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The paper concerns the political position of the head of state in France after 
the adoption of the constitutional law of 23 July 2008 on the modernization 
of the institutions of the Fifth Republic. There have been 24 revisions of the 
Constitution of 1958 so far, but the aforementioned one is the most exten-
sive. The constitutional changes were prepared by The committee of reflection 
and proposal on the modernisation and the re -balancing of the institutions of the 
Fifth Republic, presided over by Édouard Balladur, a former Prime Minister 
(1993-1995). The committee was created in 2007 at the initiative of Nicolas 
Sarkozy, the then president of the Republic. Some of the proposed changes went 
too far and were not eventually incorporated into the Constitution. The  other 
ones were added at the stage of parliamentary work on the bill. The author draws 
attention to the amendments that refer to the president of the Republic and dis-
cusses their influence on his political position. The noteworthy modifications 
are inter alia: a two -term limit; the parliamentary control over presidential nom-
inations; the increased control over the so -called exceptional powers based on 
the article 16 of the Constitution; the right to convene the Congress in order 
to present a presidential message. The author claims that the adopted modifica-
tions did not cause significant changes regarding the status of the president of 
France.
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Konstytucja Republiki Francuskiej z 4 października 1958 r. była dotychczas no-
welizowana dwadzieścia cztery razy. Po niespełna pół wieku, jakie minęło od 

uchwalenia obowiązującej ustawy zasadniczej, nastąpiła najszersza z dotychczasowych 
modyfikacji jej przepisów. Przyjęta wówczas ustawa konstytucyjna z 23 lipca 2008 r. 
o modernizacji instytucji V Republiki1 wprowadziła zmiany do niemal wszystkich roz-
działów konstytucji. O skali reformy może świadczyć już sama nazwa tego aktu, zapo-
wiadająca modernizację instytucji, a zatem istotniejsze zmiany o charakterze ustrojo-
wym. W znacznej mierze ogniskowały się one wokół parlamentu, idąc jednoznacznie 
w kierunku wzmocnienia jego pozycji konstytucyjnej. Znowelizowano wówczas rów-
nież przepisy dotyczące innych instytucji państwa, w tym m.in. Rady Konstytucyjnej 
czy Najwyższej Rady Sądownictwa. Nie pominięto także rozdziału drugiego ustawy za-
sadniczej, w którym zawarte zostały regulacje odnoszące się do prezydenta Republiki – 
organu będącego najistotniejszym elementem układu instytucjonalnego powstałego 
w 1958 r.2

Zadanie przygotowania wskazanej nowelizacji konstytucji zostało powierzone 
Komitetowi Refleksji i Propozycji nad Modernizacją i Zrównoważeniem Instytucji 
V Republiki (Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééqu-
ilibrage des institutions de la Ve République), który powołano dekretem szefa państwa 
u progu prezydentury Nicolasa Sarkozy’ego – w lipcu 2007 r. Na czele komitetu sta-
nął Édouard Balladur, polityk centroprawicy, premier w latach 1993-1995. Dlatego też 
wskazany podmiot określano w skrócie mianem komitetu Balladura. Inicjatywa po-
wołania takiego gremium została podjęta przez nowo wybranego szefa państwa. Do 
kwestii szerszej nowelizacji konstytucji prezydent Sarkozy odniósł się w przemówieniu 
wygłoszonym w Épinal 12 lipca 2007 r.3, w którym wskazywał, że obowiązująca ustawa 
zasadnicza sprawdziła się w dotychczasowej praktyce rządzenia. Miało o tym świad-
czyć przeprowadzenie procesu alternacji władzy w sposób konsensualny, jak również 
przebieg koabitacji, która – ogólnie rzecz biorąc – nie doprowadziła do konfliktów po-
litycznych znacząco utrudniających właściwe zarządzanie państwem (cohabitation sans 
blocage). Zdaniem prezydenta dotychczasowe pozytywne doświadczenia związane ze 
stosowaniem konstytucji nie mogły jednak stanąć na przeszkodzie pogłębionej dyskusji 

1 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. Zmiany wprowadzone w 2008 r. uwzględnia 
polskie tłumaczenie tekstu konstytucji autorstwa Jarosława Szymanka. Zob.: Konstytucja V Republiki 
Francuskiej, przeł. i oprac. J. Szymanek, Warszawa 2011.

2 Szerokiemu zakresowi przedmiotowemu przyjętej reformy z reguły nie odpowiadała jednak „głębo-
kość” nowych regulacji, co w efekcie nie doprowadziło do gruntownej zmiany francuskiego systemu 
rządów. Jest to więc w dalszym ciągu ustrój wyczerpujący znamiona modelu semiprezydenckiego, wy-
rastającego z daleko idącej racjonalizacji systemu parlamentarnego. Wskazana ustawa konstytucyjna 
nie przyniosła w tym zakresie poważniejszych zmian.

