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Bevezető 

 
De Gaulle, meglehet, 1964. január 31-én tartott sajtóértekezletén 

próbálta legközérthetőbben és legtömörebben meghatározni, hogy szerinte 

mi is egy Alkotmány lényege. Nemcsak az „övéé”, hanem minden alapszö-

vegé, amely méltó az elnevezésre. Ezt a lényeget – fejtegette – egyszerre 

három tényező alkotja: az alaptörvény szelleme, az intézményrendszer, va-

lamint az Alkotmány gyakorlata.1 A francia esprit szó (amely Montesquieu 

ismert művének címére utal) ebben az esetben annyit jelent, hogy a kohe-

rens rendszerként felfogott alaptörvénynek kell hogy legyen valamilyen 

központi rendező elve, vezéreszméje, célja, szellemisége, irányultsága. 

Ami az 1958-as Alkotmány „szellemét” illeti, az alapszöveg – foly-

tatja de Gaulle – abból a megfontolásból született, hogy „intézményesen 

biztosítsuk a közhatalmi szerveknek azt a stabilitást, hatékonyságot és fele-

lősséget, amellyel nem rendelkeztek sem a III. Köztársaság, sem a IV. Köz-

társaság időszakában. [...] Arra törekedtünk, hogy a hatalmat – megőrizve a 

Parlament törvényhozói szerepét – ne a politikai pártok osszák el egymás 

közt, hanem a közvetlenül a néptől eredő hatalomnak a Nemzet által vá-

lasztott államfő legyen a forrása és birtokosa”.2 Más szóval az volt mind de 

Gaulle szándéka, mind az 1958-as alkotmányozóké, hogy – a parlamenta-

rizmus addigi tradíciójával szakítva – a végrehajtó hatalmat a köztársasági 

elnök személye körül építsék ki, a köztársasági elnök személyére, elsőbb-

ségére alapozzák. 

De – és épp ebben rejlik az 1958-as Alkotmány eredetisége – a köz-

társasági elnök előtérbe kerülése korántsem jelent egyszemélyi hatalmat, 

                                           
1 Mauss, Didier [1998], 42. o. 
2 Ugyanott. 
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épp ellenkezőleg: az új alaptörvény sokkal inkább valamiféle szerződésre 

hasonlít, ha ugyan nem kompromisszumra. De itt nem ellenfelek közti 

kompromisszumról van szó. De Gaulle nem ült le tárgyalni politikai ellen-

feleivel, nem velük próbált megegyezni, kompromisszumot kötni, hanem a 

két ellentétes alkotmányos tradíciót, az elnöki rendszert meg a parlamentá-

ris rendszert próbálta egybe kovácsolni, összehangolni, egymással korri-

gálni; és csakugyan az 1958-as alapszöveg – nemhiába beszélt annak idején 

Michel Debré is „hibrid”, vagyis „keverék Alkotmányról” – félúton áll a 

tisztán parlamenti rendszer és a tisztán elnöki rendszer között. 

Könyvem az 1958-as Alkotmány keletkezéstörténete és elemzése 

mellett azt igyekszik bemutatni, hogy a francia alaptörvény hogyan műkö-

dik a gyakorlatban, és milyen jelentősebb változásokon ment keresztül az 

elfogadása óta eltelt csaknem öt évtizedben. Arra törekedtem, hogy a par-

lamentáris formák – és egyáltalán a politikai élet – bemutatásakor mindig 

utaljak a történelmi előzményekre és alkotmányos precedensekre. Mivel az 

V. Köztársaság Alkotmánya több mint másfél évszázados alkotmányozási 

hagyományra tekinthet vissza (az 1791-től 1958-ig terjedő időszakban nem 

kevesebb mint tizenhárom alaptörvénye volt az országnak), az 1958-as al-

kotmányozók egyszerre voltak folytatói, megújítói és megtagadói ennek a 

tradíciónak. 

Minthogy a fontosabb alkotmányjogi vitákra ugyanúgy figyelemmel 

kellett lennem, mint a politikai élet, sőt, a napi politika egyes eseményeire, 

ez az áttekintés egyformán érinti az alkotmányjog, közjog, a politológia, 

valamint a politikai eseménytörténet területét. Az eredeti elképzelés szerint 

a könyv olyan fejezetet is tartalmazott volna, amelyben Franciaországnak 

az Európai Unióba való beilleszkedését szerettem volna elemezni. Csak 

munka közben derült ki, hogy ez a fejezet terjedelmileg szétfeszítette volna 

a könyv arányait; így erről a tervről egyelőre lemondtam, annál is inkább, 
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mivel van könnyen hozzáférhető hazai szakmunka a témában.3 

Munka közben egy sor francia kifejezésnek, elnevezésnek kellett 

megtalálni a magyar megfelelőjét; ha a francia intézménynek van párja a 

hazai alkotmányos rendben, magától adódott a megoldás (bár itt is könnyen 

elcsúszhat az ember), de ha nincs, fennmarad a kétség a fordítás elfogadha-

tóságát illetően. Minthogy a könyv gyakran hivatkozik az 1958-as alaptör-

vényre, célszerűnek látszott függelékben ennek érvényes változatát is új 

fordításban közreadni. Minthogy nem ez az első magyarítása a francia Al-

kotmánynak, igyekeztem – a korábbi fordítás tapasztalatait, valamint a 

francia alkotmányjogi kézikönyvek értelmezéseit és magyarázatait is hasz-

nosítva – egyszerre pontosan, magyarosan és közérthetően tolmácsolni a 

szöveget. A kötet zárójelben és kurziválva egyszersmind a francia alkot-

mányjog, politológia és politikai élet bevett szakkifejezéseit és elnevezéseit 

is megadja. 

 

Budapest, 2006. február 1-jén. 

Á. P. 

                                           
3 Szemlér Tamás, „Franciaország: az integráció által megőrzött nagyhatalom”, in A huszonötök Európája, 
szerk., Kiss J. László, Osiris Kiadó, 2005, 183-225. o. 



I. fejezet 

Az V. Köztársaság születése 

 
 

„...a demokratikus intézményeknek ellen-
súlyozniuk kell a francia politikai élet állandó 
túlfűtöttségét. Ez élet-halál kérdés, főleg a mai 
világban (...), amikor az ország nemzetközi 
helyzete, függetlensége, sőt, megmaradása a 
tét...” 

 
Charles de Gaulle 

bayeux-i beszéd 
(1946. június 16.)1 

 

Akárhogyan forgatjuk is a dolgot, tény: az V. Köztársaság „forrada-

lomban” született, bár az a bizonyos 1958. május 13-i „forradalom” egé-

szen sajátos eseménye a modern kori francia történelemnek. Ez a „forrada-

lom” nem tűzött politikai szabadságjogokat zászlajára, nem akart semmi-

lyen legitim rendszert megbuktatni, és nem volt célja semmiféle eszményi 

társadalom megvalósítása. Épp ellenkezőleg: a „forradalomnak” a fennálló 

állapotok védelme volt a legfontosabb követelése, az, hogy a végrehajtó 

hatalom, híven feladatához, biztosítson végre nagyobb védelmet a nemzet 

egységének. És sajátos volt ez a „forradalom” azért is, mert „forradalmárai” 

sohasem ismerték el az események forradalmi jellegét, mi több – ügyelve a 

legalitásra, a törvényes rend folyamatosságára – mindig is hangsúlyozták, 

hogy az általuk létrehozott V. Köztársasággal nem megdöntői, hanem foly-

tatói a régi rendszernek, vagyis a IV. Köztársaságnak.2 

                                           
1 Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], tome IV, 276. o. A könyv valamennyi fran-
cia idézetét, amiként az 1958-as Alkotmánynak a függelékben közölt teljes szövegét is, saját fordításom-
ban közlöm (Á. P.). 
2 Erről Rouvillois, Frédéric [2004], 31. o.-tól. Lásd még, Viansson-Ponté, Pierre, Histoire de la 
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Az V. Köztársaság születése elválaszthatatlan a IV. Köztársaság kró-

nikus válságától. Hirtelen kiderül: az ország képtelen az algériai probléma 

megoldására. A zűrzavarnak hatalmi vákuum a következménye, ez a ha-

talmi vákuum „szippantotta” vissza de Gaulle tábornokot a politikai életbe, 

és tette lehetővé – mégpedig éppen de Gaulle és néhány gaullista alkot-

mányjogász kezdeményezésére – az új Alkotmány kidolgozását. Ha igaz is, 

hogy a IV. Köztársaságnak voltak gazdasági érdemei, ez mit sem változtat 

azon, hogy a rendszer a sorozatos kormányválságok következtében 1958-ra 

minden tekintélytartalékát felélte. Jellemző, hogy fennállásának tizenkét 

éve alatt húsznál is több kormányt „fogyasztott el”. És minél nyilvánvalóbb 

a tehetetlensége, meg az is, hogy képtelen bármiféle reformra, intézményes 

megújhodásra, annál nagyobb a félelem, és nem is csak a szorosan vett po-

litikai elit körében, hogy bénaságával előbb-utóbb katasztrófába sodorja az 

országot. 

„A IV. Köztársaság ugyanolyan, mint a III. Köztársaság, csak még 

rosszabb.” – hangzott a korabeli lefordíthatatlan szójáték.3 És csakugyan: 

bár az 1946-os Alkotmánynak az volt a célja, hogy kiküszöbölje a III. Köz-

társaság működési hibáit, a IV. Köztársaság nemcsak megismételte, de – 

meglehet – jócskán tetézte a korábbi politikai rendszer súlyos fogyatékos-

ságait. De hogyan is lehetett volna másképp, hiszen a IV. Köztársaság jó-

részt a III. Köztársaság politikusainak volt a műve, márpedig ezek a politi-

kusok – tisztelet néhány kivételnek, és köztük is legelsősorban de Gaulle-

nak – referenciaként, politikai horizontként, alkotmányos mintaként csakis 

a III. Köztársaságot látták maguk előtt. 

Ezek között a funkcionális fogyatékosságok között alighanem a par-

                                                                                                                            
République gaullienne, I, La fin d’une époque, mai 1958 – juillet 1962, coll. Pluriel, 1994. 
3 „La IIIe en pire.” Idézi Rouvillois, Frédéric [1998], 8. o. Vö. Rémond, René, Le retour de de Gaulle, 
Bruxelles, Complexe, 1984. Ugyanő, Le treize mai 1958, in „Études sur la France de 1939 à nos jours”, 
Paris, Le Seuil, 1985, coll. Points, 283–296. 
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lamenti többség hiánya volt a legaggasztóbb: ahogyan nem volt a III. Köz-

társaság Parlamentjében sem állandó, stabil, koherens többség, nem volt 

ilyen a IV. Köztársaság Parlamentjében sem. A kisebb-nagyobb politikai 

formációk a mindenkori „széljárás” szeszélye szerint hol így, hol úgy kö-

töttek koalíciót egymással. (Igaz, ott volt a kommunista párt jelentősebb 

tömbje, ezt azonban a képviselők igyekeztek kihagyni a nemzeti politiká-

ból.) Nem csoda, hogy a IV. Köztársaság története kormányválságok meg-

szakítatlan láncolata. Kormányok jönnek, kormányok mennek,4 és mivel a 

miniszterek a képviselők közül kerülnek ki, a képviselők közt állandó a ve-

télkedés a legmagasabb posztokért.5 És még jó, ha egyáltalán van kormány, 

mert ha a hatalmi vákuum napjait összeadjuk, a IV. Köztársaság idején 

pontosan kétszázötvenhat napig még kormány sem volt.6 Sőt, az 1953. má-

jus-júniusi válság idején harmincnyolc napon át nem volt kormánya az or-

szágnak! 

A végrehajtó hatalom bénaságának a Parlament tehetetlensége a 

szimmetrikus tükörképe. Jellemző, hogy a képviselők a törvényhozói mun-

kát egyszerűen rásózzák a végrehajtó hatalomra, egyenesen felhatalmazva a 

kormányt a rendeletekkel való kormányzásra. Hiába tiltja kereken a IV. 

Köztársaság Alkotmánya a törvényhozói jogosítványok átruházását,7 a par-

lamenti pártok, amelyeket a politikai küzdelmek teljesen lefoglalnak, kép-

telenek a törvényhozói feladatok rendszeres ellátására. Mi több, ez a sokat 

kifogásolt eljárás a IV. Köztársaságban sokkal, de sokkal gyakoribb, mint 

az 1940 előtti években. 

                                           
4 La „valse des gouvernements” vagy „valse des ministères”– mondja a jelenségre francia szakirodalom. 
A kifejezésnek nemcsak az a jelentése, hogy a kormányok meg a miniszterek jönnek-mennek, hanem az 
is, hogy a fontosabb posztokat az érdekeltek a „ma én, holnap te” logikája szerint osztják el egymás közt. 
5 Ennek az áldatlan helyzetnek az 1958-as Alkotmány úgy vetett véget, hogy megtiltotta a miniszteri 
megbízatásnak képviselői mandátummal való párosítását. 
6 Rouvillois, Frédéric [1998], 9. o. 
7 46-os Alkotmány, 13. cikkely: L’Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit [A 
törvényt egyedül a Nemzetgyűlés szavazza meg. A Nemzetgyűlés nem ruházhatja át ezt a jogot.]. 
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Nem csoda, hogy a IV. Köztársaság lassan minden tekintélyét el-

vesztette. Ahogyan egy korabeli politológus, A. Siegfried írja, „a IV. Köz-

társaságnak tulajdonképpen kormánya nem is volt, csak közigazgatása”.8 A 

helyzetet csak súlyosbította az arányos választási rendszer, illetve az a tény, 

hogy a politikai pártok, amelyek teljesen elszakadtak a választóktól, való-

ságos súlyuknál sokkal nagyobb szerepet játszottak a politikai életben. A 

pártok azzal, hogy kizárólag tulajdon pártérdekeiket tartották szem előtt, 

teljesen megbénították a végrehajtó hatalom működését, és a pártküzdel-

mek zűrzavarában nemegyszer már azt se lehetett tudni, hogy pillanatnyi-

lag ki az ellenfél, és ki a szövetséges. Az egymással civakodó pártok az ál-

landó érdekkonfliktusokkal szakadatlanul rombolták az államot, bénították 

a végrehajtó hatalmat, lejáratták a parlamentet. 

