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Wykłady z wiedzy o społeczeństwie

Współczesne systemy polityczne państw demokratycznych

System polityczny to inaczej ustrój polityczny państwa. To sposób organizacji
naczelnych organów państwowych, sposoby ich wyłaniania, ich kompetencje oraz wzajemne
relacje. To model rządzenia państwem. W praktyce jest on określony w konstytucji każdego
państwa.

Systemy polityczne współczesnych państw demokratycznych oparte są o system
demokracji pośredniej oraz trójpodział naczelnych organów państwowych na władzę
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Idea takiego trójpodziału sięga epoki oświecenia i
walki burżuazji z feudalnym absolutyzmem monarszym (XVIII wiek). Do głównych
ideologów politycznych tego okresu, których poglądy wywarły ogromny wpływ na
kształtowanie się nowoczesnej myśli politycznej oraz znalazły odzwierciedlenie we
współczesnych systemach politycznych, należą Jan Jakub Rousseau oraz Charles Louis
Montesquieu (zwany Monteskiuszem).

I d e a  s u w e r e n n o ś c i  l u d u  R o u s s e a u

W dobie absolutyzmu monarszego powszechne było przekonanie, że władza
monarchy pochodzi od Boga. Tak twierdzili teoretycy absolutyzmu, m.inn. Jean Bodin
(„władca stoi ponad prawem”). Rousseau, jak przystało na teoretyka burżuazji, bardzo mocno
podkreślał powszechną równość wszystkich ludzi, niezależnie od urodzenia ani innych
czynników. Twierdził, że najwyższą wartością jest jednostka ludzka. Wszyscy ludzie
zawierają ze sobą coś na kształt umowy społecznej i w ten sposób powstaje państwo.
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Wychodząc z takiego założenia, uważał, że najwyższą władzą w państwie - czyli suwerenem
- jest lud i od niego pochodzi wszelka władza. Dlatego też ta, która nie pochodzi od ludu, jest
władzą uzurpatorską i należy ją zmienić. Rousseau za najlepszy model uznawał demokrację
bezpośrednią na wzór ateński, jednak wiedział, że w tak licznych społecznościach jest ona
niemożliwa. Dlatego też dopuszczał formy demokracji pośredniej, gdy każdy człowiek
rezygnuje z części swej suwerenności na rzecz ogółu, a ogół wybiera swoich przedstawicieli
do organu władzy prawodawczej (ustawodawczej). Istotne jest, aby przedstawiciele ci byli
poddani społecznej kontroli i mogli być zmieniani.

Rousseau nie miał jasnego programu ustroju państwa, nie to było dla niego
najważniejsze, kto będzie wykonywał wolę suwerena, czyli ludu. Każda władza jest tylko
urzędnikiem ludu i lud w każdej chwili może ją zmienić.

I d e a  p o d z i a ł u  w ł a d z y  M o n t e s k i u s z a

Najbardziej trwałym i „nieśmiertelnym” elementem teorii politycznych Monteskiusza
jest jego idea podziału władz. Chociaż uważał, że najlepszym ustrojem jest monarchia, to
jednak zdecydowanie przeciwstawiał się absolutyzmowi. Dlatego też, aby zapobiegać
przejęciu pełni władzy przez jednego człowieka, należy ją - twierdził - podzielić na trzy
części: władzę prawodawczą, władzę wykonawczą i władzę sądowniczą. Władza
prawodawcza powinna być powierzona parlamentowi jako przedstawicielowi społeczeństwa.
Parlament miał wyręczać lud w stanowieniu prawa, bo we współczesnych wielkich państwach
jest niemożliwością, by lud mógł sprawować tę władzę „osobiście”. Władza wykonawcza
miała należeć do monarchy, który wykonywałby prawa ustanowione przez parlament, przy
pomocy mianowanych przez siebie ministrów. Władzę sądowniczą natomiast miały
sprawować wybierane na krótkie kadencje niezawisłe trybunały. Istota stosunków między
władzami miała polegać na wzajemnym oddzieleniu a równocześnie uzupełnianiu się,
kontrolowaniu i hamowaniu, tak, by jedna władza nie mogła stanąć nad drugą. Władza
prawodawcza pozbawiona prawa wcielania w życie tego co postanowi, była praktycznie
ubezwłasnowolniona bez władzy wykonawczej. Z kolei król pozbawiony prawodawstwa, a
nawet inicjatywy ustawodawczej, z odpowiedzialnymi przed parlamentem ministrami, nie
mógł wyjść ani na krok poza to, co uchwali władza prawodawcza. Władza sądowa miała być
hamowana przez związanie sądów prawem stanowionym przez parlament i odpowiednią
rotację kadr.