3 Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, sur le rôle des institutions de la Cinquième 
République dans la stabilité de la démocratie française et la création d’un comité de réflexion pour les ada-
pter aux exigences démocratiques du XXIe siècle, à Épinal le 12 juillet 2007, [online] http://discours.
viepublique.fr/notices/077002273.html, 2 XI 2011.
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nad wprowadzeniem ewentualnych zmian do jej przepisów. Założenia te legły u pod-
staw powołania wzmiankowanego komitetu.

Efektem prac podjętych przez komitet Balladura była prezentacja raportu zatytu-
łowanego „Bardziej demokratyczna V Republika” (Une Ve République plus démocrati-
que). Zwrócono w nim uwagę, że w odróżnieniu od ustrojów parlamentarnych, w których 
szef rządu zachowuje dla siebie całość władzy wykonawczej, i ustrojów prezydenckich, 
w których to samo ma miejsce odnośnie do szefa państwa, podział ról pomiędzy prezyden-
tem Republiki a premierem pozostaje niejasny [ambigu]4. W rezultacie podstawowym 
postulatem ustrojowym stało się zapewnienie bardziej przejrzystego podziału upraw-
nień w obrębie władzy wykonawczej, przy czym istotne były w tym względzie dotych-
czasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem francuskiego systemu politycz-
nego w dwóch podstawowych wariantach ustrojowo -politycznych. Wyznaczały je: 
układ politycznej jednorodności egzekutywy, który utrzymywał się przez większość 
okresu istnienia V Republiki, oraz układ koabitacji – zjawiska, które wystąpiło po raz 
pierwszy w 1986 r., a w latach 90. pojawiło się jeszcze dwukrotnie. Współistnienie 
instytucjonalne przyniosło liczne problemy natury ustrojowo -politycznej, u których 
podstaw leżało zbytnie niedookreślenie niektórych przepisów obowiązującej ustawy 
zasadniczej.

Rozwiązania proponowane w raporcie przedstawionym przez komitet Balladura 
różniły się od ostatecznie przyjętych i wprowadzonych do tekstu konstytucji. Wśród 
propozycji, które nie znalazły wystarczającej aprobaty, wymienić należy zmiany w ob-
rębie art. 5 i art. 20 ustawy zasadniczej, a zatem unormowań określających w sposób 
najbardziej ogólny funkcje organów władzy wykonawczej: prezydenta Republiki oraz 
rządu z premierem na czele. Zmiany miały polegać na tym, że do art. 5 dodano by prze-
pis, zgodnie z którym prezydent definiuje (définit) politykę narodu. Tym samym art. 20 
ust. 1 otrzymałby nowe brzmienie. Rządowi pozostawiono by jedynie zadanie prowa-
dzenia polityki narodu, usunięto by natomiast postanowienie, że wymieniony organ 
także ją określa (détermine). Co więcej, w art. 20 ust. 2 doprecyzowano by, że „w tym 
celu” rząd dysponuje administracją i siłami zbrojnymi. Wskazywano także na możli-
wość modyfikacji art. 8 ust. 1 konstytucji, który w obecnym brzmieniu przewiduje, że 
prezydent Republiki odwołuje premiera w przypadku złożenia przez niego dymisji rzą-
du. Oznacza to, że uprzedni wniosek szefa rządu stanowi warunek sine qua non wymia-
ny gabinetu. Zmiana polegałaby na tym, że szef państwa mógłby w tym zakresie działać 
z własnej inicjatywy. Nowelizacja art. 8 nie znalazła się jednak w projekcie przedło-
żonym przez komitet Balladura5. Proponowane zmiany szły jednoznacznie w kierun-

4 Une Ve République plus démocratique – Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et 
le rééquilibrage des institutions de la Ve République, [online] http://www.ladocumentationfrancaise.
fr/rapports -publics/074000697/index.shtml, 30 X 2011 (o ile nie zaznaczono inaczej, tłumaczenia 
w tekście własne – Ł.J.); H. Hourdin, Pouvoir exécutif: faut -il sortir de l’ambiguïté?, [w:] Les 50 ans 
de la Constitution, 1958-2008, red. D. Chagnollaud, Paris 2008, s. 203.