De a IV. Köztársaság még így is, még ezekkel a funkcionális fogya-

tékosságokkal is csaknem tizenhárom évig fennmaradt. Mi több, valószínű-

leg sokkal tovább is fennmarad, ha az algériai válság nem teszi különösen 

próbára a rendszer működését. Pedig az 1958-as tavaszi helyhatósági vá-

lasztások mintha bíztatóak lettek volna a rendszer jövőjére nézve: a súlyos 

beteg, ahogyan lenni szokott, kevéssel a halál előtt hirtelen jobban lesz, so-

kan már a gyógyulásban reménykednek. Ekkor csapott be az algériai vál-

ság. Bár ez se pontos. A válság már létezett, de addig valahogy kezelhető-

nek látszott. Addig úgy látszott, hogy a rendszer, akárcsak az indokínai 

konfliktust, valahogyan ezt is kezelni tudja. Persze, Algéria nem Indokína, 

Algéria közigazgatási szempontból szerves része az anyaországnak. És 

bármilyen keserű volt is az indokínai vereség, távoli volt. Algéria viszont 

szorosabban kapcsolódik Franciaországhoz, közelebb is van, és ott az Algé-

riában élő franciák korántsem jelentéktelen tömege.9 

                                           
8 Idézi Rouvillois, Frédéric [1998], 10. o. 
9 Algériát, amely közigazgatásilag három megyéből állt, 1848-ban csatolták az anyaországhoz. 
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A hadsereg sincs könnyű helyzetben. Amikor az algériai konfliktus 

kitör, alig négy hónap telt el az indokínai kérdés lezárása után, és a hadse-

reg már elviselhetetlennek érzi a kudarcot, a gyarmati vereségek szégyenle-

tes sorozatát. És a katonai vezetés hol nyíltan, hol burkoltan érezteti is a 

végrehajtó hatalommal, hogy Algériában az „indokínai megoldást” nem 

fogja elfogadni. Nem csoda, hogy mindinkább önállósítja magát. Az 1958-

as év első komolyabb politikai válsága is ilyen önálló akció következmé-

nye. A hadsereg megtorlásul lebombáz a határszélen egy tunéziai falut. Az 

incidens következményeként, április 15-én, Félix Gaillard kormánya beadja 

lemondását. Akkor még senki se sejti, a lemondás olyan hosszan elnyúló 

politikai válság kezdete, amely a IV. Köztársaságot végérvényesen hitelte-

leníti. 

René Coty köztársasági elnök több sikertelen próbálkozás után május 

9-én Pierre Pflimlinnek ad kormányalakítási megbízást. De Pflimlin szemé-

lye elfogadhatatlan az algériai katonai vezetésnek. A hadsereg táviratilag 

figyelmezteti is a politikai elitet, csakis erős kezű, mindenre elszánt kor-

mány felel meg elképzeléseinek, olyan kormány, amely mindent megtesz, 

hogy „a trikolór Algériában maradjon”.10 Ezzel a tiszti kar, szakítva a Köz-

társaság immár több évtizedes tradíciójával, vagyis a hadsereg semlegessé-

gének szigorú elvével, közvetlenül beavatkozik a politikába. 

Ez még nem nyílt szembefordulás. De sokáig az sem várat magára. 

Miközben május 13-án a Nemzetgyűlésben kezdetét veszi a kormányfő, 

Pierre Pflimlin beiktatási vitája, Algír hatalmas tüntetés színhelye. A hely-

zet óráról órára romlik. A tüntetőknek egy csoportja, tiltakozásul a beikta-

tás ellen, végül megrohamozza és egyetlen puskalövés nélkül elfoglalja a 

kormányzósági palotát, majd bejelenti egy „nemzetmentő bizottság” alakí-

tását, élén Massu tábornokkal. Aki még aznap este felolvassa a kormányzó-
                                           

10 Idézi Rouvillois, Frédéric [1998], 15. o. 
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sági palota előtt összeverődő tömegnek a köztársasági elnökhöz intézett 

táviratát: „Olyan kormányt akarunk, amelyik képes Algériát az anyaország 

részeként megtartani”. Már nem a végrehajtó hatalom ad utasítást a hadse-

regnek, a hadsereg közli követelését a végrehajtó hatalommal. De a Nem-

zetgyűlés mintha nem volna tisztában a helyzet súlyosságával. 

S miközben beiktatják a Pflimlin-kormányt, Algéria lassan önállóso-

dik, és nyíltan megkérdőjelezi a tehetetlennek tartott központi hatalom te-

kintélyét. A fegyveres erők nyíltan megtagadják az engedelmességet, a po-

litikai elit pedig eszköztelen és erélytelen a mindenre elszánt hadsereggel 

szemben. Egyre nagyobb a fejetlenség, és a közvélemény, a politikai elit 

egy része meg a hadsereg is úgy érzi, egy kiút van csak a zűrzavarban, 

egyetlen megoldási lehetőség: de Gaulle tábornok megkérdőjelezhetetlen 

tekintélye. De Gaulle évek óta visszavonultan él Colombey-les-deux-

Églises-i birtokán. Mintha mindenki valami jeladást, nyilatkozatot, üzenetet 

várna. A tábornok azonban hallgat. És mégis, népszerűségi indexe olyan 

arányban emelkedik, amilyenben csökken a kormány és általában a politi-

kai elit tekintélye. Sokan úgy gondolják, de Gaulle a helyzet kulcsa, a haza 

megmentője. Sokan, de nem mindenki. A politikai elit, a képviselők jó ré-

sze nem örül a megoldásnak. Tudja, hogy de Gaulle tábornok 1946 óta es-

küdt ellensége és szigorú kritikusa a IV. Köztársaság politikai rendjének. 

És ha történetesen visszatér a hatalomba, aligha fogja intézményrendszerét 

változtatás nélkül elfogadni. 

De Gaulle csak május 15-én érzi úgy, hogy most már neki is nyilat-

koznia kell. Kommünikében tudatja a közvéleménnyel, hogy a válságos 

órában ismét számíthatnak rá: „Az ország, nem is olyan rég, még (...) biza-

lommal bízta rám sorsát, hogy megmentsem a katasztrófától. Ma, hogy is-

mét megpróbáltatások előtt áll, tudnia kell, hogy kész vagyok a Köztársa-
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ság élére állni.”11 Mindössze az a furcsa, hogy de Gaulle nem a lázadó ka-

tonatiszteket marasztalja el, hanem a párizsi kormányt. És eleve úgy lép fel, 

mintha rajta kívül nem is volna más megoldás. Ha nem ő, akkor a káosz. 

Meg a polgárháború. Vagy-vagy. 

De Gaulle május 26-ról 27-re virradó éjszaka magához kéreti a funk-

cióban levő kormányfőt, Pierre Pflimlint. Süketek párbeszéde. A találkozón 

a két politikus nem állapodik meg semmiben. Annál nagyobb volt Pflimlin 

ámulata, amikor másnap reggel elhangzik de Gaulle nyilatkozata: „Tegnap 

megkezdtem a tárgyalásokat olyan kormány alakítására, amely alkalmas az 

ország egységének és függetlenségének megőrzésére...” Ebből, persze, egy 

szó sem igaz, blöff az egész. A tábornok tudja, a hivatalban levő kormány-

fő úgyse meri meghazudtolni, és hogy ebben a helyzetben kénytelen beadni 

a lemondását. Pierre Pflimlin 28-án lemond. Amivel, persze, nem oldódik 

meg semmi. 

Ezenközben a politikai elit is szervezkedik. A baloldal május 28-ára 

nagy tüntetést szervez tiltakozásul de Gaulle, vagyis a fenyegető „katonai 

diktatúra” ellen. Csaknem kétszázezren vonulnak a párizsi place de la 

Nationtól a place de la République-re, a Köztársaságot éltetve. Bár a tömeg 

a meglévő intézmények védelmében ment ki az utcára, olyan volt ez a tün-

tetés, mintha a IV. Köztársaságnak lett volna a halottas menete. Ezzel pár-

huzamosan de Gaulle és hívei is igyekeztek megdolgozni a közvéleményt, 

igyekeztek megértetni vele, hogy a tábornoknak a helyzet súlyossága elle-

nére nincs szándékában elvetni a törvényes formákat. Ahogyan de Gaulle 

maga mondta egy újságírónak egyik sajtóértekezletén: „Csak nem képzeli, 

hogy hatvanhét évesen felcsapok diktátornak?” 

A lázadó katonatisztek viszont, szemben a IV. Köztársaság politikai 

elitjével, bizalmukról biztosítják a tábornokot. De Gaulle 28-ról 29-re vir-
                                           

11 Idézi Rémond, René, Le treize mai 1958, id. mű, 287. 
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radó éjjel találkozik a két Ház elnökével. Ez a találkozó is zsákutca. A 

helyzet menthetetlennek látszik, amikor váratlanul közbelép a köztársasági 

elnök. Neki egyébként nagyon is kritikus a véleménye a rendszerről, és a 

köztársasági elnök nemegyszer hangot is adott már ennek a véleménynek. 

René Coty üzenetet intéz a parlamenthez, és az üzenetben bejelenti, hogy 

tekintettel a kritikus helyzetre (értsd, a polgárháború veszélyére) „a legna-

gyobb franciát” kéri fel a válság megoldására. Mi több, értésére adja a Par-

lamentnek, ha visszautasítja a kezdeményezését, lemond. A köztársasági 

elnök lemondása, semmi kétség, még nagyobb zűrzavarba taszította volna 

az országot. 

Ez végre hatott. A két Ház dermedt csöndben hallgatja a köztársasági 

elnök üzenetét. Majd 29-én a hivatalos kommüniké: a köztársasági elnök de 

Gaulle-t kéri fel kormányalakításra. A tábornok kabinetirodája hozzáfűzi: 

az új kormány rögtön beiktatása után meghatározatlan időre teljhatalmat 

kér a parlamenttől a súlyos helyzet rendezésére. Másrészt felhatalmazást, 

hogy – az Alkotmányban rögzített procedúra tiszteletben tartásával – dol-

gozza ki és tárja jóváhagyás végett az ország népe elé alkotmánymódosító 

javaslatait. A tábornok, látnivaló, kínosan ügyel a formákra. Ez a törvény-

tisztelő magatartás, a köztársasági elnök által fenyegetésképpen kilátásba 

helyezett lemondás, a szocialista Guy Mollet támogatása, a küszöbön álló 

katonai puccs réme mind-mind közrejátszott abban, hogy a kezdetben el-

lenséges Parlament többsége lenyelje a keserű pirulát, és beletörődjön a 

javasolt megoldásba. Semmi akadálya a beiktatásnak. Ami június 1-jén 

meg is történik: a de Gaulle-kormány 329 szavazatot kapott, csak 224 kép-

viselő szavazott nemmel. Ezzel a IV. Köztársaság Parlamentje – mintha 

csak kiállította volna tulajdon halotti bizonyítványát – bizalmat szavazott a 

IV. Köztársaság utolsó kormányának.  

Egy napra rá a Parlament még teljhatalommal ruházza fel a kor-
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mányt, és féléves időtartamra lehetővé teszi a rendeletekkel való kormány-

zást (ennek a felhatalmazásnak a birtokában a kormány szinte minden terü-

leten beavatkoztatott). Majd a Parlament, mint aki jól végezte dolgát, fel-

oszlik, megkezdve évi rendes szabadságát. Ami annyit jelent, hogy a kor-

mány októberig szabad kezet kap, nem kell számolnia a parlament akadé-

koskodásával. De még a nyári szabadság előtt, a június 3-i törvénnyel, a 

képviselők új alkotmány kidolgozásával bízzák meg a kormányt. A tör-

vényben, biztos, ami biztos alapon, egyszersmind feltételeket is szabnak az 

alkotmányozó munkának. 

Úgy látszik, a de Gaulle iránti bizalmatlanság azért nem párolgott el 

teljesen, sokakban változatlanul ott él a gyanú, sokan nem hiszik, hogy a 

tábornoknak csakugyan nem áll szándékában tekintélyuralmi rendszer be-

vezetése. Ezért a június 3-i törvény felsorol néhány alkotmányos elvet, 

formai szabályt, garanciát, amit az új Alkotmánynak okvetlenül tiszteletben 

kell tartani. Ezek a megszorítások azonban semmiben sem korlátozták az 

alkotmányozók szabadságát. Többek közt azért sem, mert egyrészt meg-

egyeztek a tábornok alkotmányos elképzeléseivel, másrészt – elvekről, álta-

lánosságokról lévén szó – csak tág keretként szolgáltak, de megkötni nem 

kötötték meg az új Alkotmány kidolgozóinak kezét. 

Mindenesetre, az alkotmányozás ezúttal élesen eltér a republikánus 

tradíciótól. A hagyomány szerint az alkotmányozás mindig az e célból vá-

lasztott alkotmányozó nemzetgyűlés előjoga. Ezt a hagyományt 1945-ben 

de Gaulle is tiszteletben tartotta, de meg is adta az árát (látva a siralmas 

eredményt, egy évre rá lemondott). Az alkotmányozó nemzetgyűlés ugyan-

is nehézkes, nehezen irányítható, ráadásul erősen megosztott, arról nem is 

beszélve, hogy az ország érdeke mellett – mint minden parlamenti gyüleke-

zet – a testület tagjainak önös érdekeit sem hagyhatja figyelmen kívül. 

