, jako podmiotu wspierającego rząd oraz jako podmio-
tu udzielającego wsparcia egzekutywie jako takiej. Pod tym względem oma-
wiany organ różni się zdecydowanie od izby pierwszej, która – ze względu 
na jej strukturalne powiązanie z gabinetem – w systemie opartym na zasa-
dzie parlamentarnej odpowiedzialności politycznej rządu może występować 
w roli dwojakiej, a więc albo jako organ powiązany politycznie z całą władzą 
wykonawczą, albo jako organ, który jedynie konstytuuje politycznie jej rzą-
dowy człon. Co więcej, w przypadku izby drugiej można mówić o specy-
ficznej konfiguracji czwartej, która polega na tym, że podmiot ten pozostaje 
politycznie zdystansowany od innych organów znajdujących się w strukturze 
systemu rządów. Na gruncie V Republiki taki układ może być uznany za jed-
no z następstw ustrojowego usytuowania Senatu, który funkcjonuje niejako 
„na uboczu” wspomnianej konstrukcji. Przyjęty tryb elekcji oraz odmienna 

504 Należy podkreślić, że w przypadku wymuszonego wynikami wyborów parlamentarnych 
współistnienia instytucjonalnego z 1986 r. do neutralizacji prezydentury w stopniu większym, 
niżby to wynikało z ustawy zasadniczej nie dopuścił ówczesny prezydent Mitterrand, który uznał, 
że nowej praktyce ustrojowej powinna przyświecać reguła „konstytucja, tylko konstytucja, cała 
konstytucja” (la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution). Zob. J. Le Gall, Les 
institutions de la Ve République à l’épreuve de l’alternance: la présidence de François Mitterrand, 
L.G.D.J, Paris 1997, s. 135–136.
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kadencja senatorów autonomizuje bowiem izbę drugą względem izby pierw-
szej, wskutek czego o faktycznej postawie Senatu wobec organów egzeku-
tywy nie musi już decydować wąsko pojmowane kryterium przynależności 
partyjnej. Tak rozumiana autonomizacja izby drugiej znajduje zarazem do-
godne podstawy w przyjętej formule bikameralizmu, w ramach której istotne 
miejsce zajmuje komponent asymetryczny.

Punktem wyjścia w analizie miejsca Senatu na gruncie dotychczasowej 
praktyki ustrojowej V Republiki należy zatem uczynić cztery zasygnalizowa-
ne warianty politycznej roli izby drugiej w obrębie systemu semiprezydenc-
kiego. Można wyrazić pogląd, że pod rządami ustawy zasadniczej z roku 
1958 w mniejszym lub większym stopniu zarysowała się każda z wymie-
nionych ról Senatu. Jak pokazała praktyka ustrojowa, najczęściej izba druga 
działała jako podmiot wspierający całą dualistyczną egzekutywę, co stano-
wiło następstwo konfiguracji jej politycznej jednorodności, która pod rząda-
mi obowiązującej konstytucji utrzymywała się znacznie dłużej niż formuła 
konkurencyjna, czyli układ współistnienia instytucjonalnego. W przypad-
ku realizowanego na podstawie konstytucji V Republiki systemu semipre-
zydenckiego oznacza to, że wspomniana polityczna jednorodność obejmuje 
także Zgromadzenie Narodowe, którego wsparcie stanowi warunek sine qua 
non działalności rządowego członu władzy wykonawczej. Zgodnie z logiką 
systemu parlamentarnego, który jest – w wersji skrajnie zracjonalizowanej 
– trzonem rozwiązań semiprezydenckich, głowa państwa, powołując gabi-
net, musi uwzględniać układ sił w izbie zdolnej do wyegzekwowania odpo-
wiedzialności politycznej premiera i ministrów. Prowadzi to do wniosku, 
że na gruncie takiego systemu „efekt większościowy” w formule minimalnej 
opiera się na politycznej jednorodności trzech ośrodków władzy, a więc pre-
zydenta Republiki, rządu oraz większości parlamentarnej. Należy wszakże 
wziąć pod uwagę, że struktura tak rozumianego „efektu większościowego” 
może ulec rozszerzeniu, przy czym niezbędnym tego warunkiem jest ist-
nienie odpowiedniej architektury instytucjonalnej – takiej, która zakłada 
podział organu przedstawicielskiego na dwie izby, a przez to problematyzuje 
czytelną w przypadku unikameralizmu kwestię parlamentarnego zaplecza 
rządowego członu władzy wykonawczej. Dwuizbowa struktura legislatywy 
daje w konsekwencji podstawę do wyróżnienia we Francji dwóch wariantów 
„efektu większościowego” – w wersji słabej oraz w wersji mocnej. W przy-
padku tego pierwszego korzystny dla prezydenta Republiki układ politycznie 
tożsamej egzekutywy, która w praktyce funkcjonuje na zasadzie hierarchicz-
nego podporządkowania gabinetu szefowi państwa, jest w pewnej mierze 
temperowany przez niesprzyjającą kompozycję polityczną Senatu, co zmusza 
rząd do stosowania mechanizmów ustrojowych pozwalających na neutrali-
zowanie w takich okolicznościach dużo bardziej prawdopodobnego oporu 
izby drugiej.
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Z punktu widzenia obozu prezydenckiego „efekt większościowy” w wersji 
słabej jest wprawdzie sytuacją znacznie korzystniejszą, niż układ współist-
nienia z rządem mającym wsparcie konkurencyjnych formacji politycznych, 
jednak niewątpliwie mniej sprzyjającą, niż konfiguracja, która zakłada po-
lityczne ujednolicenie wszystkich czterech komponentów ustrojowych – 
dwóch w obrębie władzy wykonawczej oraz dwóch w obrębie władzy usta-
wodawczej. Taki właśnie układ polityczny można określić mianem „efektu 
większościowego” w wersji mocnej. W tej formule większość w izbie drugiej 
pokrywa się z większością w izbie pierwszej, a także z politycznym obliczem 
całej dualistycznej egzekutywy. Patrząc z perspektywy obozu rządzącego, na-
leży więc stwierdzić, że jest to sytuacja najkorzystniejsza – pozwala bowiem 
na kontrolę wszystkich elementów ustrojowych konstytuujących system rzą-
dów postrzegany przez pryzmat relacji łączących dualistyczną egzekutywę 
z dwuczłonową legislatywą. Uzyskanie takiego właśnie efektu nie pozostaje, 
rzecz jasna, bez wpływu na wykorzystywanie przez egzekutywę instrumen-
tów pozwalających na maksymalne zneutralizowanie skutków politycznych, 
jakie mogłyby wynikać z oporu izby drugiej wobec zamierzeń programo-
wych ugrupowań reprezentowanych we władzy wykonawczej. Mocna od-
miana „efektu większościowego” każe bowiem domniemywać, że wsparcie 
udzielane rządowi nie tylko w izbie pierwszej – co stanowi warunek sine qua 
non jego funkcjonowania – lecz także w izbie drugiej505, będzie skutkować 
co najwyżej sporadycznym stosowaniem przez egzekutywę mechanizmów 
umożliwiających „wygrywanie” relacji pomiędzy oboma segmentami orga-
nu przedstawicielskiego506.