5 Une Ve République plus démocratique…; H. Hourdin, Pouvoir exécutif…, s. 205. Wprowadzenia takiego 
przepisu stanowiłoby konstytucjonalizację zasady odpowiedzialności premiera i rządu przed prezy-su stanowiłoby konstytucjonalizację zasady odpowiedzialności premiera i rządu przed prezy-
dentem i jeszcze bardziej oddalałoby ustrój francuski od założeń systemu parlamentarnego.
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ku wzmocnienia pozycji ustrojowej szefa państwa, sankcjonując zarazem praktykę 
charakterystyczną dla układu „efektu większościowego”, kiedy to w łonie egzekutywy 
kształtuje się układ hierarchiczny, polegający na tym, że to prezydent wytycza kierunki 
prowadzonej polityki, a rząd jest mu faktycznie podporządkowany6. Przeredagowanie 
konstytucji według wskazanych propozycji stanowiłoby też zdecydowane osłabienie 
tych składników istniejącego systemu rządów, które można identyfikować z systemem 
parlamentarnym.

Proponowane modyfikacje, które służyły zapewnieniu bardziej przejrzystego po-
działu kompetencji w strukturze egzekutywy poprzez wzmocnienie konstytucyjnej 
pozycji szefa państwa, szły w kierunku obranym w latach wcześniejszych. Chodzi 
przede wszystkim o skrócenie w 2000 r. kadencji prezydenta z siedmiu do pięciu lat, 
a także przyjęcie przepisów ustawowych, które zapewniły, że w 2002 r. wybory pre-
zydenckie odbyły się przed parlamentarnymi (problem tzw. odwrócenia kalendarza 
wyborczego). Uregulowania te miały na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa ko-
abitacji, oznaczały zatem opowiedzenie się za „efektem większościowym” jako bar-
dziej pożądanym wariantem ustrojowo -politycznym. Zmiany w art. 5 i 20 konstytucji, 
mające fundamentalne znaczenie w kwestii podziału zadań w łonie egzekutywy – nie 
zyskały jednak aprobaty Nicolasa Sarkozy’ego, który w liście do premiera François 
Fillona z 12 listopada 2007 r. pisał, że „po namyśle” nie uznaje zmiany treści wskaza-
nych artykułów za stosowne. Zaznaczał przy tym, że w sytuacji odejścia od idei grun-
townej reformy ustroju państwa przeredagowanie tekstu aktualnego wydaje się mieć 
więcej wad niż zalet7.

Niektóre ze zmian wprowadzonych ostatecznie do tekstu konstytucji nie znalazły 
się w projekcie opracowanym w ramach komitetu Balladura, lecz zostały zainicjowa-
ne na dalszych etapach prac. W odniesieniu do prezydenta Republiki nastąpiła w ten 
sposób zmiana art. 6 konstytucji, do którego dodano przepis, że nie można sprawo-
wać mandatu prezydenckiego dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. W dotychczaso-
wych uregulowaniach brak było podobnych ograniczeń. Uwaga ta odnosi się także do 
okresu sprzed 2000 r., kiedy to kadencja prezydencka wynosiła siedem lat (septennat)8.  

6 Na usankcjonowanie tego rodzaju modyfikacjami dotychczasowej praktyki sprawowania władzy 
zwracali uwagę francuscy przedstawiciele doktryny. Zob.: M. Olszewski, Komitet Refleksji i Propozycji 
Dotyczących Zmian i Zrównoważenia Instytucji V Republiki, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6, 
s. 280-281.

7 N. Sarkozy, Lettre d’orientation sur la réforme des institutions, Paris, 12 XI 2007, [online] http://mjp.
univ -perp.fr/france/let2007fillon.htm, 30 X 2011.

8 Siedmioletnia kadencja głowy państwa została wprowadzona do francuskiego porządku konstytu-
cyjnego już w 1873 r. i była konsekwentnie utrzymywana w okresie III i IV Republiki. Modyfikacje 
w tym względzie nie nastąpiły także w 1958 r. Próba zmiany tej regulacji została podjęta w okresie 
sprawowania urzędu prezydenta przez Georges’a Pompidou. Nie zakończyła się ona powodzeniem. 
Dopiero w drodze referendum przeprowadzonego 24 IX 2000 r. na podstawie art. 89 ustawy zasad-
niczej długość mandatu prezydenckiego została zrównana z długością pełnomocnictw Zgromadzenia 
Narodowego – izby pierwszej francuskiego parlamentu. Na temat siedmioletniej kadencji prezydenc-
kiej zob. szerzej: J. -P. Camby, 1873-1973: cent ans de septennat, „Revue du Droit Public et de la science 
politique en France et à l’étranger” 2000, nr 4, s. 945-950.
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W praktyce nie zdarzyło się jednak, by którykolwiek z prezydentów V Republiki pia-
stował mandat prezydencki dłużej niż przez dwie kadencje9. Wprowadzona regulacja 
nie była zatem efektem dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie. Wypada jednak 
zauważyć, że po skróceniu długości kadencji prezydenta z siedmiu do pięciu lat praw-
dopodobieństwo trzeciego, kolejnego wyboru tej samej osoby wzrosło. Analizowany 
przepis staje takiej sytuacji na przeszkodzie10.

