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Charakter normatywny konstytucji 
V Republiki Francuskiej

Szanowny Panie Rektorze, Szanowny Panie Dziekanie, Wielce Szanowny 
Jubilacie, Drogi Zbyszku!

Wybrałem temat, który nie kłóci się z tytułem naszej konferencji. Chodzi 
o ukazanie szczególnej postaci normatywnej, w swojej strukturze i w swoich 
konsekwencjach prawnych – Konstytucji V Republiki, ale w tle są rozważania 
o modelu państwa prawnego we Francji. To model inny niż ten, który jest 
o wiele bardziej znany, ukształtowany na gruncie systemu prawa stanowione-
go i formalistycznego nurtu państwa i prawa, który kształtował się w Euro-
pie kontynentalnej, w szczególności w Niemczech, co nasz Jubilat w swojej 
znakomitej pracy pokazał. Przejdźmy przeto, proszę Państwa, do krótkiego 
wykładu.

Zacznijmy od struktury Konstytucji V Republiki z 1958 r. Gdyby ktoś 
chciał zawężać tę konstytucję do pisanego aktu konstytucyjnego z 1958 r., są-
dząc, że jest to kraj prawa stanowionego, bardzo by się pomylił. Konstytucja 
francuska z 4 października 1958 r. nie jest bowiem tylko tekstem pisanym, 
nie są to tylko późniejsze uchwalone nowelizacje i ustawy o charakterze kon-
stytucyjnym. Pomińmy również w  rozważaniach tryb przyjęcia konstytucji 
z 1958 r., wywołujący od początku wiele kontrowersji (nie było drogi parla-
mentarnej), a także charakter, wywołujący krytykę niektórych ustrojoznaw-
ców – wskazujących, że konstytucja ta miała charakter plebiscytarny, gdyż 
referendum konstytucyjne z 28 września 1958 r. było głosowaniem na osobę 
gen. Charlesa de Gaulle’a i odbywało się w sytuacji szczególnej presji poli-
tycznej. Później, gdy powyższe spory ucichły, konstytucja ta i  jej ewolucja, 
a zwłaszcza wykładnia preambuły, wywoływała duże zaciekawienie, nie tylko 
w środowisku francuskich ustrojoznawców.

Pragnę nadmienić, że niniejsze zagadnienie było poruszane także w pra-
cach polskich. Chciałbym wymienić przynajmniej jedną, a mianowicie zna-
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komitą pracę Pana prof. Leszka Garlickiego, Rada konstytucyjna i  ochrona 
praw jednostki (Warszawa 1993).

Tekst pisany francuskiej konstytucji z  1958  r. zawiera, oprócz zwięzłej 
preambuły, część strukturalną, która praktycznie poświęcona jest zasadom 
ustrojowym i kompetencjom naczelnych organów państwowych. Nie ma tu-
taj rozdziału poświęconego prawom i wolnościom jednostki, chociaż prze-
cież konstytucja była przyjmowana w okresie, kiedy na gruncie europejskiego 
konstytucjonalizmu rozdział taki mógł być uważany za konieczny. Późniejsza 
ewolucja wykładni tekstu konstytucji z  1958  r., a  w  szczególności orzecz-
nictwo Rady Konstytucyjnej (Conseil Constitutionnel) – wykazały jednak, że 
prawa i wolności jednostki są częścią konstytucji. Nie składa się ona bowiem 
tylko z tekstu pisanego.

Okazało się po latach, że częścią konstytucji są również prawa i wolności 
jednostki określone w orzeczeniach Rady Konstytucyjnej, tzn. francuskiego 
sądu konstytucyjnego. Trzeba jednak na wstępie zasygnalizować, że orzecz-
nictwo Rady Konstytucyjnej było kontynuacją tradycji francuskiego konsty-
tucjonalizmu. Orzecznictwo to było zamknięciem pewnego etapu kształto-
wania się praw jednostki na drodze ustawodawczej oraz w praktyce sądów 
w okresie III Republiki, w szczególności orzecznictwa Rady Stanu (Conseil 
d’Etat). Znamienna była zwłaszcza rola Rady Stanu, która w swoich orzecze-
niach przywoływała Deklarację Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r.