505 Polityczne wsparcie Senatu dla całej dualistycznej egzekutywy stanowi więc najbardziej 
pożądany przez rządzących układ ustrojowy, jako że wsparcie izby pierwszej należy się jej (for-
malnie rzecz biorąc – rządowi) niejako ze względu na konstrukcję parlamentarnego systemu 
rządów. Należy jednak pamiętać, że korzyści płynące z politycznego powiązania izby drugiej 
i rządu były jednak dostrzegane także przez twórców konstytucji z 1958 r., którzy widzieli w tym 
możliwość przynajmniej częściowej neutralizacji negatywnych dla gabinetu następstw konfliktu 
z deputowanymi. Rolę taką może odgrywać art. 49 ust. 4 konstytucji, który pozwala rządowi 
na ubieganie się o poparcie Senatu bez stawiania kwestii politycznej odpowiedzialności rządu. 
Trzeba jednak pamiętać, że praktyka gaullistowskiego okresu V Republiki, który naznaczyły po-
lityczne różnice pomiędzy szefem państwa a izbą drugą, w istotnej mierze zweryfikowała te – jak 
się okazało – nazbyt optymistyczne oczekiwania. Zob. A. Martin, Le président des assemblées 
parlementaires sous la Ve République, L.G.D.J, Paris 1996, s. 52.

506 Wymaga podkreślenia, że chociaż zmiany ustrojowe realizowane na podstawie politycz-
nego doświadczenia koabitacji wskazywały jednoznacznie, że najbardziej pożądanym wariantem 
funkcjonowania instytucji V Republiki jest właśnie „efekt większościowy”, to kwestia tego, czy 
wskazany układ powinien przybierać formę mocną czy też słabą, nie odgrywała istotniejszej roli. 
W tym przypadku trudno więc mówić o swoistej inżynierii konstytucyjnej stosowanej po to, by 
utrwalić konfigurację politycznie jednorodnej egzekutywy oraz całej legislatywy. Tego rodzaju 
zabiegi były w praktyce podejmowane, jednak dotyczyły nie konkretnego wariantu „efektu więk-
szościowego”, lecz wyłącznie zniwelowania prawdopodobieństwa zaistnienia kolejnego okresu 
koabitacji. Służyło temu, po pierwsze, skrócenie długości mandatu prezydenckiego do pięciu lat, 
a po drugie – odwrócenie kalendarza wyborczego, które powodowało, że wybory prezydenckie 
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Układ polityczny polegający na tym, że izba druga udziela wsparcia rzą-
dowemu segmentowi władzy wykonawczej, pozostając zarazem politycznie 
zdystansowana wobec prezydenta Republiki, może zaistnieć w formule koa-
bitacji. W takim wypadku musi jednak wystąpić – ze względu na tradycyjnie 
centroprawicowe nachylenie francuskiego Senatu – szczególna polityczna 
konfiguracja dualistycznej egzekutywy. Jak pokazało dotychczasowe do-
świadczenie koabitacji, rolę podmiotu występującego po stronie rządu izba 
druga odgrywa bowiem wówczas, gdy współistnienie instytucjonalne zakła-
da wariant lewicowego szefa państwa. Taka formuła oznacza, że parlament – 
inaczej niż egzekutywa – działa w warunkach politycznej jednorodności izb. 
Z punktu widzenia premiera podejmującego polityczną rywalizację z głową 
państwa jest to rozwiązaniem dużo korzystniejszym. Zwalnia to bowiem 
szefa rządu z konieczności stosowania procedur ograniczających wpływ Se-
natu na rezultaty postępowania ustawodawczego, a zatem z mechanizmów 
służących ograniczeniu faktycznego znaczenia izby drugiej, aby nie mogła 
ona funkcjonować jako podmiot skutecznie utrudniający realizację progra-
mu wyborczego, na podstawie którego obóz kontrolujący rządowy człon 
władzy wykonawczej zwyciężył w elekcji parlamentarnej. Sytuacja taka jest 
dla premiera szczególnie korzystna z tego względu, że nawet w warunkach 
proparlamentarnej wykładni przepisów ustawy zasadniczej, jaką oferuje 
układ koabitacji, prezydentura nie ulega przecież politycznej neutralizacji, 
lecz w najlepszym wypadku zostaje sprowadzona do roli, dla której granice 
wyznacza treść konstytucji. Powoduje to, że polityczne wsparcie izby drugiej 
jest dla gabinetu szczególnie istotne. Mimo bardziej lub mniej krytycznego 
stosunku wobec rządu prezentowanego przez prezydenta Republiki z prze-
ciwległego obozu politycznego pozwala to bowiem na realizację programu 
rządowego przy poparciu obu izb parlamentu.

Alternatywna konfiguracja współistnienia instytucjonalnego przewidu-
je z kolei dla izby drugiej funkcję organu stanowiącego zaplecze polityczne 
szefa państwa, a jednocześnie nastawionego opozycyjnie wobec rządu. Ko-
abitacja istnieje wówczas w konfiguracji politycznie podzielonych izb, a za-
tem w sytuacji, gdy każda z nich wspiera tylko jeden z podmiotów władzy 
wykonawczej. Ze względu na tradycyjnie centroprawicowe ukierunkowanie 
Senatu V Republiki oznacza to powstanie politycznego podziału w obrębie 
dwuczłonowego parlamentu, co z kolei powoduje, że w układzie współistnie-
nia instytucjonalnego Senat staje się bliższy prezydentowi Republiki niż rzą-
dowi507. Warto zarazem nadmienić, że specyfika funkcjonowania politycznie 

w 2002 r. mogły się odbyć – tak jak dotychczas – przed wyborami parlamentarnymi. Szerzej 
na ten temat zob. Ł. Jakubiak, Koabitacja w systemie..., s. 186–188, 191–195.

507 Jak w odniesieniu do koabitacji z lat 1997–2002 pisze Alain Delcamp, Senat stał się wów-
czas nie tylko przeciwwagą dla większości w Zgromadzeniu Narodowym, lecz także sprzymie-
rzeńcem prezydenta Republiki, komplikując tym samym funkcjonowanie lewicowego rządu, 
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podzielonej egzekutywy prowadzi do tego, iż wykorzystywanie przez rząd 
instrumentów umożliwiających kształtowanie faktycznej pozycji Senatu na-
stępuje w interesie rządu jako podmiotu nastawionego opozycyjnie wzglę-
dem szefa państwa, a nie całej politycznie jednorodnej i de facto hierarchicz-
nie ukształtowanej władzy wykonawczej. Gdy spojrzy się z tej perspektywy, 
to uprawniony wydaje się pogląd, że właśnie w takiej odmianie koabitacji 
ustawa zasadnicza może być aplikowana w najpełniejszym wymiarze. Wy-
nika to z faktu, że – po pierwsze – polityczna konfiguracja egzekutywy ge-
neruje wariant zakładający rewaloryzację jej rządowego ośrodka, a po wtóre 
– rzutujące na relacje pomiędzy izbami instrumentarium parlamentaryzmu 
zracjonalizowanego nie pozostaje jedynie „w odwodzie” jako niewykorzysty-
wana alternatywa dla schematu symetrycznego, lecz jest aktywnie stosowane 
w praktyce ustrojowej, potwierdzając tym samym głęboki sens działającego 
na rzecz władzy wykonawczej procesu racjonalizacji.

