
186

Maksymilian Dymitr Czornyj

„Prawa zasadnicze, wieczyste i nieodwołalne 
monarchii”. Statut Albertyński z 1848 roku 
i jego znaczenie dla rozwoju ustroju 
konstytucyjnego Włoch*

Statut Albertyński jest jednym z najistotniejszych historycznych aktów prawnych 
wydanych na terytorium Włoch. Jego ranga, konstytucyjne znaczenie, ale przede 
wszystkim czas obowiązywania podkreślają trwały wkład wniesiony w kształtowa-
nie się współczesnej państwowości włoskiej. Reminiscencje Statutu można dostrzec 
we współczesnej konstytucji Republiki Włoskiej; ustawa zasadnicza z 1947 roku 
de facto stała się jego następcą. Obowiązywanie Statutu po zjednoczeniu Włoch, ale 
także (choć oczywiście ze zmianami) w czasach dyktatury faszystowskiej potwier-
dza jego uniwersalny charakter.

Geneza Statutu – Królestwo Sardynii w pierwszej połowie XIX wieku
W połowie lat trzydziestych XIX wieku na Sardynii i w Piemoncie, północno-
włoskim królestwie rządzonym przez dynastię sabaudzką, rozpoczęły się masowe 
wystąpienia mieszczan domagających się rozszerzenia praw obywatelskich. Jedno-
cześnie rosło niezadowolenie chłopstwa wyzyskiwanego wskutek istnienia niewy-
dolnego ustroju feudalnego. 

W tym czasie, w połowie XIX stulecia, na terenie włoskich miast-państw obo-
wiązywało już kilkanaście aktów prawnych o charakterze ustawy zasadniczej; część 
z nich pochodziło z nadania Napoleona Bonaparte1.

Już w 1831 roku sardyński król Karol Albert ogłosił program reform admini-
stracyjnych, powołując jednocześnie komisję legislacyjną składającą się z sędziów 

* Wynagrodzenie autorskie sfinansowane zostało przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarzą-
dzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą 
w Kielcach z opłat uzyskanych na podstawie art. 20 oraz art. 20¹ ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych.

1 Były to m.in.: konstytucja Republiki Bolonii (1796), Konstytucja Ankony (1797), Konsty-
tucja Republiki Rzymskiej (1798), Konstytucja Republiki Neapolitańskiej (1799), Konstytucja 
Republiki Ligurii (1802), Statut konstytucyjny Lukki (1805), Statuty konstytucyjne Królestwa 
Włoskiego (1805 i 1810), Statut konstytucyjny Królestwo Neapolu i Sycylii (1808), Konstytucja 
Sycylii (1812), Konstytucja Królestwa Neapolu (1815), Konstytucja Królestwa Obojga Sycylii 
(1848).
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i prawników obradujących pod przewodnictwem ministra sprawiedliwości – Giu-
seppe Barbaroux. Organ został podzielony na sekcje: prawa cywilnego, procedury 
cywilnej, prawa karnego i prawa handlowego. W tym samym czasie, w reakcji na 
coraz gwałtowniejsze zamieszki, złagodzeniu uległa prowadzona do tej pory abso-
lutystyczna polityka króla. W 1831 roku opracowano projekt kodeksu cywilnego, 
wyraźnie inspirowanego kodeksem napoleońskim. Po długotrwałych konsultacjach 
prowadzonych z Sądem Najwyższym oraz Radą Stanu (sądem administracyjnym) 
doprowadzono do zatwierdzenia jego ostatecznej wersji w 1837 roku, z datą wejścia 
w życie 1 stycznia 1838 roku. Nowy kodeks miał obowiązywać na kontynental-
nej części królestwa, z wyłączeniem Sardynii. Dwa lata później wydano kodeks 
karny (z datą wejścia w życie 15 stycznia 1840 roku), wojskowy kodeks karny, 
a w 1847 roku oparty na zasadzie jawności rozprawy kodeks postępowania karne-
go. W 1847 roku ograniczona została także cenzura i zezwolono między innymi na 
publikację periodyków o charakterze politycznym. Równocześnie kontynuowano 
reformy administracyjne i ustrojowe.