Zmiany zostały także wprowadzone do artykułów regulujących kompetencje sze-
fa państwa wykonywane bez kontrasygnaty. W pierwszej kolejności warto zwrócić 
uwagę na art. 16. Przewiduje on szerokie możliwości działania prezydenta, który – 
jak stanowi ustrojodawca w ust. 1 tegoż artykułu – podejmuje środki, jakich wyma-
gają okoliczności w sytuacji, gdy instytucje Republiki, niepodległość narodu, integral-
ność terytorium lub wykonywanie zobowiązań międzynarodowych zostały zagrożone 
w sposób poważny i bezpośredni. Przytoczony przepis – postrzegany jako umożliwiają-
cy wprowadzenie tzw. legalnej dyktatury – budził liczne kontrowersje. Było tak szcze-
gólnie u progu lat 60., kiedy to miało miejsce jego jedyne jak do tej pory zastosowa-
nie11. Nowelizacja z 2008 r. miała na celu zwiększenie kontroli nad wykorzystywaniem 
art. 16. Zastosowanie uprawnień nadzwyczajnych zależy bowiem wyłącznie od szefa 
państwa, który musi jedynie oficjalnie zasięgnąć opinii premiera, przewodniczących 
izb parlamentu, a także Rady Konstytucyjnej. Negatywny rezultat takich konsultacji 
nie stanowi jednak przeszkody uniemożliwiającej odwołanie się do omawianego arty-
kułu konstytucyjnego. Na podstawie ust. 6 dodanego do art. 16 Radzie Konstytucyjnej 
przyznane zostały kompetencje kontrolne wykonywane w trakcie stosowania przez 
prezydenta uprawnień nadzwyczajnych, polegające na badaniu, czy warunki ich wyko-
rzystywania można w dalszym ciągu uznać za spełnione. Po trzydziestu dniach Rada 
ma się wypowiadać na wniosek, natomiast po sześćdziesięciu dniach działa z urzędu. 
Oceniając te zmiany, należy stwierdzić, że nie są one na tyle głębokie, by można było 

9 Najdłużej prezydentem był François Mitterrand, który stanowisko to zajmował w latach 1981-1995. 
Również Jacques Chirac sprawował mandat głowy państwa przez dwie pełne kadencje (1995-2007), 
z tym że druga – w wyniku wzmiankowanej nowelizacji z 2000 r. – była już krótsza. W przypadku po-
zostałych prezydentów V Republiki wyglądało to następująco: Charles de Gaulle ustąpił ze stanowiska 
w trakcie swojej drugiej kadencji prezydenckiej (na trzy lata przed upływem prawem przewidzianego 
terminu), Georges Pompidou zmarł w trakcie swojej pierwszej kadencji (zajmował urząd prezydenta 
przez pięć lat), natomiast Valéry Giscard d’Estaing został wybrany na stanowisko prezydenta tylko je-
den raz. Na temat wyborów prezydenckich w V Republice zob. szerzej: M. Winock, L’élection présiden-
tielle en France 1958-2007, Paris 2008.

10 Krytyczne stanowisko w kwestii ograniczenia liczby kolejnych kadencji prezydenckich prezentuje 
część doktryny. Zdaniem Henry’ego Roussillona dodanie do art. 6 analizowanego przepisu jest głę-
boko demagogiczne, nie tylko zbyteczne, ale także niebezpieczne dla demokracji. Wychodzi on z za-
łożenia, że idea zmiany konstytucji nie znajduje wystarczającego uzasadnienia, jeśli nie ma na celu 
skorygowania ujawnionych wad lub też nie służy zniwelowaniu ryzyka dysfunkcjonalności organów 
państwa. Zob.: H. Roussillon, Article 6. La limitation à deux du nombre de mandats présidentiels,  
[w:]La révision de 2008: une nouvelle Constitution?, red. J. -P. Camby, P. Fraisseix, J. Gicquel, Paris 
2011, s. 37-42.

11 Zob. szerzej: J. Chatelain, Article 16, [w:] La Constitution de la République française. Analyses et com-
mentaires, red. F. Luchaire, G. Conac, Paris 1987, s. 541-553.
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mówić o wyraźnym ograniczeniu swobody prezydenta, który w analizowanym zakresie 
nadal zachowuje szerokie pole manewru12.