Jak dowiodła praktyka, dwie odrębne konfiguracje polityczne powstają-
ce w warunkach politycznej konkurencji w obrębie dualistycznej egzekuty-
wy odróżnia specyfika jej politycznego podziału polegająca na odmiennym 
ulokowaniu się obu konkurujących z sobą obozów politycznych – układzie 
centroprawicowego rządu i lewicowego prezydenta w dwóch pierwszych okre-
sach koabitacji (1986–1988, 1993–1995), a lewicowego gabinetu i centroprawi-
cowego szefa państwa w ostatniej odsłonie współistnienia instytucjonalnego 
(1997–2002). Nałożenie na ten schemat konsekwentnie centroprawicowego 
profilu Senatu miało ten skutek, że uzupełniało tak ukształtowane podziały 
polityczne o dodatkowy element ustrojowy, co prowadziło do tego, że uni-
wersalną – jak można było sądzić – konfigurację politycznej fragmentaryzacji 
władzy wykonawczej zaczęła wyraźnie różnicować odmienna, w wymiarze 
powiązań politycznych, architektura instytucjonalna powstała na podstawie 
nie trzech, a czterech komponentów systemu rządów – szefa państwa, rzą-
du, izby pierwszej oraz izby drugiej. Można więc stwierdzić, że w warunkach 
kreowanych przez współistnienie instytucjonalne szczególne umiejscowienie 
Senatu polega na jego „podczepieniu” pod jeden z rywalizujących obozów po-
litycznych, przy czym wsparcie izby drugiej może co najwyżej ułatwiać funk-
cjonowanie powiązanego z nim podmiotu egzekutywy (przez wzmocnienie 
jego pozycji względem drugiego sposród jej członów), jednak nie stanowi, 
rzecz jasna, warunku niezbędnego do tego, by konfiguracja koabitacji mog-
ła się ukonstytuować. Podobnie zatem jak w przypadku układu politycznie 

a w rezultacie – zyskując miano „anomalii demokracji”. Zob. A. Delcamp, L’affirmation du Sénat 
[w:] 1958–2008. Cinquantième anniversaire de la Constitution française, red. B. Mathieu, Éditions 
Dalloz, Paris 2008, s. 284. „Anomalią demokracji” określił Senat ówczesny premier Jospin. Wy-
powiedź lewicowego szefa rządu spotkała się z ostrą krytyką opozycyjnej wówczas centroprawi-
cy. Zob. Le Sénat se defend après les propos de Lionel Jospin, „Les Echos”, 22.04.1998, https://global.
factiva.com [dostęp: 24.11.2015].
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jednorodnej władzy wykonawczej, w obrębie którego daje się – ze względu 
na stanowisko izby drugiej – wyróżnić dwie wersje „efektu większościowe-
go”, tak i w warunkach współistnienia instytucjonalnego uzasadnione bę-
dzie stwierdzenie, że to samo kryterium może posłużyć do wyodrębnienia 
w ramach wskazanej konfiguracji jej alternatywnych odmian – formuły poli-
tycznej jednorodności izb oraz formuły ich politycznego podziału. Uprawnia 
to do stwierdzenia, że w przypadku tej pierwszej koabitacja zakłada wyłącznie 
rozdźwięk w obrębie władzy wykonawczej, natomiast w przypadku tej drugiej 
– nie ogranicza się do egzekutywy, lecz obejmuje także dwuczłonową struktu-
rę legislatywy. W tym ostatnim przypadku każdy z ośrodków władzy wyko-
nawczej dysponuje więc wsparciem jednego z członów władzy ustawodawczej, 
przy czym izba druga występuje w takim układzie zawsze jako sojusznik pre-
zydenta Republiki. Wobec możliwości zastosowania wotum nieufności rząd 
niemający wsparcia izby pierwszej nie mógłby bowiem istnieć.

5.4. WNIOSKI

System semiprezydencki postrzegany jako finalny produkt skrajnej racjo-
nalizacji ustroju parlamentarnego ujawnił na gruncie recypującej go V Re-
publiki wiele specyficznych właściwości, które nie pozostawały bez wpływu 
na rolę, jaką w obrębie złożonej architektury ustrojowej miała do odegrania 
izba druga. Samo pojęcie semiprezydencjalizmu trudno jest jednak definio-
wać w sposób jednoznaczny, co – jak się wydaje – sprzyja „płynności” grani-
cy oddzielającej ten właśnie model ustrojowy od zracjonalizowanego syste-
mu parlamentarnego. Co więcej, bez względu na formułowane propozycje 
definicyjne przyjmuje się powszechnie, że system semiprezydencki jest wy-
posażony w podstawowy składnik ustroju parlamentarnego, jakim pozostaje 
parlamentarna odpowiedzialność polityczna gabinetu. Obok niej występuje 
jednak również – niekoniecznie wyrażona wprost w przepisach konstytucyj-
nych – właściwa schematowi parlamentaryzmu klasycznego odpowiedzial-
ność przed wzmocnioną kompetencyjnie głową państwa. Summa summarum 
powoduje to, że w świetle litery konstytucji ustanowiony w ten sposób system 
rządów staje się konstrukcją opartą na zasadzie podwójnej równowagi, która 
jest osiągana, po pierwsze, na linii legislatywa–egzekutywa, a po wtóre – 
wewnątrz tej ostatniej, a zatem pomiędzy prezydenckim a rządowym seg-
mentem władzy wykonawczej. Rezultatem takich rozwiązań było w prak-
tyce ujawnienie się zdolności francuskiej formuły semiprezydencjalizmu 
do funkcjonowania w odmiennych, rzutujących na wykładnię kluczowych 
przepisów konstytucyjnych, układach politycznych „efektu większościowe-
go” oraz koabitacji, co samo w sobie potwierdzało niejako zaprogramowa-
ną w tekście ustawy zasadniczej wielowariantowość tego systemu rządów. 
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Przyczyniało się do tego także utrzymanie przez twórców konstytucji bi-
kameralnej struktury parlamentu, która w formule przyjętej w roku 1958 
została dodatkowo wypełniona rzutującymi na relacje pomiędzy izbami 
mechanizmami parlamentaryzmu zracjonalizowanego. To z kolei prowadzi-
ło do swoistego zintegrowania izby drugiej ze zbudowaną w konsekwencji 
procesu racjonalizacji – semiprezydencką konstrukcją ustrojową.