Monteskiuszowska teoria podziału władzy w państwie miała zastąpić znienawidzony
absolutyzm monarszy i stała się u schyłku XVIII w. jedną z klasycznych idei burżuazyjnej
myśli politycznej doby oświecenia. Współcześnie, chociaż w klasycznej stworzonej przez
Monteskiusza formie nie występuje nigdzie, to jednak zmodyfikowana i dostosowana do
współczesności, stanowi podstawowy element wszystkich obecnych demokratycznych
systemów politycznych w świecie.

W S P ÓŁC Z E S N E   S Y S T E M Y   P O L I T Y C Z N E

System
mieszany

System
prezydencki

System
parlamentarny
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S y s t e m  p a r l a m e n t a r n y

Początki systemu
System parlamentarny - zwany również gabinetowym lub parlamentarno-

gabinetowym - jest najczęściej występującym systemem politycznym nawiązującym do idei
suwerenności ludu i podziału władz. Najwcześniej ukształtował się pod wpływem praktyki
polityczno-ustrojowej w Wielkiej Brytanii po drugiej, tak zwanej „bezkrwawej”, Rewolucji
Angielskiej  -  1688  r.  Polegało  to  na  tym,  że   władzę prawodawczą przejął dwuizbowy
parlament. Król pozbawiony pełni władzy otrzymał jedynie uprawnienia wykonawcze i do
tego był jeszcze nadzorowany przez specjalnych, wytypowanych przez parlament
urzędników. Urzędnicy ci zbierali się zawsze pod przewodnictwem Króla w jego gabinecie,
stąd do dzisiaj zwykło się określać władzę wykonawczą w tym systemie mianem „Gabinetu”.
Poszczególni członkowie Gabinetu Królewskiego odpowiadali za określone wycinki władzy i
stali się zbiegiem czasu prekursorami dzisiejszych ministrów. Później Król coraz rzadziej
uczestniczył w obradach Gabinetu. Po pierwsze dlatego, że wbrew  całemu Gabinetowi nie
mógł podjąć żadnej decyzji, do drugie, życie polityczne zaczęło nabierać takiego tempa, że
władza wykonawcza musiała pracować w sposób ciągły. Pod nieobecność Króla Gabinetowi
przewodniczył lider tej partii, która miała większość w parlamencie i mianowała ministrów,
stał się tak zwanym pierwszym ministrem - z francuska „premier”, czyli „pierwszy”. Tak
doszło do stopniowego wycofywania się Króla od sprawowania bezpośredniej władzy.
Obecnie pełni on w Wielkiej Brytanii wyłącznie funkcje reprezentacyjne.

System ten został następnie przejęty przez wszystkie dominia brytyjskie i
upowszechniony w wielu krajach europejskich. Obecnie występuje m.inn. w takich krajach
jak: Niemcy, Włochy, Belgia, kraje skandynawskie, Japonia, Kanada, Australia i wielu
innych. System ten przyjęła również polska konstytucja marcowa z 1921 r., jest też podstawą
polskiej konstytucji z 1997 r.

Założenia systemu parlamentarnego
Istnieje podział władzy na ustawodawczą i wykonawczą, przy ich ścisłym

współdziałaniu. Władzę ustawodawczą pełni pochodzący z wyborów powszechnych
Parlament. Władzę wykonawczą sprawuje Rząd wybierany przez parlament spośród partii
lub koalicji mającej większość w parlamencie. Wynika z tego, że władza wykonawcza jest
odpowiedzialna przed parlamentem, podlega jego kontroli i może być w każdej chwili
odwołana. Z drugiej strony Rząd posiada prawo inicjatywy ustawodawczej i może żądać od
głowy państwa rozwiązania parlamentu i rozpisania nowych wyborów w określonych
przypadkach. Rząd jest kolegialnym (wieloosobowym) organem władzy wykonawczej,
obraduje na posiedzeniach pod przewodnictwem premiera i jako całość ponosi
odpowiedzialność przed parlamentem.