Pomimo postępujących zmian król Karol Albert wciąż pozostawał niechętny 
wprowadzeniu jakiegokolwiek aktu o charakterze konstytucyjnym. Co więcej, 
rozważał w związku z naciskami społecznymi w tej kwestii ogłoszenie swojej ab-
dykacji. Punktem zwrotnym stał się precedens: nadanie przez Ferdynanda II na 
początku 1848 roku konstytucji Królestwa Obojga Sycylii. Pod naciskiem utwo-
rzonej w Turynie (de facto stolicy Królestwa Sardynii) Gwardii Narodowej także 
Karol Albert zdecydował się na przyjęcie i ogłoszenie 8 lutego 1848 roku deklaracji 
praw – Statutu, który został ostatecznie promulgowany przez króla 4 marca tego 
roku w Turynie.

Treść Statutu
Statut stanowiący systematyczne uregulowanie zasad monarchii składał się z 84 ar-
tykułów, ujętych w dziewięciu działach2.

I. Ogólny – regulował przede wszystkim ustrój dziedzicznej monarchii, przy-
znawał osobie króla świętość i nietykalność oraz pierwszeństwo religii katolickiej 
przy tolerancji innych wyznań;

II. O prawach i obowiązkach obywateli – ustanawiał równość wobec prawa 
i równość praw bez względu na pochodzenie, gwarantował wolność osobistą, do-
mniemanie niewinności, nienaruszalność własności, ograniczone prawo do poko-
jowych zgromadzeń;

III. O Senacie – regulował pochodzący z królewskiego nadania skład Senatu, 
przedstawiał dwadzieścia jeden kategorii jego członków (m.in. arcybiskupi, biskupi, 

2 Por. tekst Statutu albertyńskiego (jęz. włoski): http://www.storiologia.it/cattaneo/doc1802.
htm, odczyt z dn. 29.06.2016.
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ministrowie, sekretarze stanu, ambasadorzy, przedstawiciele władzy sądowniczej, 
książęta, osoby, które przez ostatnie trzy lata płaciły co najmniej trzy tysiące lirów 
podatku) oraz przyznawał im immunitet formalny;

IV. O Izbie Deputowanych – formułował wymogi dla pełnienia funkcji depu-
towanego (m.in. ukończone trzydzieści lat, pełnia praw cywilnych i publicznych), 
ustanawiał deputowanych przedstawicielami całego narodu, a nie ziemi, wprowa-
dzał pięcioletnią kadencję, przyznawał deputowanym immunitet formalny oraz 
prawo pociągania do odpowiedzialności ministrów królewskich;

V. Przepisy wspólne obu Izbom – regulował zagadnienia związane z kadencja-
mi izb, nieodpłatnością pełnionych mandatów; formułował wymagania dotyczące 
kworum i większości głosów; przyznawał językowi włoskiemu status języka oficjal-
nego izb (z pewnymi względami dla języka francuskiego); nakładał zakaz równo-
czesnego pełnienia funkcji deputowanego i senatora;

VI. O ministrach – określał tryb mianowania ministrów (kompetencja króla), 
nakładał na nich odpowiedzialność za podpisywane akty urzędowe;

VII. O ustroju sądowym – ustanawiał władzę sądowniczą pochodzącą z prze-
kazania i nadania królewskiego, gwarantował nieusuwalność sędziów pełniących 
urząd co najmniej trzy lata, ustalał procedury przebiegu rozpraw cywilnych i kar-
nych oraz przyznawał prawo interpretacji aktów ustawowych organom władzy 
ustawodawczej;

VIII. Przepisy ogólne – zawierał między innymi przepisy mówiące, iż regulacja 
ustroju gmin i prowincji, a także kwestie dotyczące wojska i milicji będą rozstrzy-
gane we właściwych ustawach; zachowywał dotychczasową banderę państwową 
– niebieską kokardę; potwierdzał przywileje królewskie wobec stanu szlacheckiego 
i jego pozycję; znosił moc wszelkich ustaw sprzecznych ze Statutem;

IX. Przepisy przejściowe.

Ocena znaczenia Statutu
Lud królestwa Sardynii przyjął Statut z wielkim entuzjazmem (potwierdzają to uro-
czystości, które odbyły się już 27 lutego 1848 roku, jeszcze przed promulgowaniem 
aktu). Ustalono, że pierwsza niedziela czerwca będzie dniem upamiętnienia Statutu 
– data ta stała się punktem odniesienia i dniem świątecznym monarchistów wło-
skich do czasów współczesnych. 