Skutkiem tego było pogłębienie wspomnianej wielowariantowości se-
miprezydencjalizmu, która została z całą mocą ujawniona na płaszczyźnie 
politycznej. Konstytucyjne usytuowanie Senatu jako izby, której relewancję 
można regulować z wykorzystaniem dostępnych egzekutywie instrumentów 
parlamentaryzmu zracjonalizowanego, powodowało, że szczególnie istotne-
go znaczenia nabierało polityczne otoczenie omawianego organu warunko-
wane istniejącymi w danym momencie układami politycznymi. Nie chodzi 
przy tym wyłącznie o dwa podstawowe warianty, na podstawie których przy-
szło dotąd funkcjonować francuskiemu systemowi politycznemu, a zatem 
o „efekt większościowy” oraz współistnienie instytucjonalne508, lecz również 
o swoiste podwarianty, które można wyróżnić w obrębie dwóch konfiguracji 
podstawowych. Gdy weźmie się pod uwagę faktyczną pozycję izby drugiej we 
francuskim systemie politycznym, to zasadne wydaje się wyróżnienie w ra-
mach konfiguracji „efektu większościowego” jego odmiany mocnej, zakłada-
jącej polityczną jednorodność obu części egzekutywy oraz każdej z izb, a tak-
że odmiany słabej, która oznacza, że większość senacka pozostaje w opozycji 
do pozostałych trzech wyróżnionych elementów systemu rządów. Stosując 
to samo kryterium, w układzie koabitacji można wyodrębnić jej odmianę 
zakładającą polityczną jednorodność Zgromadzenia Narodowego i Senatu, 
a także tę, która przewiduje odmienny profil partyjny większości w obu iz-
bach509. W rezultacie to właśnie dwuizbowa struktura parlamentu staje się 

508 Stwierdzenie o wariantach, które występowały do tej pory, zakłada, że przynajmniej teo-
retycznie możliwe jest wyróżnienie konfiguracji odmiennej od dwóch znanych z dotychczasowej 
praktyki ustrojowej. Należy bowiem pamiętać o ujęciu Duvergera, który wskazuje na ewentual-
ność zaistnienia schematu polegającego na tym, że egzekutywa jest wprawdzie politycznie jedno-
rodna, jednak to premier, a nie – jak w klasycznej formule „efektu większościowego” – prezydent 
Republiki staje się faktycznym liderem większości parlamentarnej.

509 Nie wydaje się zasadne, by także w odniesieniu do koabitacji mówić o jej odmianie silnej 
i słabej, wyróżnianej na podstawie kryterium politycznej struktury parlamentu. Należy bowiem 
wziąć pod uwagę, że współistnienie instytucjonalne jest postrzegane przede wszystkim przez 
pryzmat relacji w obrębie władzy wykonawczej, a konfiguracja parlamentu, choć ma kluczowe 
znaczenie dla wykreowania politycznie podzielonej egzekutywy po wyborach do Zgromadze-
nia Narodowego, w relacjach pomiędzy szefem państwa a rządem odgrywa rolę drugoplanową. 
Wydaje się więc, że wyróżnienie słabej i silnej formuły koabitacji powinno się opierać przede 
wszystkim na charakterze stosunków łączących oba segmenty władzy wykonawczej w obrębie 
semiprezydenckiego schematu ustrojowego. Koabitacja w odmianie mocnej będzie więc odpo-
wiadać współistnieniu instytucjonalnemu o wysokim stopniu konfliktowości (okres 1986–1988), 
natomiast koabitacja w odmianie słabej – współistnieniu instytucjonalnemu o stosunkowo kon-
sensualnej naturze (przede wszystkim okres 1993–1995). Sygnalizowany poziom rywalizacyjno-
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czynnikiem różnicującym obie wymienione konfiguracje polityczne rzutu-
jące na odczytanie – proprezydenckie lub proparlamentarne – konstytucji 
z roku 1958.

Wobec powyższego izba druga staje się w praktyce tym elementem 
w strukturze instytucjonalnej państwa, który przyczynia się do dalszego 
zróżnicowania z pozoru jednorodnych kategorii pojęciowych stosowanych 
do opisu procesów politycznych kształtujących funkcjonowanie ustroju pod 
rządami konstytucji V Republiki, co w istocie prowadzi do pogłębienia wie-
lowariantowości francuskiej odmiany semiprezydencjalizmu. Jednocześnie 
należy stwierdzić, iż ujawnienie się w praktyce wzmiankowanych podwa-
riantów potwierdza, że izba druga funkcjonuje jako organ „immunizowa-
ny” na zjawisko alternacji władzy, które w systemie semiprezydenckim jest 
przeprowadzane zarówno w aspekcie prezydenckim, jak i parlamentarnym 
(w izbie pierwszej jako tej części parlamentu, która kreuje polityczne obli-
cze rządowego ośrodka egzekutywy). Senat, będąc organem wyłanianym 
w odmiennej niż głosowanie powszechne procedurze wyborczej oraz – jeśli 
chodzi o długość kadencji senatorów – w sposób niedostosowany do okresu 
pełnomocnictw prezydenta Republiki i Zgromadzenia Narodowego, pozo-
staje bowiem niejako „na uboczu” najważniejszych procesów politycznych, 
co powoduje, że nierzadko staje „w poprzek” zapoczątkowanemu u progu 
lat 80. zjawisku periodycznych wymian elit rządzących reprezentujących 
dwa obozy wyznaczające główną oś rywalizacji międzypartyjnej.

Można też uznać, że z punktu widzenia roli, jaka jest odgrywana przez Se-
nat w praktyce ustrojowej V Republiki, dużo ważniejsze wydaje się występo-
wanie konfiguracji izb politycznie jednorodnych czy też politycznie podzie-
lonych niż układów, które z perspektywy władzy wykonawczej należałoby 
uznać za zupełnie podstawowe, a zatem „efektu większościowego” oraz wa-
riantu konkurencyjnego, czyli współistnienia instytucjonalnego. Za istotne 
kryterium różnicujące należy przyjąć skalę wykorzystywania przyznanych 
rządowi instrumentów parlamentaryzmu zracjonalizowanego. Jeśli zatem 