Spróbujmy zwięźle przedstawić, w  jaki sposób Rada Konstytucyjna 
w  swoich orzeczeniach pełniła faktycznie rolę normotwórczą, uzupełniając 
konstytucję o  określone prawa i wolności jednostki. W  zwięzłej preambu-
le konstytucji z  1958  r. znalazły się zdania, które odegrały zasadniczą rolę 
w wykładni dokonywanej przez Radę Konstytucyjną, w szczególności w od-
niesieniu do praw i wolności jednostki. Otóż odnośne zdania w preambule 
z 1958 r. głoszą, że naród francuski „potwierdza uświęcone prawa i wolności 
jednostki, zawarte w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r.” (de-
klaracja ta była preambułą do konstytucji z 1791 r., która nie weszła w ży-
cie) „oraz w preambule do konstytucji z 27 października 1946 r.”. Powyższe 
sformułowanie przywołujące historyczne dokumenty oraz przypominające, 
że zawarte w tych dokumentach praw i wolności jednostki naród francuski 
„potwierdził” (we wspomnianym referendum konstytucyjnym, przytłaczającą 
większością głosów) – stało się dla Rady Konstytucyjnej podstawą do faktycz-
nego włączenia tych historycznych dokumentów do konstytucji z 1958  r., 
a więc w rezultacie do przyznania im waloru obowiązywania.

Przyjmuje się, że po raz pierwszy Rada Konstytucyjna dokonała tego 
w orzeczeniu z 16 lipca 1971 r., a później w kolejnych. Rada Konstytucyj-
na mianowicie, powołując się na prawa lub wolności określone we wspo-
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mnianych historycznych dokumentach określiła je w swoich orzeczeniach na 
gruncie obowiązującej konstytucji z 1958 r. nadając im rangę konstytucyjną. 
W literaturze istnieją wątpliwości, czy orzeczenie z 1971 r. istotnie rozpoczęło 
tego typu orzeczenia, ale kwestii tej nie chciałbym przy tej okazji rozwijać. 
Można więc powiedzieć, że wspomniane wyżej historyczne dokumenty prze-
stały mieć charakter historycznych deklaracji ideowych, ale nabrały charakte-
ru normatywnego, stając się częścią obowiązującej konstytucji.

Warto zwrócić uwagę, że powyższa decyzja francuskiej Rady Konstytucyj-
nej została poprzedzona długim okresem ewolucji francuskiego konstytucjo-
nalizmu, od uchwalenia Deklaracji z 1789 r., który faktycznie przygotował 
orzeczenie Rady Konstytucyjnej z 1971 r. Gdy sięgniemy do kolejnych kon-
stytucji, a można wymienić tutaj w szczególności dwie najbardziej charakte-
rystyczne, bo stojące po przeciwległych biegunach, a mianowicie konstytucję 
republikańską z 1848 r. i konstytucję cesarstwa 1852 r. – to okazuje się, że 
w dokumentach tych znajdujemy takie samo sformułowanie, jak w pream-
bule z 1958 r., a mianowicie, że „potwierdza się uświęcone prawa i wolności 
jednostki określone w Deklaracji z 1789 r.”. Kolejne konstytucje z reguły za-
wierały jednak deklaracje praw. Natomiast w okresie III Republiki, w której 
obowiązywały ustawy konstytucyjne, poświęcone praktycznie tylko kompe-
tencjom naczelnych organów państwowych, nie dołączono do nich żadnej 
deklaracji praw, ani też wzorem niektórych poprzednich konstytucji, nie po-
twierdzono uznanych wcześniej praw i wolności. Nie oznaczało to jednak od-
rzucenia owych praw i wolności. Powyższy charakter ustaw konstytucyjnych 
był raczej dowodem, że ukształtowane historycznie prawa i wolności są tak 
oczywiste, iż nie wymagają nawet potwierdzenia.

Wniosek taki wydaje się tym bardziej zasadny, że, jak się okazało, w okre-
sie III Republiki dokonano szczególnego postępu w  sferze ochrony praw 
jednostki. Taki pogląd wyraża się często w doktrynie francuskiej podkreśla-
jąc, że wbrew pozorom III Republika stała się okresem szczególnej ochrony 
praw i wolności jednostki. Zwraca się tutaj zwłaszcza uwagę na rolę Rady 
Stanu. Organ ten, który pojawił się raz pierwszy w 1799  r. w konstytucji 
Konsulatu jako organ doradczy władzy wykonawczej, poszerzał później swoje 
kompetencje, a na mocy ustawy z 1872 r. otrzymał nowe, szczególnie ważne 
kompetencje, a mianowicie kompetencje najwyższego sądu administracyjne-
go, który mógł uchylać wszystkie akty władzy wykonawczej, nie tylko akty 
indywidualne, ale i akty normatywne.