Zmiany wprowadzono też do art. 18 konstytucji, który reguluje kwestię orędzi pre-
zydenckich. W świetle przepisu dodanego w 2008 r. prezydent może wystąpić w par-
lamencie zebranym w formie Kongresu. Wystąpienie szefa państwa można poddać de-
bacie, która jednak nie stanowi przedmiotu głosowania. Istota nowej regulacji polega 
na tym, że prezydentowi przysługuje odtąd prawo komunikowania się z połączonymi 
izbami w sposób bezpośredni. Tradycyjne orędzia prezydenckie są bowiem przedkła-
dane w formie pisemnej, a następnie odczytywane. Zapowiedź nowej regulacji zosta-
ła zawarta w przemówieniu Nicolasa Sarkozy’ego wygłoszonym w Épinal. Prezydent 
mówił wówczas: Pragnę, aby przeanalizowano możliwość występowania prezydenta 
Republiki przynajmniej raz do roku przed parlamentem, aby mógł on wyjaśnić podejmo-
wane przez siebie działania oraz zdać relację z ich wyników13. Szef państwa zaznaczył 
przy tym, że ma na względzie niedopuszczalność odpowiedzialności politycznej prezy-
denta Republiki przed parlamentem, dlatego też mówił w tym kontekście raczej o od-
powiedzialności „intelektualnej” czy też „moralnej”, która jednak nie została przez nie-
go zdefiniowana14. Nie dopuszczał natomiast możliwości ewentualnego uszczerbku dla 
„godności urzędu prezydenckiego”. Stanowisko prezydenta znalazło odzwierciedlenie 
w opinii komitetu Balladura wskazującej, że omawiana instytucja przyczyniałaby się do 
większej przejrzystości życia publicznego i wzmocnienia roli parlamentu15. Rozwiązanie, 
które wprowadzono do art. 18 konstytucji, niewątpliwie nawiązuje do orędzia o stanie 
Unii wygłaszanego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Należy uznać, 
że analizowane uprawnienie zwiększa instrumentarium oddziaływania szefa państwa 
na funkcjonowanie legislatywy, a w konsekwencji może się przyczyniać do dalszej pre-
zydencjalizacji systemu rządów V Republiki16. Występowanie przed członkami obu izb 
mogłoby być wykorzystywane jako forma forsowania przez prezydenta własnego pro-
gramu politycznego, uwydatniając jego rolę jako „promotora ustawodawstwa”17.

12 Na niewielkie znaczenie kontroli dokonywanej przez Radę na wniosek uprawnionych podmiotów 
zwraca uwagę François Saint -Bonnet, pisząc, że w sytuacji, gdy dalsze stosowanie art. 16 będzie po-
wszechnie uważane za zasadne, wniosek nie zostanie złożony lub opinia Rady będzie de facto zby-
teczna. Jeśli natomiast postępowanie prezydenta będzie jednoznacznie oceniane jako nadużywanie 
art. 16, to wówczas stanowisko Rady Konstytucyjnej również będzie miało ograniczone znaczenie, na 
plan pierwszy wysunie się bowiem parlament, który może prezydenta złożyć z urzędu w procedurze 
egzekwowania odpowiedzialności konstytucyjnej. Zob.: F. Saint -Bonnet, Article 16. Le bien, le mieux 
et l’ennemi du bien, [w:] La révision de 2008…, s. 74.

13 Déclaration de M. Nicolas Sarkozy…
14 R. Ghevontian, La révision de la Constitution et le Président de la République: l’hyperprésidentialisation 

n’a pas eu lieu, „Revue française de droit constitutionnel” 2009, nr 77, s. 122.
15 W projekcie komitetu Balladura przewidziano, że prezydent mógłby zabierać głos przed jedną lub 

drugą izbą parlamentu. Co więcej, zaproponowano, by mógł on także na swój wniosek zostać wysłu-
chany przez parlamentarną komisję śledczą. Zmiany tej nie uwzględniono jednak w uchwalonej nowe-
lizacji. Zob.: Une Ve République plus démocratique…

16 J. Rossetto, Article 18. Un nouveau droit de message, [w:] La révision de 2008…, s. 91-96.
17 Należy jednak podkreślić, że podobną funkcję spełniały także orędzia dotychczasowe. Za przykład 

może posłużyć orędzie skierowane do Zgromadzenia Narodowego w lipcu 1981 r., w którym ów-
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Ustawa konstytucyjna z 23 lipca 2008 r. zmieniła także art. 56 ustawy zasadniczej, 
który normuje ustalanie składu Rady Konstytucyjnej. Szef państwa w dalszym ciągu 
powołuje trzech członków tego organu oraz jego przewodniczącego. Do analizowa-
nego artykułu dodano jednak regulację, która przewiduje, że przy wyznaczaniu człon-
ków Rady Konstytucyjnej stosuje się wprowadzoną w 2008 r. procedurę z art. 13 ust. 5 
konstytucji. Poddaje ona wykonywanie uprawnień nominacyjnych prezydenta kontro-
li parlamentarnej. Procedura w tym zakresie wymaga bowiem publicznego wyrażenia 
opinii przez właściwe komisje stałe obu izb, przy czym nie można powołać na dane sta-
nowisko, jeśli suma głosów przeciwnych nominacji wynosi co najmniej trzy piąte gło-
sów oddanych w obu komisjach. Zmiany w odniesieniu do prezydenckich uprawnień 
nominacyjnych należy traktować jako odpowiadające wyrażanemu w trakcie prac nad 
znowelizowaniem konstytucji postulatowi wzmocnienia pozycji ustrojowej parlamen-
tu, w tym również praw opozycji parlamentarnej.