Statut Albertyński jest przykładem aktu regulującego ustrój monarchii konsty-
tucyjnej, wyraźnie wzorowanym na francuskiej Karcie Konstytucyjnej Ludwika 
XVIII z 1814 roku (z uwzględnieniem jej zmian wniesionych na fali rewolucji lip-
cowej w roku 1830)3. Pomimo powołania i wyposażenia w określone kompeten-
cje organów państwowej władzy ustawodawczej i sądowniczej, król jako suweren 

3 F. Lanchester, La Costituzione tra elasticità e rottura, Milano 2011, s. 141.
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pozostawał dominującym podmiotem władzy wykonawczej i zachowywał realną 
pozycję głowy państwa. Szerokie kompetencje monarchy, począwszy od zwierzch-
nictwa nad armią, poprzez mianowanie i powoływanie swoich ministrów, po moc 
rozwiązywania Izb i mianowania członków Senatu, przesądzały o charakterze prze-
widzianego przez Statut ustroju. Te ostatnie uprawnienia, zapewniające monarsze 
wpływ na władzę ustawodawczą, gwarantowały silną pozycję króla w państwie. 

Mimo swoich ograniczeń, Statut odegrał doniosłe znaczenie w kształtowaniu 
systemu konstytucyjnego Włoch. O jego wyjątkowej roli historycznej zadecydowa-
ła zwięzła forma i, paradoksalnie, brak specjalnego trybu wymaganego do wprowa-
dzania zmian; sprawiły one bowiem, że Statut był aktem wyjątkowo elastycznym. 
Odesłanie do ustawowej regulacji szeregu istotnych ustrojowo spraw dopuszczało 
możliwość szerokiego modyfikowania modelu państwa. Poprzez zmiany konstytu-
cyjnych przepisów dotyczących wyborów (liberalizacja ordynacji wyborczej) moż-
liwe było wpływanie na realny kształt reprezentacji politycznej, a przez to formę 
sprawowania władzy.

Powyższe cechy, ale i sprzyjająca sytuacja polityczna, doprowadziły do rozsze-
rzenia obowiązywania Statutu na całe jednoczące się Królestwo Włoskie, a w kon-
sekwencji do uznania go – ustawą z dnia 17 marca 1861 roku4 – za pierwszą włoską 
konstytucję. Niewątpliwie wpływ na to miał fakt, iż właśnie Turyn stał się pierwszą 
stolicą zjednoczonego państwa.

Z upływem czasu elastyczność włoskiej konstytucji doprowadziła do odejścia 
od formuły monarchii konstytucyjnej w stronę monarchii parlamentarnej, z coraz 
wyraźniej ograniczaną rolą króla. 

Zmierzch Statutu nadszedł wraz z epoką faszyzmu – choć formalnie nadal obo-
wiązywała bazująca na nim konstytucja, faktycznie stanowiła jedynie atrapę dla 
realnie funkcjonującego ustroju państwowego. Zmiany wprowadzone przez Benito 
Mussoliniego wypaczały konstytucyjny system Włoch. Pierwszym tego znakiem 
było samo objęcie władzy przez Mussoliniego, które dokonało się w wyniku „mar-
szu na Rzym” (22 października 1922 roku) z pominięciem przepisów i ducha kon-
stytucji. Faszystowskie Włochy nie uchyliły konstytucji, lecz respektowały ją tylko 
formalnie5. 

Mussolini skupił się na możliwościach wynikających z modyfikacji systemu 
wyborczego. W listopadzie 1923 roku uchwalona została ustawa6, zgodnie z którą 
partia odnosząca zwycięstwo w wyborach, mając co najmniej 25 procent poparcia, 
uzyskiwała dwie trzecie miejsc w Izbie Deputowanych. Jedynie pozostała trzecia 

4 Ustawa Legge n.4671 (Legge n. 1) z dnia 17 marca 1861 roku podpisana przez Wiktora 
Emanuela II uznawana jest jednocześnie za proklamację Królestwa Włoskiego.

5 Więcej w: G. Leibholz, Il diritto costituzionale fascista, Napoli 2007.
6 L. 2444/1923.
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część przypadała proporcjonalnie pozostałym partiom. Demokratycznie uchwalo-
na zmiana systemu wyborczego pozwoliła zdobyć partii faszystowskiej pełnię wła-
dzy, marginalizując znaczenie pozostałych partii. Następne zmiany doprowadziły 
do przekształcenia Włoch z państwa będącego sztandarową monarchią parlamen-
tarną w państwo autorytarne, w którym ustrój monarchistyczny stał się jedynie 
tłem wobec polityki prowadzonej przez faszystów. 