Rada Stanu w swoich orzeczeniach powoływała się na Deklarację z 1789 r. 
Ofi cjalnie traktowano tę Deklarację jako pewien zbiór dyrektyw interpreta-
cyjnych unikając sformułowania, że ona obowiązuje. Rada Stanu wskazywała 
jednak, że ustawy winny uwzględniać Deklarację, Rada Stanu formułowała 
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bowiem powszechne zasady prawa (les principes généraux du droit) z powo-
łaniem się na Deklarację z 1789 r., a ustawodawca zobowiązany był do re-
spektowania owych powszechnych zasad prawa. Chociaż więc Rada Stanu 
unikała sformułowania, że Deklaracja z 1789 r. obowiązuje, to poprzez taki 
stan rzeczy przyznawała jej wartość normatywną.

Znamienne, że w doktrynie francuskiej tamtych czasów stanowiska odno-
śnie do obowiązywania i normatywności Deklaracji z 1789 r. – były podzielo-
ne. Niektórzy zaznaczali, że Deklaracja nie jest obowiązującą częścią konsty-
tucji (Raymond Carré de Malberg), zdaniem innych była częścią ówczesnej 
konstytucji sensu largo (Maurice Hauriou), a inni uważali nawet, że jest czę-
ścią prawa ponadpozytywnego, naturalnego (Leon Duguit), powracając tym 
samym do źródeł ideowych Deklaracji z 1789 r.

Powszechne zasady prawa ustalane w orzeczeniach Rady Stanu, odwołując 
się do Deklaracji z 1789 r. przygotowały grunt dla orzecznictwa Rady Kon-
stytucyjnej, rozpoczętego formalnie orzeczeniem z 1971 r. i prowadzącego do 
poszerzenia pisanego tekstu Konstytucji z 1958 r. o wspomniane historyczne 
dokumenty.

Przejdźmy z  kolei do preambuły Konstytucji z  1946  r., która w  wyni-
ku orzecznictwa Rady Konstytucyjnej została również włączona do „bloku 
konstytucyjnego” (konstytucji sensu largo). Preambuła Konstytucji z 1946 r. 
wymieniona w preambule Konstytucji z 1958 r. była więc drugim historycz-
nym dokumentem, który został włączony do wspomnianego„bloku konsty-
tucyjnego”. W preambule Konstytucji z 1946 r. zostały wymienione pewne 
kategorie pojęciowe stanowiące ugruntowane wcześniej w  ustawodawstwie 
zasady, które Rada Konstytucyjna uznała za kategorie normatywne mogące 
stanowić podstawę jej orzeczeń, w szczególności w zakresie określania praw 
i wolności jednostki. 

Chodzi tutaj zwłaszcza o „podstawowe zasady uznane przez ustawy Re-
publiki” (les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République). 
Brak określenia w tekście pisanym Konstytucji praw i wolności jednostki zo-
stał więc uzupełniony przez działalność normotwórczą Rady Konstytucyjnej. 
Warto podkreślić, że większość „podstawowych zasad uznanych przez ustawy 
Republiki” to w swojej treści „powszechne zasady prawa” ustalone wcześniej 
w orzecznictwie Rady Stanu. Trafnie wskazuje się więc w doktrynie na istotny 
wkład Rady Stanu dla określenia praw i wolności jednostki w orzeczeniach 
Rady Konstytucyjnej. W wielu przypadkach było tak, że Rada Konstytucyjna 
przy określaniu praw i wolności jednostki skorzystała z ustaleń dokonanych 
przez Radę Stanu, nadając im rangę konstytucyjną.

Wymieńmy jeszcze jedną kategorię pojęciową o charakterze zasad, wymie-
nioną również w preambule Konstytucji z 1946 r., której Rada Konstytucyjna 
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nadała charakter kategorii normatywnej, tzn. uwzględnionej również w nor-
matywnej podstawie orzekania. Chodzi tutaj o  wymienione w  preambule 
z 1946 r. les objectives à valeur constitutionnel, czyli (oddając rzeczywisty sens) 
przesłanki, którymi powinien kierować się ustawodawca, gdy reguluje prawa 
i wolności jednostki, a zwłaszcza, gdy je ogranicza. Można więc powiedzieć, 
że są to przesłanki stanowiące wymogi ograniczenia praw i wolności, niejako 
podobne w swojej funkcji do tych, które są określone w art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji RP.