ści jest przy tym uzależniony od wielu różnorodnych czynników politycznych i behawioralnych, 
których z pewnością nie można sprowadzać do specyfiki układów większościowych w obu izbach 
parlamentu. Sam fakt, że w konfiguracji politycznego podziału izb po jednej stronie występują 
prezydent Republiki oraz izba druga, a po przeciwnej rząd mający wsparcie w izbie pierwszej, 
natomiast w konfiguracji izb politycznie tożsamych szef państwa ma przeciwko sobie trzy pozo-
stałe komponenty analizowanej struktury ustrojowej, nie wydaje się więc wystarczającym argu-
mentem za posłużeniem się tym kryterium do wyróżnienia koabitacji w formule silnej i słabej. 
Odmienna sytuacja występuje w przypadku „efektu większościowego”, który niejako z definicji 
charakteryzuje dominacja prezydenta Republiki w strukturze instytucjonalnej państwa. Kryte-
rium wyodrębnienia jego silnego i słabego wariantu może być więc zakres kontroli przez obóz 
prezydencki pozostałych komponentów systemu rządów. Polityczna jednorodność izb oznacza, 
że taka kontrola jest pełna, a ich polityczny podział – że jest ograniczona przez wyłączenie izby 
drugiej, w której większość kreuje opozycja wobec obozu rządzącego.
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polityczne oblicze większości w każdej z izb jest zróżnicowane, praktyka 
ustrojowa opiera się na intensyfikacji dostępnych egzekutywie instrumen-
tów służących korygowaniu procesu legislacyjnego w taki sposób, by – mimo 
niechętnego stosunku senatorów – doprowadzić do zamierzonych rezultatów 
politycznych. Skutkiem tego jest osiągany sytuacyjnie układ w postaci uwi-
docznionej asymetrii Zgromadzenia Narodowego i Senatu. Z kolei politycz-
na jednorodność izb – bez względu na istniejące skonfigurowanie władzy 
wykonawczej – rodzi zjawisko przeciwne, czyli zgodne działanie obu części 
legislatywy, które powoduje, że parlament pojmowany całościowo może sku-
tecznie funkcjonować według schematu symetrycznego. Jeśli na taki podział 
nałożyć dwie tradycyjne – właściwe dla semiprezydencjalizmu V Republiki – 
konfiguracje polityczne wyróżnione ze względu na układ polityczny w obrę-
bie egzekutywy, to francuska formuła tego właśnie systemu rządów w ukła-
dzie bikameralnym otrzymuje widoczną przez pryzmat praktyki postać 
schematu obejmującego cztery odmienne warianty. Dwa z nich zakładają 
intensyfikację dotyczących funkcji ustawodawczej mechanizmów racjonali-
zacyjnych zbudowanych na zasadzie dwuizbowości: „efekt większościowy” 
w wersji słabej, którego beneficjentem jest cała egzekutywa, choć de facto 
prezydent za pośrednictwem rządu, oraz koabitacja w układzie podzielonych 
izb, której beneficjentem pozostaje segment rządowy. Dwa pozostałe opierają 
się na rezygnacji z szerszego stosowania instrumentów racjonalizacyjnych: 
„efekt większościowy” w formule mocnej sprzyjającej w pierwszej kolejno-
ści szefowi państwa, oraz koabitacja w konfiguracji jednorodności izb, gdzie 
utrzymanie schematu symetrycznego działa na rzecz rządu podejmującego 
rywalizację z prezydentem Republiki.



Zakończenie

W okresie trzech kolejnych wcieleń Marianny istniejących od roku 1875 
francuska izba druga funkcjonowała w obrębie dwóch istotnie od siebie od-
biegających odmian systemu parlamentarnego (monistycznego oraz duali-
stycznego) oraz w ramach trzech zróżnicowanych formuł bikameralizmu (sy-
metrycznego, skrajnie asymetrycznego oraz względnie asymetrycznego)510. 
Formuła monistyczna powstała jako wynik syntezy ustaw konstytucyjnych 
III Republiki, klasycznej teorii reprezentacji, która nakazywała utożsamiać 
parlament z samym suwerenem, oraz praktyki ustrojowej rozwijanej zgodnie 
z założeniem prymatu władzy ustawodawczej w strukturze instytucjonalnej 
państwa. Budowa parlamentu bikameralnego była wówczas mocno związa-
na z postulatami środowisk konserwatywnych, widzących w skonstruowanej 
na zasadzie reprezentacji terytorialnej izbie drugiej organ zdolny do korygo-
wania stanowiska zasiadającej w izbie pierwszej reprezentacji ogólnonaro-
dowej. Nie pozostawało to bez wpływu na recypowanie modelu bikamerali-
zmu symetrycznego, który eliminował problem ewentualnej marginalizacji 
Senatu realizującego dwie najważniejsze funkcje parlamentu – stanowienie 
prawa o randze ustawowej i konstytucyjnej oraz kontrolę działalności rzą-
du. Powiązanie takiego właśnie ustrojowego ulokowania izby drugiej z mo-
nistyczną strukturą parlamentaryzmu znajdowało odbicie na płaszczyźnie 
praktyki funkcjonowania przyjętej konstrukcji instytucjonalnej. Izba druga 
jako podmiot zdolny do skutecznego wyegzekwowania odpowiedzialności 
politycznej gabinetu, a także do stałego oddziaływania na przebieg postę-
powania ustawodawczego, które zakładało wymóg aprobaty obu części le-
gislatywy dla uchwalanego tekstu ustawy, stała się w rezultacie czynnikiem 
pogłębiającym typową dla III Republiki nierównowagę ustrojową. Świad-
czy o tym najlepiej upadek – ze względu na postawę izby drugiej – dzie-
sięciu spośród przeszło stu gabinetów funkcjonujących pod rządami ustaw 

510 Biorąc pod uwagę konstrukcję relacji pomiędzy izbami na gruncie III i IV Republiki, 
w kontekście dwuizbowości funkcjonującej od 1958 r., można też zasadnie mówić o bikame-
ralizmie mieszanym (un bicamérisme mixte). Zob. R. Ferretti, Bicamérisme de la Ve République, 
„Petites Affiches”, 31 décembre 1999, nr 261, https://www.lextenso.fr [dostęp: 24.11.2015]. 
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konstytucyjnych z 1875 roku. Można powiedzieć, że Senat nie działał w tym 
przypadku jako organ stabilizujący rząd względem Izby Deputowanych, ko-
rygując w ten sposób najbardziej jaskrawe, negatywne skutki monistycznego 
schematu ustrojowego, lecz funkcjonował jako podmiot, którego polityczne 
nastawienie mogło zakończyć istnienie danego układu rządowego – nawet 
wówczas, gdy takiego stosunku do urzędującego gabinetu nie podzielała izba 
pierwsza. 