Wpływ Statutu Albertyńskiego na system konstytucyjny współczesnych Włoch
Wraz z upadkiem systemu faszystowskiego powstał problem przyjęcia nowego mo-
delu ustroju państwa. Król Wiktor Emanuel III wyznaczył do pełnienia obowiąz-
ków królewskich swojego syna Umberta. Statut monarchii został potwierdzony na 
mocy paktu z Salerno, zawartego w kwietniu 1944 roku przez monarchę i Komitet 
Wyzwolenia Narodowego7. W lipcu 1944 roku rząd premiera Ivanoe Bonomie-
go wydał tzw. konstytucję prowizoryczną8. Kwestie związane z ustrojem Włoch 
powierzono decyzji Zgromadzenia Konstytucyjnego. Tymczasowo władza ustawo-
dawcza została przyznana rządowi, który mógł wydawać dekrety z mocą ustawy, 
podlegające zatwierdzeniu przez pełniącego obowiązki królewskie. Takim dekre-
tem9 postanowiono powierzyć wybór pomiędzy monarchią a republiką społeczeń-
stwu włoskiemu, poddając go pod referendum.

Referendum odbyło się 2 czerwca 1946 roku wraz z wyborem członków Zgro-
madzenia Konstytucyjnego. Wzięło w nim udział 89 procent uprawnionych do gło-
sowania, z których ponad połowa opowiedziała się za republikańską formą ustroju. 
Niecałe dwa tygodnie później Umberto II udał się na emigrację do Portugalii. 

Prace nad nową konstytucją prowadzono do 25 lutego 1947 roku. W dniu 
22 grudnia tego roku nowa ustawa zasadnicza została uchwalona przez Zgroma-
dzenie w stosunku 458 głosów za i 62 głosów przeciwko10. Pierwszego stycznia 
1948 roku konstytucja republikańska weszła w życie, ostatecznie kończąc stuletni 
okres obowiązywania Statutu Albertyńskiego.

Mimo utraty mocy obowiązującej, Statut miał istotny wpływ na kształt współ-
czesnej włoskiej konstytucji. Wyrazem tego jest choćby kształt parlamentu w po-
staci Izby Reprezentantów oraz Senatu, których działanie w znacznym stopniu na-
wiązuje do regulacji Statutu Albertyńskiego. 

Należy jednak zauważyć, że Włosi wyciągnęli z historii wnioski. Poza najbar-
dziej oczywistymi i zarazem najistotniejszymi zmianami (zmiana ustroju państwa 
z  monarchii na republikę, uznanie narodu jako suwerena w miejsce monarchy) 

7 T. Martines, Diritto costituzionale, Milano 2011, s. 128–130.
8 Legge 151/1944.
9 Decreto legislativo luogotenziale 98/1946.
10 Gazzetta Ufficiale n. 298 z dn. 27 grudnia 1947 roku.
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wprowadzono szereg innych nowatorskich rozwiązań. Konstytucja z 1947 roku jest 
regulacją sztywną, trudną do zmiany, co praktycznie uniemożliwia jej modyfikację 
przez zdobywające władzę partie. Ponadto jest aktem rozbudowanym, regulującym 
prawa obywateli w sposób wyczerpujący, nietypowy dla ustaw zasadniczych. Można 
to uznać za formę zabezpieczenia przed ewentualnymi tendencjami autorytarnymi.
 Jest jasne, że Statut Albertyński okazał się aktem ponadczasowym, bez znajomości 
którego nie jest możliwe rzetelne analizowanie dzisiejszego systemu ustrojowego 
Włoch.
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“The fundamental, perpetual and irrevocable 
law of the Monarchy”. The Albertine Statute 
and its significance for the development 
of the constitutional system of Italy
The Albertine Statute was the constitution of the Kingdom of Sardinia enacted 
in  March 1848. After unification under Piedmontese leadership, the Albertine 
Statute became the constitution of the Kingdom of Italy. The article contains a his-
tory of codification, its modifications especially under the Fascist regime and finally 
abrogation when Italy became a republic in 1948.

Furthermore, the text shows a special role of the constitutional principles for the 
history of Italy. There is also presented the difference between flexible act of 1848 
and rigid constitution of 1947.