W systemie parlamentarnym pozycja głowy państwa (w Polsce jest nią Prezydent)
sprowadza się w praktyce politycznej do funkcji czysto reprezentacyjnych, dlatego jej akty
prawne dla swej ważności wymagają kontrasygnaty członka rządu, który w ten sposób bierze
na siebie odpowiedzialność przed parlamentem. Ten stan rzeczy powoduje eksponowanie
funkcji Premiera Rządu (w Niemczech - kanclerza) jako rzeczywistego szefa władzy
politycznej. Słaba pozycja Prezydenta (głowy państwa) w systemie parlamentarnym
powoduje, że w wielu krajach jest on wybierany nie w wyborach powszechnych ale przez
parlament.
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Istnieją spore różnice między poszczególnymi systemami parlamentarnymi w różnych
krajach. Różnice te wynikają z systemu partyjnego, jaki funkcjonuje w danym kraju, i z
konstytucyjnych relacji między naczelnymi organami państwowymi. Mogą bowiem
występować różne relacje między władzą ustawodawczą (legislatywą) a władzą wykonawczą
(egzekutywą), różne uprawnienia głowy państwa i sposoby jej powoływania, różne ordynacje
wyborcze, okresy kadencji organów państwowych i sposoby ich wzajemnej kontroli.
Wszystkie te elementy funkcjonowania władzy są zawsze określone w konstytucji danego
państwa.

S y s t e m  p r e z y d e n c k i

System prezydencki w swojej wzorcowej postaci powstał w Stanach Zjednoczonych.
Wprowadzony został w życie konstytucją z 1787 r., która z niewielkimi zmianami stanowi do
dziś prawną podstawę politycznej organizacji władzy państwowej w USA.

Władzę ustawodawczą pełni pochodzący z wyborów powszechnych parlament zwany
tam Kongresem. Składa się z dwóch izb: Izby Reprezentantów wybieranych w okręgach
wyborczych i Senatu, w skład którego wchodzą senatorzy z poszczególnych stanów.
Kongresmeni reprezentują interesy swoich społeczności lokalnych w Kongresie, mimo że
stanowią prawo dotyczące całej federacji. Wynika to ze specyfiki amerykańskiej oraz faktu,
że poszczególne stany w USA mają duży zakres autonomii, w tym również własne
prawodawstwo. W tej sytuacji prezydent jest jedynym urzędnikiem, który w pełni
reprezentuje całą federację.

Władzę wykonawczą w systemie prezydenckim pełni Prezydent, który pochodzi z
wyborów powszechnych. Już sam ten fakt powoduje jego niezależność od Kongresu, który
nie może go odwołać. Prezydent jest jednoosobowym organem władzy wykonawczej.
Odpowiednikami ministrów są sekretarze stanu, ale odpowiadają oni tylko za swój resort
(dział administracji, np. obronność)  i nie tworzą wspólnie gabinetu, tak jak w systemie
parlamentarnym. Dla prezydenta są oni jedynie doradcami i wykonawcami jego decyzji.

Jak wynika z powyższych rozważań system prezydencki jest najbliższy klasycznemu
wzorcowi podziału władz Monteskiusza. Prawo uchwala Kongres, ale nie ma wpływu na jego
dalsze losy. Wykonaniem prawa zajmuje się prezydent, ale nie ma wpływu na jego
stanowienie.

Istnieją jednak pewne formy łączności między Kongresem a prezydentem. Kongres
uchwala corocznie budżet państwa, który jest dla prezydenta ściśle obowiązujący, a ponadto
źle wypełniającego swoją funkcję lub przekraczającego uprawnienia prezydenta może
postawić w tak zwany stan oskarżenia (impeachment). Konsekwencją może być pozbawienie
prezydenta urzędu. W praktyce wniosek taki był postawiony trzy razy. Po raz pierwszy - w
roku 1868 - i nie uzyskał wymaganej większości w Senacie. Wreszcie w ostatnich latach w
stosunku do prezydentów: Clintona oraz Trumpa, również nie uzyskał wymaganej
większości. Obecnie wykształciła się niepisana praktyka, że prezydent, który skompromituje
się jakimś posunięciem, sam rezygnuje z urzędu (przypadek Nixona po aferze Watergate).