Po II wojnie światowej dotychczasowe zestawienie relewantnej izby dru-
giej oraz modelu parlamentaryzmu jednokierunkowego nie zostało utrzyma-
ne. Można uznać, że spośród dwóch wskazanych komponentów ustrojowych 
dalej idąca modyfikacja dotyczyła tylko jednego z nich – mocno zrewido-
wanej struktury bikameralnej, która tym razem została oparta na modelu 
radykalnie asymetrycznym. Ustanowioną w konstytucji z 1946 roku Radę 
Republiki uformowano jako ciało w zasadzie wyłącznie opiniodawcze, jak-
kolwiek reforma z połowy lat 50. zmieniła ten stan rzeczy, mocniej angażując 
izbę drugą w przebieg postępowania ustawodawczego. Jednocześnie pozosta-
wiono monistyczną architekturę parlamentaryzmu, w obrębie której władza 
wykonawcza nie mogła stanowić skutecznej przeciwwagi dla władzy usta-
wodawczej. Zastosowane instrumenty parlamentaryzmu zracjonalizowane-
go – swoiste novum ustrojowe – były wprawdzie w jakiejś mierze obecne, ale 
w konfrontacji z praktyką opartą na wciąż obowiązującym paradygmacie 
monistycznym okazały się dalece niewystarczające. W rzeczywistości uleg-
ły one pełnej neutralizacji, o czym świadczyła chociażby podwójna inwe-
stytura udzielana rządowi niejako wbrew literze konstytucji IV Republiki. 
Na tle praktyki sprzed roku 1940 rola izby drugiej musiała więc ulec daleko 
idącej rewizji. Organowi temu nie można już było przypisywać destabilizu-
jącego oddziaływania na kluczowe elementy systemu rządów, w czym zresz-
tą należy widzieć elementy racjonalizacji sensu largo – wszelkiego rodza-
ju rozwiązań ograniczających niekorzystny wpływ parlamentu na trwałe, 
wyznaczone rytmem kadencji, funkcjonowanie organów egzekutywy. Nie 
zmienia to faktu, że w praktyce ustrojowej pojawiły się sygnały świadczące 
o próbie budowy nieformalnych powiązań pomiędzy rządem a Radą Repub-
liki, które z jednej strony miały pewien walor legitymizacyjny, a z drugiej 
mogły – wobec obowiązywania paradygmatu monistycznego – przyczyniać 
się do dalszego osłabienia gabinetu względem legislatywy. Trzeba wszakże 
przyznać, że mimo takich symptomów praktyka nie dostarczyła przykła-
dów radykalnej reorientacji pozycji izby drugiej względem rządowego członu 
władzy wykonawczej. Chodziłoby tu o powrót do właściwej dla III Republiki 
optyki patrzenia na parlament w sposób całościowy. Nakazywałoby to wi-
dzieć w nim podmiot, który bez względu na wewnętrzny podział oraz kom-
petencyjne wyważenie jego członów jest w stanie skutecznie doprowadzić 
do upadku aktualnego układu rządowego.
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Na tle wcześniejszych republik ustrój zbudowany pod koniec lat 50. ubieg-
łego wieku przyniósł widoczne zmiany w obu charakteryzowanych obsza-
rach. Wyważeniu uległa konstrukcja bikameralna – tym razem można było 
w niej dostrzec swego rodzaju kompromis pomiędzy dwiema skrajnościami 
występującymi w latach 1875–1958. Elementy właściwe strukturze nierów-
norzędności izb zostały przemieszane z rozwiązaniami charakteryzującymi 
model symetryczny. Jednocześnie konsekwentnie utrzymuje się mechanizm 
personalnej kreacji składu izby drugiej, która – jako podmiot niewybiera-
ny w głosowaniu powszechnym – stanowi organ zbudowany na podstawie 
podziału terytorialnego. Przyjęcie konstrukcji Senatu o relatywnie mocnej 
pozycji ustrojowej korespondowało z dokonaną w roku 1958 głęboką odno-
wą systemu parlamentarnego, który tym razem ewidentnie porzucił swoje 
dotychczasowe monistyczne oblicze. Reforma parlamentaryzmu szła w kie-
runku wzmocnienia władzy wykonawczej, a jej instytucjonalną „twarzą” 
uczyniono prezydenta Republiki, który miał się stać zwornikiem nowo two-
rzonej konstrukcji ustrojowej. Równolegle rewaloryzacji uległo stanowisko 
rządowego członu władzy wykonawczej – wzmocnionego jednak nie wobec 
głowy państwa, lecz względem legislatywy. Dokonane w ten sposób zrówno-
ważenie parlamentarnego systemu rządów opierało się na filozofii racjona-
lizacji, generując powrót do zarzuconego w III Republice parlamentaryzmu 
dualistycznego – struktury, której znamienną cechą jest zasada podwójnej 
odpowiedzialności rządu, egzekwowanej zarówno przed parlamentem, jak 
i prezydentem. W połączeniu z innymi komponentami ustrojowymi (takimi 
jak powszechne wybory prezydenckie oraz znaczące kompetencyjne wzmoc-
nienie głowy państwa, która nie występowała już jako podmiot politycznie 
zneutralizowany) tworzyło to instytucjonalny kontekst sprzyjający powsta-
niu koncepcji semiprezydencjalizmu – konstrukcji, którą zaczęto z czasem, 
mimo jej genetycznego związku z ustrojem parlamentarnym, traktować jako 
nowy model rządów.

Na gruncie francuskim znakiem rozpoznawczym semiprezydencjalizmu 
stało się zarazem szczególnie intensywne „nasycenie” relacji pomiędzy rzą-
dem a parlamentem mechanizmami parlamentaryzmu zracjonalizowane-
go. Zaistnieniu niektórych z nich służyła dwuizbowa struktura legislatywy. 
Chodzi tu w szczególności o daleko posunięte możliwości ingerowania rządu 
w przebieg postępowania ustawodawczego, czego rezultatem była optyma-
lizacja pozycji władzy wykonawczej, zdolnej do takiego sterowania proce-
sem legislacyjnym, które umożliwiałoby uzyskiwanie zamierzonych celów 
na dwóch płaszczyznach – stricte normatywnej oraz politycznej. Dawało 
to rządowi szerokie pole do tego, by – najogólniej rzecz ujmując – neutra-
lizować izbę drugą, gdy ta prezentowała wobec egzekutywy postawę opozy-
cyjną, albo wykorzystywać bezwarunkowe poparcie obu części legislatywy 
do celów legitymizacyjnych. Największe znaczenie miało w tym względzie 
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wykorzystywanie instytucji mieszanych komisji parytetowych, będących 
formą postępowania rozjemczego w razie sporu między izbami, a także – gdy-
by nie doszło w ten sposób do osiągnięcia porozumienia – sięganie po pro-
cedurę ostatniego słowa Zgromadzenia Narodowego, a zatem decydowanie 
się w finalnej fazie postępowania ustawodawczego na przełamanie schematu 
symetrii obu części legislatywy. Z kolei w zakresie funkcji kontrolnej par-
lamentu istotniejsze znaczenie polityczne zyskiwało weryfikowanie popar-
cia Senatu dla polityki rządu, co z reguły służyło wzmocnieniu pozycji tego 
właśnie ośrodka władzy wykonawczej wobec pozostałych komponentów se-
miprezydenckiego systemu rządów. Intensywniejsze stosowanie wskazanych 
mechanizmów konstytucyjnych mogło jednak ulec – i w praktyce ulegało – 
znaczącemu osłabieniu. Było tak wówczas, gdy polityczne skonfigurowanie 
sceny politycznej powodowało, że marginalizowanie izby drugiej w postę-
powaniu ustawodawczym nie było konieczne. To samo można było odnosić 
do senac kiej funkcji legitymizacji polityki rządu. Wobec wsparcia prezydenta 
Republiki strategia częstej weryfikacji poparcia izby drugiej traciła na znacze-
niu, a niekiedy – w razie gdy dominowała w niej obca programowo formacja 
polityczna – była wręcz niemożliwa. W tej ostatniej sytuacji nie przynosiłoby 
to bowiem oczekiwanych przez rząd rezultatów politycznych.