1958-ban de Gaulle jól tudja: amit ő akar, azt alkotmányozó nemzetgyűlés-
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től nem fogja megkapni soha. Ezért szakított a tradícióval, és választotta 

merőben új módját az alkotmányozásnak. Úgy határozott, hogy az alkot-

mánytervezetet nem alkotmányozó nemzetgyűlés, hanem az általa kineve-

zett szakértői csoport fogja kidolgozni.12 

A szakértői csoportnak Michel Debré, az új kormány igazságügy-

minisztere a vezetője. A vázlatot bemutatták egy miniszterekből álló bizott-

ságnak (ennek viszont de Gaulle a vezetője), egy képviselőkből álló tanács-

adó testületnek,13 majd az elkészült szöveget Michel Debré augusztus 27-én 

ismertette az Államtanács testületével. De ezt a rendkívül gyors alkotmá-

nyozó munkát, a részvevő jogászok és politikusok elképzelései és politikai 

tapasztalata mellett, az a francia gondolkodói hagyomány is erősen befo-

lyásolta, amely akkor már több évtizede foglalkozott az állam és a politikai 

intézmények esetleges reformjával. Ezeknek a reformtörekvéseknek a fé-

nyében sokkal jobban meg lehet érteni azt a radikális szakítást, azt a cezú-

rát, amit az V. Köztársaság képvisel a francia parlamentarizmus történeté-

ben. 

Szó, ami szó, az 1958-as reformnak megvoltak a maga intellektuális 

gyökerei.14 A III. Köztársaság funkcionális hibáinak láttán már a harmincas 

években felmerült az állam megreformálásának gondolata. Jóllehet nem 

valószínű, hogy a fiatal de Gaulle ismerte ezeket a reformtörekvéseket, a 

párhuzam mindenesetre meglepő. A Mémoires de guerre (Háborús emlék-

iratok) c. kötetében így emlékezik vissza a háború előtti évekre: „1932-től 

1937-ig a nemzetvédelem terén minden fontos politikai, technikai és köz-

igazgatási döntésben részt vettem; 1932-től 1937-ig tizennégy kormány 

követte egymást (…). Ez alatt az idő alatt sok feladatot bíztak rám, sok vi-

                                           
12 V. ö. Rouvillois, Frédéric [2004], 41. o.-tól. 
13 A híres 49/3-as rendelkezés például Guy Mollet és Pierre Plimlin javaslatára került az alapszövegbe. 
Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], I. kötet, 50. o. 
14 Erről lásd, Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], I. kötet, 49. o.-tól. 
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tában vettem részt, sok emberrel kerültem kapcsolatba – ennek során egyre 

világosabban láttam azt is, hogy milyen nagyok az erőforrásaink, és azt is, 

hogy az állam milyen tehetetlen. (…) Alighogy a miniszterelnök hivatalba 

lépett, újabb és újabb követeléssel és bírálattal találta magát szemben, és 

ezeket legfeljebb elhárítani tudta, elhallgattatni nem. A Parlament ahelyett 

hogy támogatta volna, csapdát állított neki, és hátba támadta. A miniszterek 

pedig nemhogy nem segítették, de rivalizáltak vele.”15 Jóllehet de Gaulle-

ban ekkor még nem körvonalazódik világosan a megoldás, világosan érzé-

keli a rendszer működési fogyatékosságait. 

Akárcsak az a harmincas években egyre erőteljesebb reformirányzat, 

amelynek a politikai jobboldal a forrásvidéke. A baloldal szemében ugyan-

is az állam reformja csak arra való, hogy elterelje a figyelmet a gazdasági 

és társadalmi problémákról. Másrészt a baloldali radikálisok elevenen tart-

ják a II. Köztársaság bukásának és a III. Köztársaság első évtizedének kese-

rű tapasztalatait; őket minden nagyobb hatalomra törekvő politikus Bona-

parte Lajosra, illetve Mac-Mahonra emlékezteti. Nem csoda, hogy esküdt 

ellenségei minden „személyi” hatalomnak, vagy ahogyan akkoriban mond-

ták, minden cezarizmusnak. A republikánus baloldal furcsamód foggal-

körömmel védi a reprezentatív parlamentáris rendszert, mintha nem venné 

észre, hogy a Nemzetgyűlésben ülő politikusok önző pártérdekeiket mindig 

előbbre valónak tartják a népszuverenitás képviseleténél. 

A reformirányzatnak főleg egyetemi tanárok és főtisztviselők a kép-

                                           
15 Gaulle, Charles de, Mémoires de guerre, t. I, Paris, Plon, 1954, 3-4. o. De Gaulle-t már fiatal korától 
foglalkoztatták Franciaország alkotmányos problémái. 1917-ben a hadifogolytáborban előadást tart fo-
golytársainak, és többek közt ezt mondja: „Ami a háború általános irányítását illeti, nekünk nincs uralko-
dónk, és ilyenformán senki se egyesítheti magában a kormány meg a főparancsnokság direktíváit. Az 
1875-ös alkotmány, igaz, kimondja, hogy a fegyveres erőknek a köztársasági elnök a főparancsnoka (…), 
és ha az alkotmány betűjét nézzük, az volna a természetes, ha a háborút a köztársasági elnök irányítaná, 
csakhogy az emlékek, a politikai tradíciók kizárták a köztársasági elnököt a szorosan vett végrehajtó 
hatalomból, és (…) reprezentatív személyiséggé degradálták.” Gaulle, Charles de, Lettres, notes et 
carnets, Paris, Plon, 1984, t. I, 473. o. idézi Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], I. 
köt., 53. o. 
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viselői, de akad köztük egy-két politikus is. Mindamellett csoportról nem 

lehet beszélni, legfeljebb olyan gondolkodókról, akiknek elképzelései, ha 

nem is voltak minden esetben azonosak, azért közel álltak egymáshoz. Az 

egyetemi tanárok közt a strasbourg-i egyetemen tanító Raymond Carré de 

Malberg, valamint Joseph Barthélemy a legismertebb (Michel Debré, az V. 

Köztársaság első miniszterelnöke az utóbbinak volt tanítványa). Ugyaneh-

hez az irányzathoz tartozott de Gaulle leendő tanácsadója és minisztere, 

René Capitant, ő 1934-ben egész könyvet szentelt a parlamentarizmus re-

formjának. Végül ide tartozik a politikus André Tardieu is; miután kétszer 

is betöltötte a kormányfő posztját, egy sor könyvet írt az állam reformjáról, 

és ezek a könyvek – amelyek közt, meglehet, az 1934-ben közreadott La 

Révolution à refaire [Újra napirenden a forradalom] a legismertebb - nagy 

hatást gyakoroltak a fiatal Michel Debrére, aki többször is hivatkozik rájuk. 

Jóllehet abból a szempontból koránt sincs köztük nézetazonosság, 

hogy mi a teendő, hogy mélyreható alkotmánymódosításra, netalán valósá-

gos rendszerváltásra van-e szükség, vagy a két kamara házszabályának 

megváltoztatása is elegendő, de abban teljes az egyetértés, hogy mindany-

nyian vissza akarják állítani a végrehajtó hatalom tekintélyét, hogy mind-

annyian erősebb államot, erősebb köztársasági elnököt és erősebb kor-

mányfőt szeretnének, és mindannyian fontosnak tartják a Parlament min-

denhatóságának korlátozását. De hogy mindezt hogyan is lehetne kivitelez-

ni a gyakorlatban, arra nézve a javaslatok sokfélék. Az alkotmány megre-

formálásáig csak kevesen mennek, legtöbbje beéri a törvényi úttal, ha 

ugyan nem néhány rendelettel. Erős kormányfő, akinek csakugyan alá van-

nak rendelve a miniszterek, új házszabály, amely korlátozza a hozzászólá-

sok idejét, erős házelnök, aki meg tudja tartani a vitát az adott keretek kö-

zött, egyéni szavazás, a törvénymódosítási jog, valamint az interpellációs 

jog korlátozása (ez utóbbié azért, hogy ne lehessen a kormányt bármikor 
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megbuktatni) – mindezt talán André Tardieu fejtette ki legtöbbször és leg-

meggyőzőbben. 

A reformirányzat valójában két különböző áramlatot fog egybe. Az 

első a népszavazás intézményével akarja enyhíteni a demokrácia deficitét, a 

másik inkább a népképviselet kiszélesítésével szeretné megoldani a prob-

lémákat. Igaz, a köztársasági elnök közvetlen választásáig nem megy senki. 

De hogyan is menne. Közvetlenül választani az államfőt – ez nagyon is ér-

zékeny pontja a francia történelemnek. A II. Köztársaság korai bukásáért 

ugyanis a nemzeti emlékezet az első közvetlenül választott köztársasági 

elnökre, Bonaparte Lajosra hárítja a felelősséget. A Parlament mindenható-

ságának ellensúlyozására mindenképp több hatalmat kell adni az államfő-

nek; de mivel Bonaparte Lajos emlékezetes államcsínye óta a republikánu-

sok hallani sem akarnak a köztársasági elnök közvetlen választásáról, meg-

születik, legalábbis elméletileg, a közbülső megoldás: a Parlamentnél szé-

lesebb választói kollégium. (A gondolat az 1958-as Alkotmány eredeti szö-

vegébe is belekerül, mintha az alkotmányozók tudomásul vették volna, 

hogy itt a határ, ennél messzebb – legalábbis egyelőre – nem lehet menni.)  

Ezt a logikát követve merül fel, elkerülhetetlenül, a Parlament felosz-

latásának joga. Ezt a jogot az 1875-ös alkotmányos törvény a Szenátus jó-

váhagyásához kötötte; de miután a monarchista Mac-Mahon 1877-ben élt 

ezzel a jogával, és a szintén monarchista többségű Szenátus jóváhagyásával 

feloszlatta a Képviselőházat, a feloszlatási jog a republikánusok szemében 

megbélyegzetté vált, a politikai életbe való beavatkozás jelképévé, a politi-

kai életbe való illetéktelen beavatkozás jelképévé, nem is éltek vele sem a 

III., sem a IV. Köztársaság kormányfői. Jóllehet feloszlatási jog nélkül nem 

képzelhető el erős végrehajtó hatalom, ez a jog sokáig ugyanolyan elfogad-

hatatlan, mint az államfő közvetlen választása. Míg emez Bonaparte Lajos, 

amaz Mac-Mahon alakját idézi fel a republikánusok emlékezetében. Erő-
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síthetné a végrehajtó hatalom helyzetét a referendum is. A népszavazás in-

tézménye, lehetőségként, mind René Capitant, mind André Tardieu írásai-

ban felmerül. André Tardieu még azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a köz-

társasági elnök – az akkor még Président du Conseil-nek nevezett kor-

mányfő kérésére – törvény kapcsán is kikérje a honpolgárok véleményét. 

Az egésznek, persze, az a célja, hogy az államfőnek a Parlament akadékos-

kodása esetén legyen lehetősége a képviselők feje fölött védelemért a sza-

vazókhoz fordulni.16 

1940 kora nyara, vagyis a III. Köztársaság összeomlása váratlanul 

időszerűséget adott ezeknek a reformgondolatoknak. „A válságos helyzet-

ben – írja de Gaulle az emlékirataiban -, amelytől egyformán függött az 

ország jelene és jövője, a Parlament nem tartott ülést, a kormány képtelen 

volt testületileg határozott döntést hozni, a köztársasági elnök még a kor-

mányértekezleteken is hallgatásba burkolózott, ahelyett, hogy képviselte 

volna az ország fő érdekeit. A nemzeti drámának, semmi kétség, az állam 

szétesése állt a hátterében.”17 De Gaulle-ra, meglehet, a vereségnél is na-

gyobb hatással volt a közhatalom felbomlása és a politikai elit gyávasága. 

Ebben a keserű élményben gyökeredzik az a mély hite, rendíthetetlen meg-

győződése, hogy új alapokra kell helyezni, újra fel kell építeni a politikai 

intézményeket. 

Ezek a gondolatok több ponton is találkoznak a fiatal Michel Debré 

nézeteivel. Debrének, aki akkor már tagja az Államtanácsnak, eléggé hatá-

rozottak az elképzelései a III. Köztársaság intézményes reformját illetően. 

Neki is a kiszélesített választói kollégium a kiindulópontja (amelynek a 

honatyák és a nagyobb városi önkormányzatok képviselői mellett az egye-

temi oktatók és a bírói kar főtisztviselői is tagjai volnának). Az államfői 
                                           

16 Ezt a lehetőséget már Alexandre Millerand is felvetette, aki a III. Köztársaság államfői közül talán 
legtöbbet foglalkozott a köztársasági elnök alkotmányos helyzetével. 
17 Charles de Gaulle, id. mű, t. I, 67. o.  
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mandátumot Michel Debré hét évről tizenkettőre emelte volna, abból a 

megfontolásból méghozzá, hogy ennyi „egy örökletes uralkodó átlagos 

életkora”. A köztársasági elnök, aki szabadon rendelkezik a Parlament fel-

oszlatásának jogával, és szabadon nevezi ki a miniszterelnököt is (jóllehet 

Debré csak 1958-ban használja a sokat idézett kifejezést), már akkor sark-

köve (clef de voûte) az egész rendszernek. Emellett megszüntetné az inter-

pellációkat (lehetővé tenné viszont, hogy - kárpótlásképpen és évente egy-

szer – a Parlament megtárgyalja a kormány programját, és hogy a vitát bi-

zalmi szavazás kövesse).18 Ugyancsak ekkor vetődik fel először a gondolat, 

hogy szigorúan meg kell határozni a Parlament törvényalkotásának illeté-

kességét, valamint, ezzel párhuzamosan, a végrehajtó hatalom rendeletal-

kotási hatáskörét. A későbbi igazságügy-miniszter, majd kormányfő a par-

lamenti ülésszakok, valamint az állandó bizottságok korlátozásának is híve, 

sőt, úgy képzeli el a leendő Parlamentet, hogy ha az bizonyos határidőn 

belül nem szavazza meg a költségvetést, a kormány veheti úgy is, hogy a 

büdzsé el van fogadva.  