Na tle całokształtu reformy z 2008 r. realizacja dążenia do rewaluacji parlamentu 
w strukturze władz publicznych widoczna jest w większym stopniu w relacjach między 
parlamentem a rządem, jednak – jak pokazuje komentowany przepis – sygnalizowany 
kierunek zmian można obserwować także przez pryzmat stosunków z prezydentem. 
Kwestia kontroli nominacji prezydenckich pojawiła się we wzmiankowanym przemó-
wieniu w Épinal, podczas którego Nicolas Sarkozy zwracał uwagę na potrzebę zapew-
nienia udziału parlamentu w uprawnieniach nominacyjnych prezydenta Republiki, 
akcentując przy tym rolę opozycji uczestniczącej w kontroli nominacji i mającej coś do 
powiedzenia na temat kompetencji kandydatów i rzeczowości ich planów. Wskazywał 
też, że dzięki temu będzie można, być może, mieć nadzieję na zakończenie tego tańca 
urzędników przy każdej zmianie ekipy rządowej [alternance politique], która szkodzi 
ciągłości działania18. Postulaty te zostały uwzględnione w projekcie komisji Balladura, 
a następnie wprowadzone do tekstu obowiązującej konstytucji, przy czym na etapie 
prac ustawodawczych nastąpiło dalsze wzmocnienie roli wzmiankowanych komisji 
parlamentarnych19.

Spośród innych zmian wprowadzonych do tekstu konstytucji, a dotyczących prezy-
denta Republiki należy wskazać na zmodyfikowane postanowienia art. 17 oraz art. 64. 
Pierwszy z nich odnosi się do prezydenckiego prawa łaski. Jego wykonywanie wyma-
ga kontrasygnaty, i w tym zakresie omawiana nowelizacja nie wniosła żadnych zmian. 
Jak pokazała praktyka, w odniesieniu do tej kompetencji głowy państwa kontrasygnatę 
traktowano jednak jako wymóg o charakterze formalnym20. W rezultacie, opracowując 
zmiany przepisu z art. 17, starano się ograniczyć stosowanie omawianego uprawnienia. 
Podkreślenia wymaga, że propozycja komitetu Balladura różniła się w tym względzie 
od ostatecznie przyjętej zmiany. W wersji opracowanej przez wskazane gremium decy-

czesny nowo wybrany prezydent François Mitterrand wskazywał, że jego własny program polityczny 
miałby być „kartą działalności legislacyjnej” parlamentarzystów. Zob.: J. Massot, Chef de l’État et chef 
du Gouvernement. Dyarchie et hiérarchie, Paris 1993, s. 44.

18 Déclaration de M. Nicolas Sarkozy…
19 R. Ghevontian, La révision de la Constitution…, s. 126.
20 Tamże, s. 124.
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zja w kwestii ułaskawienia miała być poddawana opinii Najwyższej Rady Sądownictwa 
(Conseil supérieur de la magistrature). W kształcie ustalonym w wyniku nowelizacji 
z 2008 r. art. 17 przewiduje natomiast, że prezydent Republiki dysponuje prawem łaski 
wobec osób indywidualnych (à titre individuel). Zniesieniu uległo w ten sposób zbioro-
we prawo łaski (droit de grâces collectives)21. Ostatecznie przyjęte rozwiązanie było pre-
ferowane przez prezydenta Sarkozy’ego, czemu dał wyraz w przywoływanym już liście 
do premiera Fillona z 12 listopada 2007 r.22