Szczególnego znaczenia dla interpretacji faktycznej pozycji izby drugiej 
w systemie ustrojowym V Republiki nabierało zatem aktualnie istniejące 
skonfigurowanie przestrzeni rywalizacji partyjnej. Wyróżnione na podsta-
wie układu wewnątrz dualistycznej egzekutywy przeciwstawne formuły – 
„efekt większościowy” oraz koabitacja – stanowiły przejaw dwóch, niejako 
konkurencyjnych, sposobów wykładni konstytucji V Republiki. Konfigura-
cja „efektu większościowego” zakładała szczególne dowartościowanie głowy 
państwa, które miało się opierać na dwóch podstawowych filarach. Po pierw-
sze, właściwy kontekst konstytucyjny tworzyły tu te dotyczące prezydenta 
postanowienia ustawy zasadniczej, które stanowiły dogodny punkt wyjścia 
do wykładni rozszerzającej, a wskutek tego do dalszej – wykraczającej poza 
literę tego aktu – rewaloryzacji jego pozycji ustrojowej (regulacje przewi-
dujące wybór w głosowaniu powszechnym, sprawowanie politycznego arbi-
trażu oraz wykonywanie najważniejszych kompetencji bez kontrasygnaty). 
Po wtóre, niezwykle korzystna dla prezydenta interpretacja konstytucyjnej 
konstrukcji systemu rządów była możliwa dzięki odpowiedniemu układo-
wi partyjnemu, a w szczególności kontroli przez tę samą opcję polityczną 
dwóch ośrodków władzy – Pałacu Elizejskiego i Pałacu Burbonów, przy 
czym to ostatnie przekładało się w sposób bezpośredni na kontrolę siedziby 
premiera – Pałacu Matignon. Następowało zatem pokrywanie się większo-
ści prezydenckiej oraz większości parlamentarnej, a profity z takiego układu 
czerpał – jako lider politycznie jednorodnej egzekutywy – szef państwa. Kon-
figuracja konkurencyjna – formuła koabitacji – stanowiła „powrót do litery 
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konstytucji” w tym sensie, że choć nie mogła skutkować symetrycznym 
osłabieniem prezydentury (niejako poniżej standardu konstytucyjnego), 
a tym samym przypominać konstytucji Grévy’ego z okresu III Republiki, 
to jednak zmuszała szefa państwa do ograniczenia swoich aspiracji politycz-
nych, a w rezultacie prowadziła do upodmiotowienia rządu jako drugiego 
obok głowy państwa podmiotu władzy wykonawczej. Oznaczało to repar-
lamentaryzację V Republiki, która przed rokiem 1986, a więc do zaistnienia 
pierwszej koabitacji, funkcjonowała według prezydencjalistycznej wykładni 
przepisów konstytucji.

Praktyka działania architektury instytucjonalnej pod rządami konsty-
tucji V Republiki ulegała dalszemu zróżnicowaniu ze względu na polityczne 
nastawienie izby drugiej, które – co należy podkreślić – aż do roku 2011 
było konsekwentnie centroprawicowe (aczkolwiek różnie rozkładały się ak-
centy pomiędzy polityczną siłą grup bliższych centrum i bliższych prawicy). 
W ramach każdej z dwóch wymienionych konfiguracji wyjściowych doszło 
do sytuacji, w której oba człony legislatywy były politycznie jednorodne 
albo politycznie podzielone. Pozwoliło to wyróżnić „efekt większościowy” 
w wersji mocnej, gdy polityczna jednorodność obejmuje oba ośrodki wła-
dzy wykonawczej oraz cały bikameralny parlament, co stanowi układ op-
tymalny dla szefa państwa, oraz „efekt większościowy” w wersji słabej, gdy 
egzekutywa pozostaje wprawdzie spójna pod względem politycznym, jed-
nak w obrębie legislatywy dochodzi do politycznego podziału. Wskutek tego 
parlamentarne zaplecze władzy wykonawczej ogniskuje się w izbie pierw-
szej, a w izbie drugiej dominują formacje opozycyjne. Na podobnej zasadzie 
w obrębie współistnienia instytucjonalnego polityczna kompozycja izb dała 
podstawę do wyróżnienia koabitacji w układzie izb politycznie jednorod-
nych oraz koabitacji w formule izb politycznie podzielonych. W przypadku 
tej pierwszej polityczna tożsamość obu części legislatywy dodatkowo pod-
nosi pozycję rządu, a przez to przyczynia się – wobec braku marginalizacji 
szefa państwa – do politycznej równowagi w obrębie egzekutywy. Koabitacja 
w wariancie alternatywnym, zachodząca, gdy wsparciem senatorów cieszy 
się szef państwa, stawia gabinet w znacznie mniej korzystnej sytuacji. Choć 
pozycja rządu w porównaniu ze statusem tego organu w trakcie każdej z for-
muł „efektu większościowego” i tak jest silniejsza, to jednak rywalizacyjny 
charakter stosunków z prezydentem Republiki stanowi czynnik zmuszający 
do intensyfikacji w praktyce dostępnych gabinetowi instrumentów parla-
mentaryzmu zracjonalizowanego. Bez względu na skalę, w jakiej to następu-
je, parlamentarna legitymacja rządowego członu władzy wykonawczej jest 
wówczas ewidentnie słabsza. Choć więc faktyczna rola obu ośrodków wła-
dzy wykonawczej pozostaje uzależniona także od wielu innych czynników 
(wchodzą tu w grę np. skala przewagi formacji prorządowej w izbie pierwszej 
czy też osobowość piastunów najwyższych stanowisk w państwie), a kwestia 
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politycznej konfiguracji w ramach szeroko pojętego parlamentu może być 
traktowana tylko jako jeden z nich, to jednak różne polityczne nastawienie 
izby drugiej – zarówno w warunkach „efektu większościowego”, jak i koa-
bitacji – stanowi względnie czytelny element o charakterze strukturalnym, 
który może służyć jako dogodne kryterium dalszej dywersyfikacji obu pod-
stawowych układów politycznych V Republiki.