Amikor Michel Debré kapcsolatba kerül az Ellenállás Nemzeti Taná-

csával, néhány jogásszal és főtisztviselővel olyan alkotmánytervezetet dol-

goz ki Algírban, amely némiképp eltér a korábbi elképzeléseitől, de sok 

szempontból már előlegezi az 1958-as alapszöveget. Itt a köztársasági el-

nök mandátuma kapcsán már nem tizenkét évről van szó, csak hétről, és az 

államfőt a százezer lélekszámúnál nagyobb városok elektorai választanák 

(Debré itt kb. 1300-as lélekszámú választó testületet, elektori kollégiumot 

képzel el, ami nagyjából duplája a két Ház tagságának). Az államfő nevezi 

ki a kormányfőt, a minisztereket meg a főtisztviselőket, törvénytervezetet 
                                           

18 Jó másfél évtizeddel később, 1959 áprilisától egészen júliusig, már miniszterelnökként, Michel Debré 
hónapokig hadakozott a házszabály kapcsán az V. Köztársaság első Nemzetgyűlésének képviselőivel, míg 
nagy nehezen sikerült megakadályoznia, hogy a képviselők a szóbeli kérdés (question orale) intézményé-
nek örvén vissza ne csempésszék a házszabályba az interpelláció sokat bírált procedúráját. Viasson-Ponté, 
Pierre, Histoire de la République gaullienne, Paris, Tallandier, 1972, I. köt., 157. o. 
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nyújthat be a két Háznak, sőt, széles rendeletalkotási hatáskörrel is rendel-

kezik. Ha úgy látja jónak, és bírja a kormányfő egyetértését, akár fel is osz-

lathatja a Parlamentet. 

Bármennyire nagyok a különbségek az 1944-ben elképzelt eszményi 

államfő meg az 1958-as Alkotmány államfője között, ez az alkotmányter-

vezet sok szempontból előképe az 1958-asnak, főleg ami a kormány stabili-

tásával, valamint a Parlament „megregulázásával” kapcsolatos rendelkezé-

seket illeti. A bizalmi szavazást például az alkotmánytervezet szigorúan 

szabályozza. Évente egyszer viszont lehetőség van általános politikai vitá-

ra, amelyet bizalmi szavazás zár le. Bizalmi szavazást ezenkívül csak a kor-

mány kezdeményezhet, kivéve, ha a képviselőtestület kétharmada kéri. A 

kétkamarás Parlament fennmarad, mindkét Háznak évente két – egyenként 

háromhónapos - ülésszaka van; a törvényalkotási jogkört szigorúan körülír-

ják. Igaz, a Parlament időnként, átmenetileg, átlépheti ezt a határt, ellentét-

ben az 1958-as Alkotmánnyal, amely szerint csakis a kormánynak van joga 

átlépni, és neki is csak rendkívüli esetben, a törvényalkotás területét a ren-

deletalkotási jogkörtől elválasztó határvonalat. Már ekkor felbukkan az a 

későbbi alkotmányba is bekerülő rendelkezés, amely szerint tilos az állami 

terhek növelésével járó törvényjavaslat beadása, jóllehet a bevételek csök-

kenésével járó törvényjavaslatokra, az 1958-as Alkotmánnyal ellentétben, a 

tilalom nem vonatkozik (alk., 40.). 

Ha igaz is, hogy az alkotmánytervezet több szempontból is előlegezi 

az V. Köztársaság Alkotmányát, az is igaz – miként könyvében Dominique 

Chagnollaud és Jean-Louis Quermonne megjegyzi -, hogy mégiscsak 

kompromisszum, kiegyezés a megtartott III. Köztársasággal.19 Hiányzik a 

tervezetből a mandátumhalmozásnak, illetve a kormányzati és képviseleti 

funkció összeegyeztethetetlenségének tilalma (amely egyik alapvető ren-
                                           

19 Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], I. köt., 67. o. 
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delkezése az 1958-as alkotmánynak), és ami a legfontosabb: fel se merül, 

még halvány lehetőségként sem, az 1958-as alapszövegben nagy jelentősé-

get kapó Alkotmánybíróság intézménye. 

Hogy megértsük, milyen szerepe lehetett az államfőnek az alkotmá-

nyozás folyamatában, egy kicsit vissza kell mennünk az időben. De Gaulle, 

közvetlenül az ország felszabadulása után, már 1945 júniusában bejelenti, a 

franciáknak dönteniük kell a politikai intézmények jövőjét illetően. S bár 

sokan támadják, amiért – szembefordulva a demokratikus hagyományokkal 

– népszavazásra akarja bízni a leendő Alkotmány kérdésének eldöntését, de 

Gaulle-nak sikerül elfogadtatnia a javaslatot az ideiglenes Nemzetgyűlés-

sel, és az 1945. augusztus 17-i törvényerejű kormányrendelettel ki is írják a 

referendumot. Az első kérdés, amire a szavazóknak választ kell adni, így 

hangzik: a választandó Nemzetgyűlés alkotmányozó legyen-e vagy sem? 

Ha igen, a Nemzetgyűlés feladata lesz az új Alkotmány kidolgozása. Ha 

nem, a választott testület az 1875-ös alkotmányos törvények szerint meg-

alakítja a Képviselőházat, és akkor, természetesen, ezzel párhuzamosan, a 

megfelelő testületek a Szenátus tagjainak választásáról is gondoskodni fog-

nak. Ilyenformán a dolgok visszatérnek majd a III. Köztársaság kerékvágá-

sába. Vagyis a kérdés, élére állítva a dolgot, úgy hangzik, hogy maradjon-e 

a III. Köztársaság vagy sem. 

1945. október 21-én a franciák túlnyomó többsége alkotmányozó 

nemzetgyűlésre szavazott (ami azt jelenti, hogy semmi szín alatt nem akar-

ja életre galvanizálni, még megreformálva, átalakítva sem, az 1940-ben 

végérvényesen leszerepelt és kompromittálódott III. Köztársaságot). És ez 

az alkotmányozó nemzetgyűlés a következő év áprilisára már ki is dolgozta 

az új Alkotmány tervezetét. Az alkotmánytervezetről május 5-én tartottak 

népszavazást. De a javasolt alapszövegnek lényegében véve a nemzeti szu-

verenitást egyedül képviselő mindenható Nemzetgyűlés áll a középpontjá-
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ban (a bikamerizmust a tervezet gyakorlatilag elvetette). Az államfő a ter-

vezet szerint megmarad dekoratív funkciójában. Jóllehet a végrehajtó hata-

lom elvileg rendelkezett a Nemzetgyűlés feloszlatásának jogával, a gyakor-

latban – mintha még mindig kísértene 1877. május 16-ának emléke20 - na-

gyon megnehezítették, ha ugyan nem tették teljesen lehetetlenné ennek a 

jognak az alkalmazását. 

A tervezetet azonban, jórészt a gaullista MRP nyomására, 1946. má-

jus 5-én a népszavazás elveti. Így kerül sor, 1946. június 2-án, a második 

alkotmányozó nemzetgyűlés választására. De Gaulle személyesen nem 

vesz részt a vitában, de közvetlenül az első alkotmánytervezet elutasítása 

után, 1946. június 16-án Bayeux-ben tart beszédet (de ekkor még nem is-

meri a második alkotmánytervezetet), majd (miután a második változat jó-

részét megismerte) 1946. szeptember 20-án Épinalban. Az első beszéd vi-

szonylag ismert,21 a második nem, pedig érdekes párja, kiegészítője az el-

sőnek.22 Bár a két beszédet kerek tizenkét év választja el az 1958-as alap-

szövegtől, mindkettő nagy vonalakban már tartalmazza az V. Köztársaság 

Alkotmányának legfontosabb rendelkezéseit. 

De Gaulle-nak a hatalmi ágak szigorú elválasztása a kiindulópontja; 

ahogyan 1946. július 3-án kelt levelében Michel Debrének írja, „…teljesen 

el kell választani a törvényhozást (vagyis a pártokat) a végrehajtó hatalom-

tól”.23 Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kormány nem a parlamenttől 

(vagyis a politikai pártoktól) kapja legitimitását, hanem a pártok felett álló 

államfőtől. Már itt világosan megfogalmazódik az 1958-as Alkotmány két 

alapvető rendelkezése: a kormányfunkció és a parlamenti mandátum közti 

                                           
20 Mac-Mahon ekkor oszlatta fel a III. Köztársaság történetében először és utoljára a Képviselőházat. 
21 A bayeux-i beszédet illetően lásd Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], IV. köt., 
273-279. o. 
22 http://gaullisme.free.fr/DGEpinal.htm 
23 In Charles de Gaulle, Lettres, notes et carnets, id. mű, 204. o. Idézi Chagnollaud, Dominique – 
Quermonne, Jean-Louis [2000], I. köt., 72. o. 
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összeférhetetlenség, valamint a pártok felett álló és a konfliktusokban 

„nemzeti döntőbíróként” fellépő államfő, aki személyében a nemzeti füg-

getlenségnek is garanciája. Ez az államfő a Parlamentnél sokkal szélesebb, 

de természetesen a két Házat is magába foglaló választói testülettől kapná 

legitimitását. Ha felmerült is az államfő közvetlen választásának lehetősé-

ge, erre ekkor még nem látta elérkezettnek az időt (nem is szól erről egy 

szót sem a két beszédben). 

Az államfő nevezi ki a minisztereket, kezdve a kormányfővel – fejti 

ki de Gaulle Bayeux-ben; és Épinalban még azt is hozzáteszi, hogy ez ko-

rántsem jelenti, hogy megszűnik a kormánynak a Nemzetgyűlés előtti kol-

lektív felelőssége. Az államfőnek joga van a Nemzetgyűlés feloszlatására, 

ha a testület, koherens többség híján, egyetlen kormány támogatására sem 

képes. Ami a Szenátust illeti, az 1946-os koncepció nem sokban különbö-

zik az 1958-astól, ha csak abban nem, hogy már ekkor felvetődik a Szená-

tus kiszélesítésének lehetősége, vagyis az a gondolat, ami részletesen a 

franciák által elutasított 1969-es referendumban fog megfogalmazódni. 

Nagy újítása még az 1958-as alapszövegnek a referendum is; ez a bayeux-i 

beszédben nem jelenik meg, az épinali beszédben viszont az alkotmány-

módosítás egyik lehetőségeként igen. 

Mindez arra vall, hogy de Gaulle-nak azok az alkotmányos elképze-

lései, amelyek majd az 1958-as alapszövegben fognak testet ölteni, 1946-ra 

már világosan körvonalazódtak. Ami azonban az Alkotmány végleges vál-

tozatát illeti, ez az alkotmányozók munkája mellett kemény vitának, politi-

kai kompromisszumnak is eredménye. Az alkotmányozók elképzeléseit 

ugyanis össze kellett hangolni az 1958-as parlamenti felhatalmazással, 

amely szigorúan megvonja az új alapszöveg kereteit, és a konzultatív bi-

zottságnak, illetve a IV. Köztársaság vezető politikusainak véleményét sem 

lehetett figyelmen kívül hagyni. De Gaulle nem egy kérdésben sokkal 
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messzebb ment volna, de kénytelen finomítani, tompítani, ha ugyan nem 

álcázni eredeti szándékait. 

De Gaulle kormányfőként 1958. június 1-jén lép hivatalba. Két nap-

pal később a Parlament féléves időtartamra felhatalmazza a kormányt a 

rendeleti úton való kormányzásra, és emellett – az 1946-os alkotmány 90. 

cikkelyének megfelelően – bizonyos feltételek mellett lehetőséget ad a 

kormánynak az intézmények mélyreható megreformálására. Annak idején 

ezt a felhatalmazást sokan próbálták párhuzamba állítani a Vichy-rendszer 

születésével. Azzal a szégyenteljes nappal, amikor Vichyben, 1940. július 

10-én, a kéz Ház ha nem is teljes létszámban, de hivatalosan mégiscsak kö-

zös ülésre gyűlt össze a Grand Casino épületében, és teljhatalommal ruház-

ta fel Pétain marsallt. De Gaulle-nak azonban volt rá gondja, hogy élesen 

elhatárolja magát a tizennyolc évvel korábbi baljós precedenstől. 

Míg az 1940. július 10-i alkotmánymódosítás – igaz, az 1875. febru-

ár 25-i alkotmányos törvénynek megfelelően – a két Ház előző napi külön-

külön hozott határozatán alapul (és tudjuk, hogy Laval az ülés előtt milyen 

nagy nyomást gyakorolt a honatyákra), az 1958. június 3-i törvény – az 

1946-os Alkotmány 90. paragrafusának megfelelően – egy korábbi parla-

menti határozatra is hivatkozik (jóllehet ebben sokan csak jogi fortélyt, jo-

gászi csűrés-csavarást látnak); a határozat, amelyet a Nemzetgyűlés 1955. 

május 24-én, az akkor Conseil de la République-nek nevezett Szenátus pe-

dig 1955. május 19-én fogadott el, az 1946-os Alkotmány 17., 40., 50. és 

51. cikkelyének megváltoztatása mellett az egész VIII. fejezet, valamint az 

alkotmánymódosítás procedúráját szabályozó bonyolult 90. cikkely módo-

sítását is elrendelte.24 

De van itt egy másik történelmi precedens is, amelyre René Rémond 

                                           
24 Les Constitutions de la France... [1995], 394, 398–400. és 407. o. 



 
 

24

utal egyik tanulmányában.25 A francia történelem csak egy Alkotmányt is-

mer, amelyet nagyjából ugyanolyan körülmények közt dolgoztak ki, mint 

az 1958-ast, ez pedig Bonaparte Lajos 1852. január 14-i alkotmánya. Akár-

csak az 1958-as Alkotmányt, ezt is néhány főtisztviselőből álló szűk bizott-

ság dolgozta ki, és akárcsak az 1958-as alapszövegnek, a száz évvel koráb-

binak is szem előtt kellett tartania bizonyos alkotmányos alapelveket (míg 

ezeket az alapelveket az 1958-as alkotmány esetében a Parlament szabta 

meg, az 1852-es Alkotmány esetében Bonaparte Lajos kevéssel korábban 

bocsátotta népszavazásra őket). Az 1958-as alapszöveg különböző változa-

tait honatyákból álló parlamenti bizottság vitatta meg; ezzel szemben az 

1852-es alapszöveget a honatyák teljes kizárásával dolgozták ki. Bonaparte 

Lajos úgy fogta fel a dolgot, hogy szabad kezet kapott az alapszöveg kidol-

gozása előtt tartott népszavazástól; de Gaulle viszont népszavazásra bocsá-

totta az elkészült szöveget, amely aligha lépett volna hatályba, ha a refe-

rendumnak tömeges elutasítás lett volna az eredménye. 