W przypadku Francji ogólnie określony tekst pisany staje się więc ogólną 
podstawą do określania konkretnego ograniczania prawa lub wolności przez 
Radę Konstytucyjną, która w tym zakresie pełni rolę normotwórczą. System 
taki, w odróżnieniu od typowego ujęcia przesłanek ograniczenia praw i wol-
ności wyłącznie w konstytucji pisanej może mieć tę zaletę, że jest bardziej ela-
styczny. Nadmieńmy, że Trybunał Konstytucyjny RP też na pewnych obsza-
rach pełni faktycznie rolę normotwórczą, uzupełniając tekst pisany normami 
konstytucyjnymi zawartymi w orzeczeniach, ale dotyczy to zwłaszcza obszaru 
prawa europejskiego.

Określając w  ten sposób prawa i  wolności jednostki, normatywizując 
również ograniczenia tych praw i wolności, Rada Konstytucyjna współdziała 
z Radą Stanu i sądami, a w szczególności z Najwyższym Sądem Kasacyjnym, 
które to instytucje respektując orzecznictwo Rady Konstytucyjnej i wzboga-
cając je w  praktyce orzeczniczej, umacniają taki model kreowania i  stoso-
wania praw i wolności jednostki. Można powiedzieć nawet, że Rada Stanu 
i Najwyższy Sąd Kasacyjny również pełnią w tej sferze pewne „role norma-
tywne”, potwierdzając w sferze stosowania normy kreowane przez Radę Kon-
stytucyjną.

Można więc pokusić się o konkluzję, że francuski model państwa praw-
nego, w szczególności w sferze praw i wolności jednostki, różni się istotnie 
od „czystego” modelu konstytucyjnego prawa stanowionego. Model ten nie 
został jednak stworzony orzecznictwem samej Rady Konstytucyjnej, ale jak 
widzimy kształtował się w toku długotrwałej ewolucji. Orzecznictwo Rady 
Konstytucyjnej, a w szczególności wspomniane orzeczenie z 16 lipca 1971 r. 
proces ten dokończyło. Pogląd taki odnosi się zwłaszcza do wspomnianych 
„podstawowych zasad uznanych przez ustawy Republiki”. Zasady te były 
bowiem wcześniej w ustawach republikańskich, przede wszystkim w okresie 
III Republiki. Rada Konstytucyjna uznała, że zasady te nie muszą się znaj-
dować w konkretnym przepisie, ale przy jej określaniu i  nadaniu jej rangi 
konstytucyjnej, należy wskazać wydaną wcześniej ustawę republikańską. 

Co się tyczy wspomnianych „przesłanek o  wartości konstytucyjnej”, to 
jak się uważa w doktrynie stanowią one również kategorię normatywną, po-
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siadają walor normatywności. Zwłaszcza w odniesieniu do tej kategorii widać 
dalece rozwinięty aktywizm Rady Konstytucyjnej i pełnienie przez nią roli or-
ganu normotwórczego. Myślę, że Pan profesor Garlicki pogląd ten podziela.

Przejdźmy, proszę Państwa, do refl eksji końcowych. Ten krótki wykład 
sygnalizuje, że Francja, wbrew pozorom nigdy nie była i  nie jest krajem 
o  czystym modelu prawa stanowionego. Nie tylko charakter normatywny 
konstytucji francuskiej, ale w ogóle francuski model państwa prawnego róż-
ni się od tego, który dominuje na kontynencie europejskim i odwołuje się 
w szczególności do formalistycznego nurtu państwa prawnego, rozwiniętego 
w pełni w doktrynie Hansa Kelsena. Jean Jacques Chevalier, uznany autorytet 
we Francji w sferze ustrojoznawstwa pisał swego czasu, że doktryna Kelsena, 
czy w ogóle formalny nurt państwa prawnego nie zostały przyjęte we Francji, 
gdyż wynikało to z przyczyn ambicjonalnych. Sądzę, że zapewne tak, ale jest 
też inna ważniejsza przyczyna, o której mówi znany francuski konstytucjo-
nalista Michel Tropper. Trafnie ocenia on, że nie byłoby to w ogóle moż-
liwe. Prawo we Francji bowiem to nie tylko prawo, które jest stanowione, 
ale zwłaszcza prawo, które jest stosowane. Stąd też kelsenowska konstrukcja 
państwa prawnego, której istotą jest formalna autonomia prawa nie może 
mieć odniesienia do modelu francuskiego.

Powyższe syntetyczne rozważania o charakterze normatywnym obowiązu-
jącej konstytucji francuskiej zdają się potwierdzać takie spostrzeżenia.

Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.