Z kolei prezydent, nie posiadając inicjatywy ustawodawczej, kontaktuje się z
Kongresem za pomocą orędzi.  W  stosunku  do  przyjętych  ustaw  posiada  prawo  weta
zawieszającego ustawę, która w takiej sytuacji może obowiązywać dopiero po ponownym jej
przegłosowaniu przez Kongres większością 2/3 głosów. Prezydent jednak nawet wówczas,
mimo że ma obowiązek wykonywania ustaw Kongresu, może w praktyce niechcianą ustawę
wykonywać opieszale lub mało dokładnie. Sytuacja ta przypomina argumentację
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Monteskiusza na rzecz podziału władz: „ Jeśli nawet ustawodawca uchwali prawo tyrańskie,
nie ma możliwości sam go stosować. Samodzielna władza wykonawcza może przez
odpowiedni sposób stosowania prawa stępić jego ostrze.”

Typowy amerykański system prezydencki był powielany przez wiele krajów Ameryki
Łacińskiej, Afryki i Azji. Wszędzie prowadził z reguły do zdecydowanego zdominowania
władzy przez prezydenta a często nawet do dyktatury. Wynika z tego, że prócz założeń
teoretycznych funkcjonowania systemu politycznego, istotne są również warunki społeczne i
geopolityczne, w których jest realizowany. Stąd sprawdziło się jeszcze jedno z założeń
Monteskiusza, że systemy dobre dla jednych krajów mogą być złe a nawet szkodliwe dla
innych.

S y s t e m  m i e s z a n y

System mieszany zawiera elementy systemu parlamentarnego i prezydenckiego, a
wprowadzony został we Francji przez prezydenta Charlea de Gaulle’a na drodze konstytucji z
1958 r.. Władzę ustawodawczą sprawuje wybierany w wyborach powszechnych Parlament a
władzę wykonawczą sprawują: Prezydent i Rząd. Elementy systemu prezydenckiego
przejawiają się tam m.inn. przez fakt wyłaniania prezydenta w wyborach powszechnych.
Prezydent posiada szerokie uprawnienia: powołuje rząd, rozwiązuje parlament, wydaje akty
prawne, wprowadza stan wyjątkowy, ogłasza referendum.

Jednocześnie konstytucja francuska utrzymuje polityczną odpowiedzialność rządu
przed parlamentem, który może omawiać jego działalność, jednak bez możliwości
podejmowania wiążących rząd decyzji. Jest to system, który daje przewagę władzy
wykonawczej nad ustawodawczą.

System ten został utworzony z myślą o wyeliminowaniu wad dwóch powyższych
klasycznych systemów. Paraliżowaniu władzy wykonawczej na skutek kryzysów rządowych i
upadków gabinetów, co w warunkach wielopartyjności nieustabilizowanej jaka istnieje m.inn.
we Francji zdarza się nader często, miało zapobiegać podzielenie tej władzy: między rząd i
prezydenta. W razie upadku rządu silny prezydent reprezentuje ciągłość władzy, w okresie
wyborów i zmiany prezydenta, ciągłość tą reprezentuje rząd. Podział ten miał również
uniemożliwić sięgnięcie po władzę dyktatorską przez prezydenta, co zdarzyło się w
większości krajów o systemie prezydenckim poza USA.

Chociaż wady, o których wyżej mowa, udało się w systemie mieszanym
wyeliminować, to jednak nowy system ujawnił również swoje słabe strony. Największą z nich
jest  sytuacja,  gdy  prezydent  i  większość parlamentarna,  a  tym  samym  rząd,  pochodzą z
różnych opcji politycznych. Wówczas przy braku odpowiedzialności politycznej obu stron
może dochodzić do ostrych konfliktów nie tylko na linii legislatywa - egzekutywa, ale
również na linii prezydent - rząd.

Polski system polityczny ustalony w konstytucji z 1997 r., jest częściowo
wzorowany na systemie francuskim, jednak ze znacznie słabszą pozycją prezydenta i
większym nachyleniem w kierunku systemu parlamentarnego. Uprawnienia bowiem
prezydenta, które są określone w konstytucji, nie dają mu wielkiego wpływu na proces
rządzenia państwem z wyjątkiem pewnych uprawnień w zakresie bezpieczeństwa,
obronności i polityki zagranicznej. Prezydent w Polsce ma również prawo veta wobec
ustaw sejmowych, jednak może być ono obalone poprzez ponowną uchwałę Sejmu
większością 2/3 głosów.
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Ćwiczenia:
1. Co rozumiesz przez pojęcie systemu politycznego państwa ?
2. Jakie znasz rodzaje współczesnych systemów politycznych ? Dokonaj ich charakterystyki

porównawczej.
3. Który z poznanych systemów jest twoim zdaniem lepszy ? Uzasadnij odpowiedź.