Elég az hozzá, a IV. Köztársaság Palamentje már foglalkozott az al-

kotmányos reform gondolatával, ha igaz is, hogy teljesen új alapszövegről 

egyelőre nem volt szó. Másrészt bármennyire kiélezett is a politikai helyzet 

1958 májusában-júniusában, azt semmiképpen sem lehet állítani, hogy a 

két Ház megfélemlítés vagy kényszer hatására szavazott volna. Mindez 

annyit jelent, hogy az 1958-as alkotmányozási folyamat nagyon is beil-

leszthető a IV. Köztársaság legális keretébe, lévén közvetlen következmé-

nye annak az 1946-os Alkotmányt módosítani szándékozó procedúrának, 

amelyet 1955-ben a Parlament két Háza annak rendje-módja szerint meg-

szavazott. Az 1958. június 3-án elfogadott törvény előírja, hogy a kormány 

által kidolgozandó alkotmánytervezetet jóváhagyás végett népszavazásra 

kell bocsátani. Vagyis, ellentétben az 1940-es precedenssel, a törvény csak 
                                           

25 Rémond, René [1994], 132. o. 
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az alkotmányozás jogával hatalmazza fel a kormányt, az alapszöveg elfo-

gadásának jogával nem, és a kihirdetést a referendum eredményétől teszi 

függővé. És bár tény, hogy – ellentétben a hagyománnyal - a Parlament ez-

úttal nem vesz részt az előkészítés munkájában, az is tény, hogy teljesen 

nincsen kizárva az alkotmányozás folyamatából, hiszen jó néhány honatya 

részt vesz a konzultatív bizottság munkájában. 

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban, míg az 1940. július 10-i tör-

vény semmi direktívát, irányelvet nem szabott a leendő Alkotmányt illető-

en Pétain marsallnak (a Köztársaság helyett rendszer-elnevezésként hasz-

nált „État Français”-ra [Francia Állam], valamint a Köztársaság jelszavát 

felváltó Travail-Famille-Patrie [Munka, Család, Haza] hármasra való ho-

mályos célzást leszámítva), az 1958-as törvény lefektet néhány alapelvet, 

kijelöli a határokat, mintegy keretet biztosítva az elvégzendő munkának. A 

felhatalmazás határidőt nem szab a kormánynak, bár igaz, hogy a tövény 

csak hat hónapra biztosítja a teljhatalmat és a rendeletalkotási jogkört a 

végrehajtó hatalomnak. Magától értetődik, hogy ezt a keretet az alkotmá-

nyozó munkának is tiszteletben kell tartania. Szó, ami szó, tiszteletben is 

tartotta, hiszen az Alkotmányt négy hónappal később már ki is hirdetik. 

Az alkotmányozásra szóló felhatalmazást tehát a de Gaulle által ve-

zetett kormány kapta, de úgy, hogy – amiként jeleztük – a kormánynak 

minden fontos kérdésben egyeztetnie kell a többségében honatyák alkotta 

Konzultatív Bizottsággal. Ami mármost a szorosan vett alkotmányozás ke-

retét, feltételeit illeti, ezt a törvény öt pontban foglalta össze.26 Ezeket a fel-

tételeket azután, néhány képviselő javaslatára, beépítették az 1958. június 

3-i törvény szövegébe. 

A készülő Alkotmánynak ezek szerint tiszteletben kell tartani, hogy 

(első alapelv) „kizárólag az egyetemes választójog a hatalom forrása. Mind 
                                           

26 Ez az öt pont már az 1946-os Alkotmány módosítását jóváhagyó 1955-ös törvényben is szerepelt. 
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a törvényhozó hatalom, mind a végrehajtó hatalom csakis az egyetemes 

választójogon, és az így választott intézményeken alapulhat”. Szigorú elő-

feltétele továbbá az alkotmányozásnak (második alapelv), hogy a végrehaj-

tó hatalom el legyen választva a törvényhozó hatalomtól, ami – több más 

mellett - gyakorlatilag annyit jelent, hogy aki tagja a kormánynak, nem le-

het tagja a Parlamentnek. A kormány a Parlamentnek felelős (harmadik 

alapelv). Az Alkotmánynak (negyedik alapelv) garantálnia kell az igazság-

szolgáltatás függetlenségét, és tiszteletben kell tartania mind az 1946-os 

Alkotmány preambulumában, mind az 1789-es Emberi és honpolgári jogok 

nyilatkozatában meghatározott alapvető szabadságjogokat. A leendő Al-

kotmánynak (ez az ötödik, utolsó alapelv) arra a kérdésre is választ kell ad-

nia, hogy a társult országok milyen (jogi) viszonyban fognak állni a Francia 

Köztársasággal.27 

Ami mármost a szorosan vett alkotmányozás munkáját illeti, először 

Michel Debré a munkatársaival kidolgozott egy vázlatot, mégpedig azokat 

az irányelveket szem előtt tartva, amelyeket de Gaulle a kormányértekezle-

ten megfogalmazott. A munkacsoportnak rendszeresen be kellett számolnia 

tevékenységéről egy tárcaközi bizottságnak (ezt a bizottságot a kormányfőn 

meg az igazságügy-miniszteren kívül a kormány négy államminisztere, il-

letve a Tengerentúli Ügyek Minisztere alkotta), de René Cassin, az Állam-

tanács akkori alelnöke és Georges Pompidou is részt vett a munkában (ez 

utóbbi akkor még de Gaulle kabinetirodájának volt a vezetője). 

Az 1958. június 3-i törvény előírja, hogy a készülő Alkotmány terve-

zete kapcsán a kormánynak ki kell kérnie a konzultatív bizottság vélemé-

nyét; a bizottságot részben a kormány megbízottjai, részben olyan honatyák 

alkotják, akiket a két Ház különbizottságai delegálnak a testületbe. A kon-

                                           
27 Erre az egész kérdéskörre vonatkozóan l. Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], I. 
köt., 103-112. o. 
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zultatív bizottságnak Paul Raynaud volt az elnöke. A testület komolyan 

vette feladatát, meghallgatta a kormányfőt, a kormány megbízottjait, majd 

egy sor változtatást, módosítást, finomítást javasolt, és a kormány ezek kö-

zül egyet-mást el is fogadott, és bele is épített a végleges szövegbe. 

Ezután nyújtották be a tervezetet (mint ahogyan véleményezésre 

minden törvénytervezetet benyújtanak) az Államtanácshoz. Az alkalomból 

Michel Debré beszédet mondott; a beszéd kivételes dokumentuma az al-

kotmányozás folyamatának, és egyik legtömörebb összefoglalása az alkot-

mányozók szándékának.28 Debrének, semmi kétség, kettős célja volt a be-

széddel. Egyrészt ismertetni akarta az új alaptörvényt, be akarta mutatni a 

sarkalatos pontjait, és – ezzel egyidejűleg - meg akarta győzni az Államta-

nács tagjait a szükségességéről. Ezért bármennyire logikus és átgondolt is 

ez a beszéd, a sorok közül azért kiérződik a leendő miniszterelnök politiku-

si elkötelezettsége. Debré pontosan tudja, hol kell szabatosan fogalmazni, 

és hol kell ködösíteni, mikor kell egyértelműnek lenni, és mikor homályos-

nak. A beszédnek az a legizgalmasabb része, amelyben Debré az államfői 

funkció új koncepciójáról beszél; és miközben elismeri, hogy az új funkció 

valóságos „sarkköve” az építménynek, diplomatikusan elhallgatja, hogy itt 

– az államfő jogosítványait tekintve - nem is annyira „nemzeti döntőbíró-

ról”, mint inkább valóságos „republikánus uralkodóról” van szó… 

Szeptember 3-ára már el is készül a végleges alapszöveg, amelyet 

másnap (az időpont jelképes: 1870-ben ezen a napon kiáltották ki a III. 

Köztársaságot) de Gaulle tábornok a place de la République-en ünnepélye-

sen bemutat az ország népének. De Gaulle a beszédében hangsúlyozza, 

hogy mind ő, mind a kormány a legalitás tiszteletben tartásával kapott 

rendkívüli megbízatást az új Alkotmány kidolgozására, és hogy a nemzet 

                                           
28 Ami a sokat idézett beszédet illeti, l. Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], IV. 
köt., 279-298. o. 



 
 

28

talpra állítása a cél. „A nemzet – mondja – vagy felvirágzik, vagy elpusztul, 

mégpedig aszerint, hogy sikerül-e vagy nem megerősíteni az államot”. Ami 

az új Alkotmányt illeti, ennek lényegét a következőképpen foglalja össze: 

„Vezessék azok az országot, akiknek a nép megbízást ad, és akiknek bi-

zalmat szavaz (...). Legyen egy országosan választott és a pártharcok fölött 

álló nemzeti döntőbíró (...), aki biztosítja az intézmények alkotmányos mű-

ködését, aki egyes kérdésekben kikérheti a szuverén nép jóváhagyását és 

aki végveszély esetén garanciája a függetlenségnek (...), az ország területi 

sérthetetlenségének és a Köztársaság fennmaradásának. Legyen kormány-

zásra alkalmas kormány (...), és érdemelje ki munkájával az ország támoga-

tását. A Parlament képviselje a nemzet politikai akaratát, szavazza meg a 

törvényt, és ellenőrizze a végrehajtó hatalmat, de ne akarjon minduntalan 

kilépni szerepéből. A kormány meg a Parlament működön együtt, de le-

gyen elválasztva egymástól, mégpedig oly módon, hogy mindenki egyide-

jűleg csak az egyiknek lehessen tagja...”29 

Jóllehet az új Alkotmány legelsősorban de Gaulle-nak és közvetlen 

munkatársainak elképzeléseit tükrözi, valójában kompromisszum eredmé-

nye. Megszövegezői gyakran voltak kénytelenek engedni a különféle bi-

zottságok nyomásának. Az alkotmányozó munkában részvevő politikusok 

– akikben ott bujkált a félelem, hogy de Gaulle netalán diktatúrát, tekin-

télyuralmi rendszert próbál a parlamentarizmus leple alatt meghonosítani – 

főleg a köztársasági elnök jogosítványaira összpontosították figyelmüket, 

főleg azt próbálták szűkíteni, és de Gaulle sokszor engedett is nekik. Meg-

lehet, azért is, mert tudta, az írott szöveg még nem minden, és az Alkot-

mány csak a hozzá kapcsolódó értelmezésekkel és a körülötte kialakuló 

szokásokkal fogja megkapni végső formáját. De az 1958-as Alkotmánynak 

még így is a köztársasági elnök funkciója maradt a legfontosabb eleme, 
                                           

29 http://mjp.univ-perp.fr/textes/degaulle04091958.htm 
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mondhatni azt is, hogy a talpköve. Jellemző, hogy míg az 1946-os Alkot-

mány az első fejezetben részletezett általánosságok után a másodikban már 

rögtön a Parlament jogosítványait tárgyalja, az 1958-as Alkotmányban nem 

a Parlamenté, hanem a köztársasági elnöké a második fejezet (és az új alap-

szöveg csak a negyedik fejezetben tér rá a Parlament jogosítványaira). 

Az alkotmányozók nemcsak azt tartották szem előtt, hogy az új alap-

szöveggel erős, jól működő és hatékony államnak vessék meg az alapjait; 

azt is ugyanilyen fontosnak tartották, hogy az általuk elképzelt új politikai 

rendszer zökkenőmentesen kövesse a régit, és hogy az alapszövegben is 

hangsúlyozzák ezt a folytonosságot, a Köztársaság, a törvényesség, az ál-

lam folytonosságát. Ez a magyarázata annak, hogy bármennyire kritikusak 

voltak is a IV. Köztársasággal szemben, az 1946-os Alkotmányból sok 

mindent átemeltek az újba. Az új Alkotmány preambuluma például kifeje-

zetten utal az 1946-os alapszöveg híres preambulumára, és ismételten hitet 

tesz az ott felsorolt szabadságjogok és jogelvek mellett. Ugyancsak átvette 

az új Alkotmány az 1946-os alapszövegből a népszuverenitás (alk., 3.), va-

lamint a politikai rendszer (alk., 1.) meghatározását, valamint – tisztelet-

adásként, főhajtásként – a köztársasági államforma alkotmányos megkérdő-

jelezhetetlenségének feloldhatatlan tilalmát (alk., 89./5.). 

A folyamatosság látszata azonban nem takarhatja el mindazt, ami új-

donság az 1958-as alapszövegben. Minthogy az alkotmányozók legelsősor-

ban az állam, vagyis a végrehajtó hatalom tekintélyének, erejének, haté-

konyságának megerősítésére törekedtek, az új alapszöveg ebből a szem-

pontból nagyon is eltér az 1946-os Alkotmánytól. A IV. Köztársaság mű-

ködésképtelensége a parlament ellenőrizhetetlen hegemóniájának volt kö-

vetkezménye. Az akkori Parlament erősen megosztott volt, és épp megosz-

tottságánál fogva bizonyult képtelennek a kormány támogatására. Legelő-

ször is ezen a helyzeten kellett változtatni. 
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Az alkotmányozók úgy oldották meg a problémát, hogy – egyrészt – 

a végrehajtó hatalmat drasztikusan elválasztották a törvényhozói hatalom-

tól, megtiltva a képviselői mandátumnak miniszteri megbízatással való pá-

rosítását.30 A IV. Köztársaságban a kormány teljesen ki volt szolgáltatva a 

Parlamentnek. Ezért az alkotmányozók – másrészt – biztosították a végre-

hajtó hatalom, vagyis a kormány elsőbbségét a megzabolázott és „raciona-

lizált” parlamenttel szemben. A Parlament megőrizni megőrzi az ellenőrzés 

privilégiumát, de – és ez a nagy változás – nem élhet vissza vele. A kor-

mány megdöntéséhez ugyanis abszolút többség szükséges (a képviselők 

számának fele plusz egy szavazat); és ha a többség vállalja is a kormány 

megdöntésének kockázatát, azt a kockázatot is vállalnia kell, hogy a köz-

társasági elnök él a Parlament feloszlatásának jogosítványával, és a képvi-

selőket – amiként 1962 októberében történt – szépen visszaküldi a szava-

zókhoz. 