Zmiany wprowadzone na podstawie omawianej ustawy konstytucyjnej objęły także 
działalność Najwyższej Rady Sądownictwa. Dotychczas obowiązywała regulacja, zgod-
nie z którą funkcję przewodniczącego tego organu sprawował szef państwa, natomiast 
minister sprawiedliwości z urzędu był wiceprzewodniczącym, przy czym mógł on zastę-
pować prezydenta, pełniąc wówczas obowiązki przewodniczącego. Konieczność zmian 
obejmujących problem przewodnictwa w Najwyższej Radzie Sądownictwa Nicolas 
Sarkozy zasygnalizował we wzmiankowanym liście do premiera Fillona. Odnosząc się 
do składu oraz roli omawianego organu, szef państwa mówił: Chodzi o fundamentalne 
propozycje w kontekście modernizacji i otwartości wymiaru sprawiedliwości, których nasz 
kraj oczekuje i na które nadzieję mają nasi sędziowie. Tak jak zaproponował komitet, pra-
gnę, by skład Najwyższej Rady Sądownictwa był bardziej otwarty na francuskie społe-
czeństwo i bardziej odpowiadał szczególnej pozycji władzy sądowniczej w obrębie naszych 
instytucji: w tym celu Najwyższa Rada Sądownictwa nie powinna się już w większości 
składać z sędziów, a prezydent Republiki winien przestać jej przewodniczyć 23. Propozycja 
komitetu Balladura zakładała, że przewodniczący Rady będzie mianowany przez szefa 
państwa, przy czym będzie to kandydat spoza parlamentu i wymiaru sprawiedliwości 
(ordre judicaire). Nominacja miała być dokonywana według mechanizmu określone-
go w znowelizowanym art. 13 konstytucji. W świetle ostatecznie przyjętych przepi-
sów rola szefa państwa uległa dalszemu ograniczeniu. Nie tylko nie stoi on na czele 
Najwyższej Radzie Sądownictwa, lecz także nie mianuje jej przewodniczącego. Głowa 
państwa nadal wskazuje natomiast dwie osoby wchodzące w skład sekcji właściwej dla 
sędziów24, przy czym należy zaznaczyć, że po dwie osoby nominują do niej także prze-
wodniczący obu izb parlamentu25. Mimo osłabienia pozycji szefa państwa podkreślenia 

21 R. Puchta, O modernizacji instytucji V Republiki w świetle ustawy konstytucyjnej z 23 lipca 2008 r., 
„Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6, s. 198-199. Na temat zbiorowego prawa łaski zob. szerzej: X. Prétot, 
Article 17. Le pouvoir de faire grâce: un réaménagement a minima, [w:] La révision de 2008…, 
s. 84-88.

22 N. Sarkozy, Lettre…
23 Tamże.
24 Art. 65 konstytucji stanowi, że Najwyższa Rada Sądownictwa składa się z sekcji właściwej dla sędziów 

oraz z sekcji właściwej dla prokuratorów. Na czele pierwszej z nich stoi pierwszy przewodniczący Sądu 
Kasacyjnego, natomiast na czele drugiej – prokurator generalny przy Sądzie Kasacyjnym.

25 Jak wskazuje Daniel Ludet, z punktu widzenia niezależności Najwyższej Rady Sądownictwa włączenie 
do jej składu podmiotów egzekutywy pozostawało mało czytelne, rzutując negatywnie na pozycję wła-
dzy sądowniczej. „Wycofanie” prezydenta ma jednak jedynie względny charakter, co wynika z faktu, że 
ma on częściowy wpływ na skład tego organu. Zob.: D. Ludet, Article 65. Conseil supérieur de la mag-
istrature: une liberté… surveillée?, [w:] La révision de 2008…, s. 365.
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wymaga jednak fakt, że w myśl art. 64 konstytucji pozostaje on nadal gwarantem nie-
zawisłości władzy sądowniczej.

Biorąc pod uwagę analizowane uregulowania konstytucyjne, można stwierdzić, że 
ustawa konstytucyjna o modernizacji instytucji V Republiki w zakresie statusu ustro-
jowego głowy państwa przyniosła zmiany idące w różnych kierunkach. Wprowadzona 
możliwość zabierania głosu w parlamencie i komunikowania się w ten sposób bezpo-
średnio z członkami obu izb może stanowić instrument wzmocnienia władzy prezy-
denta, który zyskuje dzięki temu dodatkowy kanał oddziaływania na parlamentarzy-
stów, a pośrednio na parlamentarne prace ustawodawcze. Inne nowe regulacje miały 
jednak na celu ograniczenie pozycji szefa państwa. Niektóre z nich szły w kierunku 
zwiększenia kontroli nad wykonywaniem przysługujących mu kompetencji. Dowodzi 
tego przede wszystkim wzmocnienie Rady Konstytucyjnej jako podmiotu kontrolu-
jącego stosowanie uprawnień nadzwyczajnych, a także wzrost roli parlamentu w od-
niesieniu do prezydenckich uprawnień nominacyjnych. Inne z nowo wprowadzonych 
regulacji skutkowały natomiast odebraniem niektórych z dotychczasowych kompeten-
cji. W tym kontekście wymienić należy utratę przez prezydenta funkcji przewodniczą-
cego Najwyższej Rady Sądownictwa, jak również limitację wykonywanego przez niego 
prawa łaski. Odrębne miejsce zajmuje w tym zestawieniu kwestia ograniczenia liczby 
kolejnych kadencji prezydenckich. Regulacja ta wydaje się mieć charakter ogranicza-
jący, w praktyce może jednak podczas drugiej kadencji stymulować aktywizm w spra-
wowaniu władzy prezydenckiej. W takich warunkach głowa państwa nie musi bowiem 
uwzględniać różnorakich czynników politycznych, które mogłyby wpłynąć na ewentu-
alność reelekcji.