Mocne osadzenie francuskiego Senatu w strukturze parlamentaryzmu 
zracjonalizowanego w powiązaniu z ujawnioną w praktyce ustrojowej labil-
nością francuskiej odmiany semiprezydencjalizmu (rozumianej jako zdol-
ność znaczącej modyfikacji jego działania przez odmienne konfiguracje poli-
tyczne) tworzy podstawy do traktowania tego właśnie systemu rządów przez 
pryzmat układu czteroczynnikowego (prezydent Republiki – rząd – Zgro-
madzenie Narodowe – Senat). W takim wypadku rozszerzeniu ulega zatem 
podstawowy schemat instytucjonalny charakteryzujący model parlamen-
tarny oraz wszelkie jego dalsze mutacje. Zgodnie z konstytutywną zasadą 
każdej wersji tego systemu, jaką nieodmiennie pozostaje odpowiedzialność 
rządu przed parlamentem, punkt ciężkości kładzie się na tym członie legis-
latywy, który jest w stanie taką odpowiedzialność skutecznie egzekwować. 
W warunkach bikameralizmu asymetrycznego realizowanego w obszarze 
kontroli gabinetu możliwość taka przysługuje izbie pierwszej, natomiast 
izba druga – jako organ niemający wpływu na układ polityczny w ramach 
władzy wykonawczej – pozostaje niejako „na obrzeżach” struktury ustroju 
parlamentarnego. Izby tej nie łączy bowiem z rządem podstawowy związek 
strukturalny, jaki wyznacza wspomniana zasada jego parlamentarnej odpo-
wiedzialności. Stąd też można stwierdzić – traktując kwestię systemu rządów 
w sposób restrykcyjny – że nawet w państwach recypujących model bikame-
ralny w formule nierównorzędnej jego architektura jest zbudowana na sche-
macie trójskładnikowym tworzonym przez głowę państwa, rząd oraz tę izbę, 
która jest zdolna wyegzekwować parlamentarną odpowiedzialność gabine-
tu. Taką perspektywę modyfikuje jednak szerzej zakrojone włączenie izby 
drugiej do struktury mechanizmów parlamentaryzmu zracjonalizowanego 
stosowanych w obszarze funkcji prawotwórczej i kontrolnej. W rezultacie, 
nawet jeśli ten właśnie człon legislatywy nie jest zdolny do skutecznego wy-
egzekwowania odpowiedzialności politycznej gabinetu, to staje się podmio-
tem mocno zaangażowanym w relacje instytucjonalne zachodzące w obrębie 
systemu rządów. Powoduje to w konsekwencji, że właśnie spojrzenie przez 
pryzmat ustrojowej roli Senatu może dostarczyć nowego oglądu właściwych 
francuskiej odmianie semiprezydencjalizmu stosunków pomiędzy władzą 
ustawodawczą i władzą wykonawczą, a także wewnątrz tej ostatniej.

Wszystko to prowadzi do wniosku, że system rządów V Republiki staje 
się – jak sygnalizowano wyżej – konstrukcją nie trój-, lecz czteroskładniko-
wą. Jeśli bowiem spojrzeć na francuski semiprezydencjalizm z perspektywy 
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realizowanej dotychczas praktyki ustrojowej, to można dostrzec charakte-
rystyczne zjawisko wielowariantowości tego właśnie modelu, która stano-
wi rezultat syntezy z jednej strony prezydencjalistycznej bądź parlamenta-
rystycznej interpretacji przepisów konstytucji („efekt większościowy” albo 
koabitacja), a z drugiej – aktywizmu w zakresie korzystania z angażującego 
izbę drugą instrumentarium parlamentaryzmu zracjonalizowanego bądź re-
zygnacji (choć nigdy nie całkowitej) z przysługujących w tym zakresie moż-
liwości. Połączenie wymienionych komponentów pozwala na wyodrębnienie 
czterech wariantów funkcjonowania systemu rządów V Republiki: 

1) praktyki prezydencjalistycznej połączonej z generalnie pasywnym na-
stawieniem do korekty bikameralizmu za pośrednictwem mechani-
zmów parlamentaryzmu zracjonalizowanego („efekt większościowy” 
w wersji mocnej); 

2) praktyki prezydencjalistycznej połączonej z aktywizmem w zakresie 
korekty bikameralizmu za pośrednictwem instrumentarium parla-
mentaryzmu zracjonalizowanego („efekt większościowy” w wersji 
słabej); 

3) praktyki parlamentarystycznej połączonej z generalnie pasywnym 
nastawieniem do korekty bikameralizmu za pośrednictwem mecha-
nizmów parlamentaryzmu zracjonalizowanego (koabitacja w wersji 
politycznej jednorodności izb); 

4) praktyki parlamentarystycznej połączonej z aktywizmem w zakresie 
korekty bikameralizmu za pośrednictwem instrumentarium parla-
mentaryzmu zracjonalizowanego (koabitacja w wersji politycznego 
podziału izb). 

Należy zaznaczyć, że każde ze wskazanych rozwiązań modelowych zna-
lazło – choć w różnej skali – odzwierciedlenie w dotychczasowej praktyce 
ustrojowej.

Dokonana według powyższego schematu synteza proprezydenckiego lub 
proparlamentarnego kierunku interpretacji ustawy zasadniczej z kształto-
waniem przez rząd rzeczywistego zakresu asymetrii izb w zależności od bie-
żących potrzeb politycznych może być zarazem uznana za klucz interpre-
tacyjny w odniesieniu nie tylko do faktycznej roli izby drugiej, lecz także 
pozycji pozostałych elementów wspomnianej czteroskładnikowej struktury 
instytucjonalnej. Chodzi w szczególności o to, który podmiot egzekutywy 
staje się beneficjentem rozwiązań pozwalających na „ręczne” kształtowanie 
relacji pomiędzy izbami. W dwóch pierwszych przypadkach za takiego be-
neficjenta można uznać przede wszystkim głowę państwa. Działanie rządu 
na forum parlamentarnym sprowadza się bowiem wówczas głównie do rea-
lizacji zamierzeń programowych politycznie jednorodnej egzekutywy, kon-
trolowanej przez prezydenta Republiki. Z kolei w dwóch ostatnich takim be-
neficjentem staje się kierowany przez premiera i politycznie upodmiotowiony  
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gabinet, który występuje w roli konkurenta wobec szefa państwa. Można 
dojść do wniosku, że w warunkach „efektu większościowego” siła prezy-
dentury opiera się w pewnej mierze na przysługującej rządowi możliwości 
neutralizowania izby drugiej. Z kolei w układzie współistnienia instytucjo-
nalnego oddziaływanie gabinetu na ten człon legislatywy może służyć jako 
jeden z instrumentów pozwalających mu na podjęcie skutecznej rywalizacji 
z ośrodkiem prezydenckim. Pokazuje to, jak silnie polityczna kompozycja 
Senatu rzutuje na stosowanie strategii mających na celu wzmocnienie jed-
nego lub drugiego ośrodka egzekutywy. Tak rozumiane „wprzęgnięcie” izby 
drugiej do struktury semiprezydenckiego systemu rządów można uznać 
za jeden ze znaków rozpoznawczych ustroju V Republiki.
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