Nem csoda, hogy a Nemzetgyűlésnek egyedül a Pompidou-kormányt 

sikerült megbuktatnia az V. Köztársaság történetében, 1962. október 5-én. 

Ezzel jó három év lett egy kormány átlagos élettartama (míg a IV. Köztár-

saság idején a kormány átlagosan csak fél évig maradhatott hivatalában). 

Mi több, a kormánynak arra is módja van, hogy teljesen függetlenítse a 

képviselők jóváhagyásától az általa fontosnak tartott törvény megszavazá-

sát (alk., 49./3.). Ebben az esetben a képviselők élhetnek ugyan a bizalmat-

lansági indítvány lehetőségével, de ha történetesen nem jön össze a megkö-

vetelt abszolút többség, akkor az annyit ér, mintha a törvényt megszavazták 

volna. 

A végrehajtó hatalomnak és a törvényhozó hatalomnak ez a határo-

zott szétválasztása egy sor olyan rendelkezéssel párhuzamos, amelyeknek 

                                           
30 Erre nézve lásd Charlot, Jean, La politique en France, Paris, coll. „Livre de Poche”, 1994, 11. o.-tól. 
Vö. Portelli, Hugues, La Ve République, Paris, coll. „Livre de Poche”, 1994, 13–66. o. 
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kapcsán az alkotmányozók szántszándékkal szakítottak a Köztársaság al-

kotmányos tradícióival. Legelőször is a köztársasági elnök immár nem a 

Parlament két Házának közös jelöltje; az államfőt széles elektori testület 

választja (legalábbis az 1962-es alkotmányreformig, attól fogva ugyanis 

közvetlenül a szavazóktól kapja megbízatását). Ennek következtében nem-

csak nagymértékben nő az államfő legitimitása, legalább ennyire fontos az 

is, hogy ez a legitimitás független lesz a képviselők legitimitásától. 

Mindez annyit jelent, hogy a végrehajtó hatalom csúcsa immár nem a 

kormányfő (mint ahogyan a III. Köztársaság utolsó évtizedeiben meg a IV. 

Köztársaságban), hanem az államfő, vagyis a köztársasági elnök – aki jel-

képe, megtestesítője a nemzetnek, sőt, döntőbíró a vitás kérdésekben. Az új 

Alkotmány, látnivaló, kiemelt szerepet szán a köztársasági elnöknek, a Par-

lamentet pedig, amelynek ellenőrző szerepe természetesen megmarad, a 

törvényhozói munka keretei közé szorítja vissza. Jellemző a köztársasági 

elnök kiszélesült jogkörére, hogy míg az államfőnek lehetővé teszik a jogo-

sítványai a Nemzetgyűlés feloszlatását, a Nemzetgyűlés nem mentheti fel 

hivatalából a köztársasági elnököt. Mi több, az államfő azt is megengedheti 

magának, hogy a képviselők feje felett átnyúlva referendum útján párbe-

szédet kezdeményezzen az ország népével. 

Nemkülönben fontos változás, hogy a miniszterelnököt meg a kor-

mányt nem a Nemzetgyűlés iktatja be; a miniszterelnököt (és a miniszter-

elnök javaslatára a kormány tagjait) közvetlenül a köztársasági elnök neve-

zi ki, és mind a miniszterelnök, mind a kormány anélkül is hivatalba léphet, 

hogy a Nemzetgyűlés áldását adná kinevezésükre. Ezzel, igaz, növekszik a 

miniszterelnök meg a kormány autonómiája a Parlamenttel szemben, csak-

hogy amit nyernek a réven, elvesztik a vámon, hiszen mind a miniszterel-

nök, mind a kormány erősen alá van rendelve az államfőnek. A miniszter-

elnök meg a kormány az Alkotmány szerint változatlanul a Parlamentnek 
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felelős, de az államfő előtti íratlan felelősség legalább annyira megköti a 

miniszterelnök meg a miniszterek kezét, ha nem jobban. Annál is inkább, 

mivel a miniszterelnök az államfő miniszterelnöke, a kormány pedig az ál-

lamfő kormánya, amely az államfő ellenőrzése mellett az államfő politikai 

programját van hivatva valóra váltani. 

Az új rendszernek, legalábbis az alkotmányozók szándéka szerint, 

időállónak is kellett lennie. Ezt a szövegbe épített garanciák biztosítják. Az 

egyik garancia maga a köztársasági elnök, akinek alkotmányos feladata 

ügyelni a törvényességre, az Alkotmány betartására (alk., 5.). Ami a másik 

garanciát illeti, az alkotmányozók – szakítva a francia republikanizmus ha-

gyományával, amely szerint a Parlament azonos a közakarattal, és ilyen-

formán döntéseit semmiféle jogi fórumnak nem lehet felülbírálni – az eset-

leges alkotmányossági kétségeket az Alkotmánybíróság hatáskörébe utalták 

(az intézmény az 1958-as Alkotmány egyik nagy újdonsága). Mindeneset-

re, ezzel az alkotmányozók korántsem akartak engedményt tenni az ellen-

zéknek: az Alkotmánybíróság, épp ellenkezőleg, arra szolgált, hogy segít-

sen kordában tartani, megregulázni a Parlamentet, és szembesítse a régi 

rendhez szokott képviselőket a megváltozott alkotmányos feladatokkal. 

A választási rendszert de Gaulle, igaz, nem iktatta alkotmányba, de 

okulva az arányos választás 1945-ös keserű tapasztalatából, 1958-tól az 

arányos szavazással szemben a kétfordulós többségi szavazást részesítette 

előnyben. Ha annak idején nem volt is ilyen világos, ma már nyilvánvaló, 

hogy ez az új szavazási mód lett az V. Köztársaság legszilárdabb alapzata. 

Ez ugyanis nemcsak lehetővé teszi, de egyenesen létrehozza a parlamenti 

többséget, amely elengedhetetlen feltétele a nyugodt kormányzásnak. Az új 

választási rendszer jó ellensúlya lett a franciákra jellemző – és de Gaulle 

által többször is szóvá tett – „gall széthúzásnak” és a pártok szétaprózódá-
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sának.31 Annál is inkább, mivel az új szavazási rendszer már a választási 

hadjárat idején is szövetkezésre, összefogásra készteti a politikai erőket. 

Mindent összevéve, az V. Köztársaság 1958-as Alkotmánya – de 

Gaulle tábornok elképzeléseinek megfelelően és a köztársasági elnök sze-

mélyében – nemcsak erős kezű vezetőt állított végre az állam élére; ezzel 

egyidejűleg – ráadásul az államfő fennhatósága alatt – a végrehajtó hatalom 

legitimitását, hatékonyságát és életképességét is biztosította. És mindezt 

úgy, hogy megmaradt a parlamentarizmus keretei között, vagyis tisztelet-

ben tartotta azokat az alkotmányjogi kereteket, amelyeket az 1958. június 

3-i törvény jelölt ki az alkotmányozás számára. 

Mindamellett az új rendszer – és épp ebben rejlik sajátossága – éle-

sen különbözik mind a hagyományos parlamentáris rendszerektől, mind az 

amerikai elnöki rendszertől. Az V. Köztársaság politikai rendszere – ame-

lyet Maurice Duverger nyomán32 fél-elnökinek szokás nevezni a francia 

alkotmányjogi szakirodalomban, és amely mutat némi hasonlóságot részint 

az orléanista, részint a bonapartista parlamenti hagyománnyal33 – egyszerre 

elnöki és parlamenti rendszer, más szóval a kettő keveréke, „vegyes rend-

szer”, afféle système bâtard, ahogyan Georges Pompidou mondta. Megle-

het, épp ezért működőképes. Elég az hozzá, ez a rendszer megerősítette az 

államot, visszaszerezte az intézmények tekintélyét, véget vetett az évtizedes 

politikai bizonytalanságnak, úrrá lett a politikai pártok szétforgácsolódásán, 

sőt, az ötvenes évek végétől, a hatvanas évek elejétől az ország lendületes 

modernizációját is sikerült lehetővé tennie. 

Az V. Köztársaság jellegének, arculatának kialakítását, a szorosan 

vett alaptörvény és az alkotmánymódosítások mellett, az Alkotmány elnöki 

                                           
31 ...notre vielle propension gauloise aux divisions et aux querelles... [...a mi régi gall hajlamunk a civa-
kodásra meg a széthúzásra...] – mondta 1946-os bayeux-i beszédében. 
32 Duverger, Maurice [1996], 170. o. 
33 Ugyanott, 175. o. 
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értelmezése, a szokásjog és néhány nagy politikai válság is befolyásolta. 

Ezek közül az alábbiakban mindössze kettőről szeretnék beszélni, de előre-

bocsátva, hogy nem két azonos jellegű, hanem két különböző típusú vál-

ságról van szó. Míg az 1962-es őszi krízis „heveny” válságnak tekinthető, a 

„társbérlet” már hosszan tartó, „krónikus” válság volt, de a rendszert ennek 

ellenére nem tudta destabilizálni. Sőt, azt is lehetne mondani, hogy a rend-

szernek az „átvészelt” három társbérlet volt az igazi erőpróbája; és mind a 

mai napig kérdés, hogy a javasolt megoldás (nevezetesen az államfői man-

dátumnak hét évről ötre való rövidítése, valamint az elnöki és parlamenti 

választások összehangolása) elegendő-e, hogy a jövőt illetően ezt a sokak 

által működési zavarnak tartott szabálytalanságot végérvényesen kiküsz-

öbölje. 

Az 1962-es válság előtt, igaz, de Gaulle-nak 1960-ban és 1961-ben 

két nagy krízissel is szembe kellett néznie, és mindkettő az algériai kérdés-

sel volt kapcsolatos. Mindamellett az államfőnek mindkét esetben sikerült 

úrrá lenni a helyzeten, 1960-ban a 38. és a 11. cikkelynek, 1961-ben pedig 

a 16. és a 11. cikkelynek jóvoltából. Meglehet, ez volt az első döntő lépés 

az 1958-as Alkotmány elnökközpontú értelmezése felé. Mindenesetre a 

nagy válság, amely – miként könyvében a Dominique Chagnollaud - Jean-

Louis Quermonne szerzőpár is felhívja rá a figyelmet34 - nagyjából ugyan-

olyan szerepet játszott az V. Köztársaság történetében, mint amilyent az 

1877. május 16-i válság a III. Köztársaságéban, semmi kétség, az 1962-es 

őszi krízis volt. 

A válságnak a Nemzetgyűlés által 1962. október 5-én megszavazott 

bizalmatlansági indítvány, illetve ezzel kapcsolatosan az első Pompidou-

kormány bukása a tetőpontja. (Az V. Köztársaság történetében mind a mai 

napig ez volt az első és utolsó alkalom, amikor a Nemzetgyűlésnek sikerült 
                                           

34 Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], I. köt., 122. o. 
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a kormány megbuktatása.) De a szorosan vett politikai válságnak megvan-

nak az előzményei, és megvannak a következményei is.35 Ami az előzmé-

nyeket illeti, ott van, mindenekelőtt, az algériai kérdés megoldása; az ál-

lamfőt az Alkotmány egy sor rendkívüli jogosítvánnyal ruházta fel, hogy 

kellőképp szembe tudjon nézni ezzel a helyzettel. Az eviani szerződésről 

1962. április 8-án tartottak referendumot: az eredmény több mint kilencven 

százalékos többséggel hagyta jóvá a megegyezést. Sokan abban remény-

kednek, hogy miután vette az akadályt, de Gaulle vissza fog térni a parla-

menti kormányzáshoz. Michel Debré javasolja is az államfőnek a Nemzet-

gyűlés feloszlatását, abban a reményben, hogy így sikerül jelentős parla-

menti többségre szert tenni. 

De Gaulle-nak azonban más a szándéka. Georges Pompidou kineve-

zésével lecseréli a miniszterelnököt (ráadásul, provokációként, nem is par-

lamenti politikust állít a kormány élére). És minden módon megpróbálja 

megőrizni azt a többlethatalmat, amelyre csak az algériai háborúra való te-

kintettel tudott szert tenni. Az államfőnek esze ágában sincs lemondani er-

ről a többlethatalomról; neki csak egy a fontos: az elnöki hatalom megszi-

lárdítása, kiszélesítése és megalapozása. Ezt olykor nyíltan is kimondja, 

mint például az 1961. december 30-án tartott sajtóértekezleten: „... az al-

kotmányreform lehetőségét sem lehet kizárni – mondja de Gaulle -, és erre 

akár egy éven belül is sor kerülhet; a reformnak az lenne a célja, hogy lehe-

tővé tegye a köztársasági elnök közvetlen választását. Ebből a szempontból 

nem is annyira magamra gondolok, mint inkább az utódomra. Másként, ha 

már nem leszek itt, az ország elkerülhetetlenül vissza fog csúszni a IV. 

Köztársaságba…”36 

De aztán az alkotmányreform – meglehet, a politikai elit tiltakozásá-
                                           

35 Ezeknek legtömörebb és leglogikusabb összefoglalása Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-
Louis [2000], I. köt., 122-134. o. 
36 Passeron, André, De Gaulle parle, 1958-1962, Paris, Plon, 1962, 134. o. 
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ra - valahogy lekerül a napirendről. Mígnem az 1962. augusztus 22-i ese-

mények tálcán kínálják az ürügyet. De Gaulle egyszerre úgy érzi, itt az al-

kalom. Vagy most, vagy soha. A történet közismert. Útban a villacoublay-i 

katonai repülőtérre, az OAS emberei lesben álltak a Petit-Clamart nevezetű 

helységben, majd több tárat is kilőnek a 306-os országúton érkező elnöki 

gépkocsira. A gépkocsit csaknem szitává lövik, a négy utas azonban – de 

Gaulle és felesége, az államfő szárnysegédje meg a sofőr – csodával hatá-

ros módon megúszta. Ez egyszer csakugyan hajszálon múlt.37 A merénylet 

fő szervezőjét, Jean Bastien-Thiryt egy hónapon belül elfogják, és hadíró-

ság elé állítják. 