Największa jak do tej pory nowelizacja tekstu konstytucji z 1958 r. nie wniosła za-
sadniczych zmian odnośnie do statusu ustrojowego prezydenta Francji. W szczegól-
ności – mimo prób inicjowanych w ramach komitetu Balladura – w żaden sposób nie 
zmodyfikowano układu relacji w obrębie władzy wykonawczej, co wydawało się mieć 
znaczenie fundamentalne, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z funk-
cjonowaniem systemu politycznego w warunkach koabitacji. Znamienna była w tym 
względzie rezygnacja z wprowadzenia jakichkolwiek zmian do art. 5 i art. 20 ustawy 
zasadniczej, a więc kluczowych unormowań określających ogólne usytuowanie prezy-
denta i rządu. Ogólnie rzecz biorąc, zmiany, jakie przyniosła analizowana nowelizacja, 
prowadziły do wzmocnienia parlamentu względem obu segmentów egzekutywy, przy 
czym w większym stopniu modyfikacji uległy relacje między parlamentem a rządem26 
niż między parlamentem a prezydentem.

Mimo że istotniejsze zmiany dotyczące stosunków pomiędzy organami władzy 
wykonawczej nie zostały wprowadzone, przyjęcie omawianej ustawy konstytucyjnej 
w zakresie, w jakim dotyczy głowy państwa, stanowiło swego rodzaju uzupełnienie re-
form podejmowanych w poprzednich latach. Wśród nich największe znaczenie miało 

26 Na temat zmian dotyczących stosunków między parlamentem a rządem zob. szerzej: W. Skrzydło, 
Największa nowelizacja konstytucji V Republiki (z dnia 23 lipca 2008 roku), [w:] Prawo, parla-
ment i egzekutywa we współczesnych systemach rządów. Księga poświęcona pamięci profesora Jerzego 
Stembrowicza, red. S. Bożyk, Białystok 2009, s. 352-354.
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wzmiankowane skrócenie długości mandatu prezydenckiego, zrównanej tym samym 
z okresem pełnomocnictw Zgromadzenia Narodowego. Z kolei druga z reform od-
nosiła się do zrewidowanego w 2007 r. modelu odpowiedzialności prawnej prezyden-
ta27. Nowelizacja z 2008 r. stanowi zatem kolejny krok na drodze do zmodernizowa-
nia gaullistowskiego modelu prezydentury. Jak wskazano, w obecnym kształcie proces 
ten zachodzi wszakże w ramach istniejącego systemu rządów i w żadnym punkcie nie 
prowadzi do zerwania z jego podstawowymi założeniami. Modernizacja i zrównowa-
żenie instytucji – cele, jakie zamierzano osiągnąć, podejmując reformę – bez wątpienia 
znalazły odzwierciedlenie w ostatecznie wprowadzonych zmianach konstytucyjnych. 
Mając na uwadze utrzymanie dotychczasowego układu relacji między prezydentem 
a rządem, nie wydaje się jednak, by nowelizacja z 2008 r. dostarczyła dodatkowych 
elementów instytucjonalnych, które mogłyby jeszcze bardziej zredukować charakte-
rystyczne dla systemu politycznego V Republiki zjawisko wielowariantowości prakty-
ki sprawowania władzy uzależnionej od istniejącego układu politycznego w trójkącie 
prezydent–rząd–parlament.

27 Na temat złożonej kwestii odpowiedzialności politycznej i prawnej prezydenta Francji po zmianach 
z 2007 r. zob. szerzej: O. Beaud, Irresponsabilité et immunité du Président de la République sous la 
V République, [w:] Les 50 ans de la Constitution…, s. 183-201; K. Kubuj, Odpowiedzialność karna pre-
zydenta V Republiki Francuskiej, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6, s. 71-86.

Dr Łukasz JAKUBIAK (ur. 1981), doktor nauk humanistycznych w zakresie 
nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych 
w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Zajmuje się głównie systemem politycznym Francji oraz instytu-
cjami demokracji bezpośredniej. Autor monografii Koabitacja w systemie politycz-
nym V Republiki Francuskiej. Publikował m.in. w „Politei”, „Przeglądzie Sejmowym”, 
„Państwie i Prawie” oraz „Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym”.
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