A merénylet ismét felveti a kérdés: vajon mi lesz az éppenhogy gyö-

keret verő intézmények sorsa az államfő halála után.38 A politikai elit, per-

sze, szeretne visszatérni a parlamenti kormányzáshoz; az államfőben vi-

szont megérett az elhatározás: az eddigi változásokat visszafordíthatatlanná 

kell tenni. S miután, 1961. szeptember 12-én, a kormányértekezleten be-

számolt szándékáról, és kiderül: egy miniszter kivételével39 az egész kor-

mány támogatja, szeptember 20-án de Gaulle nyilvánosan bejelenti, hogy – 

az Alkotmány 11. (nem pedig 89.) cikkelyének alapján – módosítja az Al-

kotmányt, és 1965-től a köztársasági elnököt az ország népe közvetlenül 

fogja választani. 

A bejelentés nem kis felhördülést keltett a politikai elit köreiben. Ez-

zel - jegyzi meg könyvében Dominique Chagnollaud és Jean-Louis 

Quermonne – „de Gaulle felrúgta a politikai elittel kötött hallgatólagos 

kompromisszumot”.40 Nem csoda, hogy pillanatokon belül valóságos koa-

                                           
37 A merénylet részletes leírását illetően l. Viansson-Ponté, Pierre Histoire de la République gaullienne, 
Tallandier, 1972, II. köt., 10-19. o. 
38 Az eset a Bonaparte ellen 1804-ben elkövetett Nicaise utcai merényletre emlékeztet, annál is inkább, 
mivel az első konzult is a merénylet szembesítette az utódlás problémájával. 
39 Pierre Sudreau oktatásügyi miniszter volt csak a terv ellen, ő azonnal be is adta a lemondását. 
40 Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], I. köt., 124. o. 
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líció jön létre az alkotmánymódosítási javaslat ellen. A koalíció azonban 

két nagy hibát is elkövet. Egyrészt figyelmen kívül hagyja, hogy a felsza-

badulás óta milyen népszerű lett a referendum a lakosság körében, másrészt 

semmilyen pozitív ellenjavaslatot nem állít szembe az alkotmánymódosí-

tással. 1962. október 5-én, ahogyan várható volt, a Nemzetgyűlés 260 kép-

viselője bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatja a kormányt. Válaszul az 

államfő, október 10-én, feloszlatja a Nemzetgyűlést. 

És kezdetét veszi a kettős kampány; egyiknek a referendum, másik-

nak a képviselőválasztás állt a középpontjában. Semmi kétség, az 1962-es 

alkotmánymódosítás körüli politikai csatározás volt a IV. Köztársaság utó-

védharca. A de Gaulle-ellenes koalíciónak a Szenátus akkori elnöke, 

Gaston Monnerville a vezetője. És mintha ugyanaz a szent republikánus tűz 

költözött volna belé, mint ami 1877 emlékezetes őszén a Mac-Mahon ellen 

„kampányoló” Gambettát is fűtötte, Monnerville a Radikális Párt Vichyben 

rendezett kongresszusán az Alkotmány megsértésével, „hatalmi túlkapás-

sal”, „hivatali visszaéléssel” vádolja az államfőt.41 De Gaulle haláláig nem 

tudta megbocsátani a sértést. A referendumot elutasító ellenzék nem is any-

nyira az alkotmányosítás, mint inkább a 11. cikkely alkalmazása ellen tilta-

kozott; annál is nagyobb önbizalommal, mivel – legalábbis a kiszivárogta-

tott pletykák szerint - az Államtanács is törvénysértésnek tartotta az alkot-

mánymódosításnak a 11. cikkely alapján tartott referendummal való meg-

erősítését. Az Alkotmánybíróság ezúttal nem nyilatkozik, de a hallgatást 

lehetetlen másképp mint rosszallásként értelmezni.42 

De Gaulle tíz nappal a népszavazás előtt, 1962. október 18-án beszé-

det mond. Vagy ő, vagy a káosz – a beszédnek nagyjából ez a lényege. 
                                           

41 Monnerville a forfaiture szót használta; a szó olyan súlyos és büntetendő bűncselekményt jelöl, amelyet 
főtisztviselő követhet el funkciójának gyakorlása közben. 
42 Viansson-Ponté, Pierre, id. mű, II. köt., 41. o. Az Államtanács határozatai általában titkosak, de - ho-
gyan, hogyan nem – valahogy a Le Monde tudomására jutott, hogy a testület (egyetlen kivétellel) egyön-
tetűen ellenezte és alkotmányellenesnek tartotta az alkotmánymódosítást. 



 
 

38

„Abban az esetben, ha az ország NEM-et fog mondani, mint ahogyan a régi 

politikai pártok szeretnék, csakhogy visszaállíthassák az országra bajt hozó 

politikai rendszerüket […], de akkor is, ha az IGEN csak alig-alig győzi le, 

előzi meg a NEM-et, magától értetődik, hogy feladatomat befejezettnek 

tekintem. Mire is juthatnék a nemzet támogató bizalma nélkül?”43 Az 1962. 

október 28-i referendum nem volt akkora győzelem, mint az előző, de a 

szavazók többsége – pontosan 62,25 százaléka, szám szerint több mint ti-

zenhárom millió francia – igent mondott, szemben a nemet képviselő csak-

nem nyolc millióval, ami 46,65 százaléka volt a szavazóknak. 

De ott voltak még a törvényhatósági választások; amelyeknek még a 

nyertes referendum ellenére is igen nagy volt a tétjük. Elvben előfordulha-

tott volna, hogy az államfő elveszti a törvényhatósági választásokat, ami 

komoly következményekkel járt volna a frissen megerősített államfői jogo-

sítványokra nézve. Ezúttal de Gaulle maga is részt vesz a kampányban. 

Elég az hozzá, hogy a választók de Gaulle-hoz hű többséget küldtek a 

Nemzetgyűlésbe. És ez a rendszer, amelynek a közvetlenül választott ál-

lamfő az egyik, az államfőhöz hű parlamenti többség a másik oszlopa, egé-

szen 1974-ig, vagyis tizenkét éven át zökkenőmentesen működött, mi több, 

egy ideig az 1981 után hatalomra kerülő szocialisták is hasznot húzhattak 

belőle. Valójában a rendszert az 1962-es alkotmánymódosítás véglegesítet-

te, nevezetesen azzal, hogy immár lehetetlenné tette a visszatérést a IV. 

Köztársaság alkotmányos gyakorlatához. 

Mindenesetre, akkor még nem lehetett világosan látni, hogy bár-

mennyire fontos volt is, az alaptörvény 6. és 7. cikkelyét megváltoztató 

1962. november 6-i alkotmánymódosítás csak egyike annak a két ese-

ménynek, amely - az 1958-as Alkotmány folyományaként - az V. Köztár-

saság arculatát végérvényesen kialakította. A másik esemény, hogy szilárd 
                                           

43 Gaulle, Charles de, Discours et messages, Paris, 1970, Plon, IV. köt., 36. o. 
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parlamenti többség került a Parlamentbe. A gaullisták, igaz, alig 32 száza-

lékát szerezték meg a szavazatoknak (ami gyakorlatilag annyit jelentett, 

hogy a Nemzetgyűlésben 212-ről 223-ra emelkedett a gaullista képviselők 

száma), és csak a független republikánusokkal együtt alkotnak többséget, 

de mégis létrejött egy szilárd koalíció, amely egészen a nyolcvanas évek 

közepéig lesz meghatározó tényezője a francia politikai életnek. Jóllehet az 

alkotmányrevízió jogi értelemben nem érinti az államfői jogosítványokat, s 

jóllehet az első elnökválasztásra csak három évvel később, 1965-ben kerül 

sor, ez mit sem változtat azon, hogy a jóváhagyott referendum új hátteret, 

friss legitimitást ad az államfő tekintélyének. 

Az elmúlt három év, valamint a három sikeres referendum de Gaulle-

t igen nagy legitimitással ruházza fel (és nyilvánvaló, hogy ebből a legiti-

mitásból de Gaulle utódainak is jutott valamennyi). Nem csoda, hogy a tá-

bornok az idő múltával már nem éri be a sokat emlegetett döntőbírói sze-

repkörrel; ő már a nemzet felkent vezetőjének tekinti magát. Ennek közvet-

len következményeként az államfői hatalom már nem egyike a hatalmi 

ágaknak, hanem azonos magával az állami hatalommal, és ennélfogva min-

den hatalom forrása. Az elnöki hatalomnak ezt a szokásjogra épülő kiter-

jesztett felfogását fejti ki de Gaulle 1964. január 31-i híres sajtóértekezle-

tén. 

A sajtóértekezlet sokat idézett passzusa egyben legtömörebb megfo-

galmazása az államfő de gaulle-i felfogásának. „Magától értetődik, hogy az 

osztatlan államhatalmat a nép teljes egészében az általa választott elnökre 

bízza, és hogy ezen kívül nincsen semmilyen, sem miniszteri, sem civil, 

sem katonai, sem igazságügyi hatalom, amelyet ne az ő megbízásából gya-

korolnának…”44 A beszéddel de Gaulle a köztársasági elnök központi sze-

                                           
44 Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], IV. köt., 306-307. o. A beszédet és a politi-
kai reakciókat illetően, l. id. mű, 303-321. o. 
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repét akarta egyszer s mindenkorra rögzíteni; azt, hogy az államfő, akinek 

legitimitása, hála a köztársasági elnök közvetlen választásának, nagyobb az 

egész Nemzetgyűlés legitimitásánál, felette áll a Parlamentnek, ahogyan 

felette áll a kormánynak is. 

De Gaulle mindig is úgy fogta fel a dolgot, hogy a Történelemtől 

meg a néptől kapta államfői megbízatását. Úgy érezte, a politikai pártoknak 

nem tartozik semmivel. Mindig is ügyelt rá, hogy egyetlen politikai párttal 

se álljon hivatalos kapcsolatban. Sőt, amikor az 1967-es törvényhatósági 

választásokon a de Gaulle-t támogató parlamenti többség, súrolva a kudar-

cot, alig fél fejhosszal nyerte csak meg a választásokat, megvetően csak 

ennyit mondott: „A választásnak nem volt olyan intézményes tétje, mint 

egy országos referendumnak. Az egész szavazás nem volt több 487 helyi 

versengésnél”.45 Vagyis de Gaulle szerint ezentúl nem a képviselők válasz-

tása dönti el a nemzet sorsát, hanem az államfőé. 

Az V. Köztársaság második köztársasági elnökének, Georges 

Pompidou-nak az érdeme, hogy de Gaulle visszavonulása után zökkenő-

mentesen biztosította a folytonosságot, sikeresen intézményesítve a rend-

szer elnökközpontú működését. Pompidou minden rátermettsége és tehet-

sége ellenére sem rendelkezett a volt államfő karizmájával és történelmi 

presztízsével: neki elődjénél összehasonlíthatatlanul nagyobb szüksége volt 

a politikai pártok támogatására. Rövid, ötéves elnöksége alatt újfajta 

egyensúly alakul ki a politikai életben. A kormányzati funkciót is magának 

vindikáló államfő biztosan számíthatott mind a többség, mind a gaullista 

UDR támogatására. Olyannyira, hogy 1972-től, vagyis Jacques Chaban-

Delmas leváltásáról fogva az elnöki funkció mellett gyakorlatilag a kor-

mányfői feladatokat és a gaullista többség irányítását is ő veszi kezébe. És 

                                           
45 Idézi, Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], I. köt., 29. o. Akkor még 487 tagja 
volt a Nemzetgyűlésnek. 
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az elnököt támogató parlamenti többséget, a centristák egyik frakciójának 

jóvoltából, még 1973 után is sikerült megőrizni. 

Ettől fogva a politikai rendszernek két pillére van; egyik az intézmé-

nyes rendszer az államfővel a középpontban, másik a hatvanas évek végére 

– a hetvenes évek elejére már felsejlő kétpólusú pártrendszer, illetve az ál-

lamfőt támogató fegyelmezett parlamenti többség. Ez az elnökség volt az 

V. Köztársaság történetének klasszikus időszaka. És csakugyan, ez alatt az 

időszak alatt - az államfőnek egyetlenegyszer sem kellett élnie a rendkívüli 

helyzetekre vonatkozó alkotmányos cikkelyek lehetőségével. A szilárd par-

lamenti többség tökéletesen biztosította az elnökközpontú rendszer zökke-

nésmentes működését. Mindamellett az elnöknek nem sikerült folytatnia az 

intézményesítést: az elnöki mandátum idejének hétről öt évre való leszállí-

tása elbukott a Szenátus ellenállásán. A nagy kérdés ezután az, hogy az így 

meggyökeresedett intézmények hogyan vészelik majd át egy-egy súlyosabb 

válság erőpróbáját. 

Valéry Giscard d’Estaing már kénytelen volt szembenézni az elnököt 

támogató parlamenti többség lassú eróziójával. Nem csoda, hogy elődjénél 

gyakrabban folyamodott a „racionalizált parlamentarizmus” alkotmányos 

eszközeihez. Míg Pompidou a parlamentáris formákat tiszteletben tartva 

ragaszkodott az elnöki kormányzáshoz, Giscard d’Estaing-nek már nem 

voltak ilyen aggályai; ő már, nem törődve a diplomatikus eufémizmusok-

kal, legelső sajtóértekezletén is leplezetlenül kimondta a politikai rendszer 

elnökközpontúságának „igazságát”. 1976-ban ez késztette lemondásra mi-

niszterelnökét, mivel Jacques Chirac úgy ítélte meg a helyzetet, hogy – 

megfelelő eszközök híján – képtelen hatékonyan ellátni kormányfői funk-

cióját. De az államfő elnökközpontú kormányzati gyakorlata Chirac utód-

jának, Raymond Barre-nak a miniszterelnöksége alatt is folytatódott. 

Az a nagy különbség az 1974 előtti és az 1974 utáni évek között, 
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hogy először fordul elő az V. Köztársaság történetében, hogy a köztársasá-

gi elnök nem a parlamenti többségnek, hanem a parlamenti többségen belü-

li kisebbségnek vezetője. 1976-ig ez nem okoz különösebb problémát, mi-

vel az államfő a miniszterelnököt a többség többségéből választotta. A 

közgazdász Raymond Barre-ral azonban ez a többségnek tett gesztus is 

semmivé lesz. S jóllehet az RPR mindvégig afféle belső ellenzéke a rend-

szernek, a gaullisták mindamellett sohase mennek el a kormány felelőssé-

gének megkérdőjelezéséig. De mivel a Parlamentben meggyengül a kor-

mány támogatása, a kormány viszonylag gyakran kényszerül rá a „raciona-

lizált parlamentarizmus” eszközeire. 

Ezeket az eszközöket 1958-ban azért iktatták az alapszövegbe, hogy 

a kormány, ha úgy fordulnak a dolgok, parlamenti támogatás nélkül is el 

tudja végezni munkáját. 1962 őszétől egészen 1976-ig azonban – a szilárd 

és koherens parlamenti többséggel a háttérben - minden olajozottan ment, 

furkósbotra nem volt szükség. 1976-tól azonban sajátos helyzet áll elő: 

mind a köztársasági elnök, mind a kormányfő nem a többséghez, hanem a 

többség kisebbségéhez tartozik, aminek következtében a kormány időnként 

kénytelen a Parlamenttel szemben komolyabb eszközökhöz folyamodni. 

1980-ban például a miniszterelnök huszonhárom alkalommal alkalmazza a 

„tömbösített szavazás” eljárását, 1976 és 1980 között pedig hétszer él a 49. 

cikkely harmadik bekezdésének „nagyágyújával”. Többek közt így fogadja 

el a Nemzetgyűlés 1977. június 16-án az Európai Közösség Tanácsának 

határozatát jóváhagyó törvényt, amely az egyetemes választójogra alapozza 

a leendő Európai Parlament választását. Az államfő részint népszerű törvé-

nyekkel, részint az intézmények megreformálásával próbált többletlegitimi-

tásra szert tenni. Valéry Giscard d’Estaing nevéhez fűződik például a művi 

terhességmegszakítás engedélyezése, illetve a választási korhatárnak 21 

évről 18-ra való leszállítása. Az elnöki mandátuma alatt jóváhagyott két 
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alkotmányreform közül alighanem az a legfontosabb, amely immár 60 kép-

viselőnek vagy 60 szenátornak is lehetővé teszi, hogy jogorvoslatért az Al-

kotmánybírósághoz forduljon. Aligha véletlen, hogy Valéry Giscard 

d’Estaing hétéves mandátuma alatt egyetlenegyszer sem oszlatta fel a 

Nemzetgyűlést, és hogy egyetlen referendumot sem írt ki. 

Ha a baloldal, ahogyan sokan várták, megnyeri az 1978-as helyható-

sági választásokat, a győzelem, meglehet, komolyan destabilizálta volna az 

elnökközpontú politikai rendszert. Az 1981-től megvalósuló politikai vál-

tógazdaság viszont, vagyis az alternance, amelynek François Mitterrand az 

első haszonélvezője, még jobban megerősítette. Jóllehet Mitterrand a hat-

vanas évek legelején egyik legelszántabb ellenfele az elnöki funkciónak és 

az elnökközpontú hatalomgyakorlás kiépítésének (amelyet „intézményes 

államcsínynek” nevezett híres pamfletjében),46 ő eszmélt rá elsőnek, már az 

1965-ös elnökválasztás idején, hogy egyben mekkora lehetőség ez a funk-

ció, és hogy milyen nagy esély a baloldalnak a hatalom megszerzésére. 

Mitterrand 1981. május 10-én lép valamikori ellenfelének örökébe. „Ezt az 

intézményt – hangzik egyik első államfői nyilatkozata47 – igaz, nem szemé-

lyesen nekem hozták létre. De nem mondhatom, hogy ezért idegennek ére-

zem. Bár tagadhatatlan, hogy vannak fogyatékosságai. Erről, ha nem csal 

az emlékezetem, néhány éve írtam is valamit…” Az enyhe önirónia annak 

szól, hogy az elnöki funkció egykor legvadabb ellenfele változott át az el-

nöki funkció legfőbb őrévé. 

A jelenségnek – és erre szintén René Rémond hívja fel a figyelmet – 

van egy érdekes precedense a francia történelemben.48 1848-ban Jules 

Grévy is határozottan ellenezte az egyetemes választójoggal közvetlenül 

                                           
46 Vö. Le coup d’État permanent, Paris, coll. 10/18, 1965. 
47 Le Monde, 1981. július 2. Idézi Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], I. köt., 35. 
o. 
48 Rémond, René [1994], 125–126. 
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választható köztársasági elnök funkcióját.49 De ő nem változtatott meggyő-

ződésén, és amikor Mac-Mahon lemondása után 1879-ben megválasztották 

köztársasági elnöknek, úgyszólván becsületbeli ügynek tartotta, hogy – 

ahogyan híres üzenetében nyíltan ki is mondta – mindent megtegyen a 

funkció meggyöngítése érdekében. François Mitterrand azonban - baloldali 

meggyőződése és ellenzéki múltja ellenére – nem hogy nem gyengítette, de 

még jobban megerősítette, még jobban körülbástyázta az elnöki hatalmat. 

Mi több, nemcsak azokon a területeken vitte keresztül az akaratát, amelyek 

hagyományosan amúgy is a köztársasági elnöknek voltak fenntartva, de 

nemegyszer a napi politikába is mélyen belenyúlt. Mindamellett, bár nem 

lehet mondani, hogy Mitterrand teljesen szakított volna a társadalom-

átalakítás baloldali elképzeléseivel, 1984-től mind gyakrabban lép fel az 

egész nemzet képviseletében: „Jóllehet a baloldal választott az államfői 

funkcióra – mondja 1984. április 6-án a Le Monde c. napilapban -, én az 

összes franciának elnöke vagyok”.  

François Mitterrand május 22-én feloszlatja a Nemzetgyűlést, és az 

urnák elé szólított szavazók a baloldal elnökének adott bizalmat parlamenti 

többséggel is megerősítik. A baloldalnak hosszú évtizedek óta először van 

abszolút többsége a Nemzetgyűlésben. És ez a többség igyekezett is valóra 

váltani a köztársasági elnöknek még a baloldal jelöltjeként megfogalmazott 

                                           
49 Jules Grévy azok közé a kevesek közé tartozott, akik – ellentétben például Tocqueville-lal – előre lát-
ták, mekkora veszély a fiatal II. Köztársaságra nézve az egyetemes választójoggal közvetlenül választott 
és így szinte uralkodói jogokkal rendelkező köztársasági elnök: „Csakugyan biztosak benne – teszi fel a 
kérdést a Nemzetgyűlésben –, hogy azok között, akik négyévenként be fogják tölteni ezt a funkciót, egy 
se lesz olyan, aki a négy év leteltével nem lesz hajlandó e székből felállni? [...] És ha az ilyen hatalomra 
vágyó politikus egyben népszerű is, és történetesen katonai dicsőséggel övezett tábornok [...], ráadásul 
olyan uralkodói családnak sarja, amelynek tagjai sohase mondtak le uralkodói jogaikról, a nép pedig 
kétségbeesésében és nyomorúságában [...] önszántából adja az országot azoknak kezére, akik ígéretekkel 
leplezik, hogy feltett szándékuk megfosztani a szabadságától, nos, akkor kezeskednek-e, hogy az ilyen 
hatalomra vágyó politikusnak nem fog sikerülni megdöntenie a Köztársaságot?” „Discours sur le projet 
de Constitution, prononcé le 6 octobre 1848 à l’Assemblée Nationale Constituante”, in Discours 
politiques et judiciaires de Jules Grévy, recueillis par Lucien Delabrousse, Paris, Maison Quantin [1893], 
tome I, 45–46. o. 
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reformelképzeléseit, a sokat emlegetett „110 javaslatot”.50 Ekkor törlik el a 

halálbüntetést, számolják fel a rádió és tévé állami monopóliumát, vesznek 

köztulajdonba néhány bankot és üzemet, s indítják el a decentralizáció re-

formsorozatát. És amikor a baloldali többség felmondja az engedelmessé-

get, mint például a zendülésért elítélt katonatisztek amnesztiája kapcsán, a 

kormány, hála a 49/3-as cikkelynek, akkor is keresztül tudja vinni akaratát. 

Ez alatt az időszak alatt a politikai élet még durvábbá, még heveseb-

bé válik. A jobboldal, amelynek hosszú évtizedek után most kellett ismét 

beletanulnia a parlamenti ellenzék szerepébe, „felfedezte” az obstrukciót. 

Önbizalmukat az is erősíti, hogy a baloldali többséggel vívott politikai har-

cukban maguk mellett tudhatják a Szenátust meg az Alkotmánybíróságot 

(Minthogy a Szenátusnak meg az Alkotmánybíróságnak a tagjait, vagyis a 

szenátorokat meg az alkotmánybírákat még a baloldal hatalomra kerülése 

előtt nevezték ki, ez a két intézmény a Mitterrand-éra első időszakában 

még a régi erőviszonyokat tükrözte.) Az ellenzék ki is használja a lehetősé-

get: 1981 és 1986 között az Alkotmánybíróságnak több mint száz panasz 

ügyében kellett ítéletet hozni. 

Mindamellett a konfliktusok nem ássák alá az intézmények tekinté-

lyét, és nem kérdőjelezik meg őket; az intézményes gyakorlatot a folyama-

tosság jellemzi, és François Mitterrand szemlátomást nem érzi rosszul ma-

gát a „republikánus uralkodó” szerepében. S bár ha igaz is, hogy a Parla-

ment 1981 és 1986 között a szokásosnál nagyobb részt vállalhatott a belpo-

litika nagy döntéseinek meghozatalában, ez mit sem változtat azon, hogy a 

felállás a „Mitterrand-évek” alatt is változatlan: egy nagyon is komoly elő-

jogokkal rendelkező kormány áll szemben a kezdeményező és ellenőrző 

hatalmától jobbára megfosztott és a törvényhozói szerepkörbe zárt Parla-

menttel. 
                                           

50 L., www.psinfo.net/entretiens/mitterrand/110.html 
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Míg az 1981-es elnökválasztás az elnökközpontú hatalomgyakorlás 

megerősítésének irányában hatott, az 1986-os törvényhatósági választások 

már ott hordták magukban a rendszer destabilizálásának lehetőségét. Bár a 

vereség – hála az időközben bevezetett arányos választási rendszernek, ami 

némiképp szépített az eredményen – kétségtelenül nem olyan nagy, mint 

várták, tény, hogy a baloldal elvesztette a választásokat. A vereség egyéb-

ként várható volt. Kialakult egy helyzet, amelyet az 1958-as alkotmányo-

zók nem vettek számításba, és amire, egyelőre, nem volt kádencia. Mi tör-

ténik, csakugyan, ha a Nemzetgyűlésbe delegált többség politikai pártállása 

ellentétes az államfőt választó többség pártállásával? Hogyan fér meg a 

köztársasági elnök „egy fedél alatt” a vele ellentétes pártállású kormányfő-

vel? Vajon le kell-e mondania az államfőnek ilyen esetben? 

A vita, mindenesetre, már jóval a választások előtt megkezdődött. 

Raymond Barre, de Gaulle egyik kijelentésére hivatkozva, alkotmányos 

lehetetlenségnek tartotta a „társbérletet”, azt állítva, hogy a parlamenti 

többség és az elnöki többség pártállásának azonossága lényegi eleme az V. 

Köztársaság alkotmányos berendezkedésének. Eszerint ha előfordul, hogy a 

választások a köztársasági elnökétől eltérő pártállású többséget küldenek a 

Nemzetgyűlésbe, az nem más, mint az államfő nemzeti dezavuálása. Ami-

ből a köztársasági elnöknek – tetszik, nem tetszik - le kell vonnia a kon-

zekvenciákat. 

Az ellenzék másik részének azonban nem ez a véleménye. Édouard 

Balladur például, de mások is, azon a véleményen vannak, hogy az államfő 

csak egyes országos referendumok vagy az előrehozott választások eseté-

ben kötheti győzelemhez hivatalban maradását. A jobboldali ellenzéknek 

nem érdeke az elnöki hatalom meggyöngítése, annál is kevésbé, mivel 

előbb-utóbb az ő vezetői fogják gyakorolni. Ezért utasítanak el minden – 

szerintük felszínes - analógiát a III. Köztársaság két emlékezetes lemondá-
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sával, a Mac-Mahonéval meg a Millerand-éval. Talán mondani sem kell, az 

államfőnek is ez a véleménye. „A köztársasági elnök hivatalban maradása – 

fejti ki François Mitterrand 1986. december 9-i nyilatkozatában – nem lehet 

tét akkor, amikor az ország polgármestert, községi vagy megyei önkor-

mányzati képviselőt, képviselőt, szenátort vagy bármilyen más tisztségvise-

lőt választ […]. Mint ahogyan akkor sem tét, amikor az elektromos művek 

dolgozói eldöntik, ki legyen a szakszervezet vezetője.”51 

Elég az hozzá, az 1986. március 16-i választásokon – amelyeket, 

még a korábbi baloldali többség akaratának megfelelően, az V. Köztársaság 

történetében először (és mindeddig utoljára) nem a többségi, hanem az ará-

nyos szavazórendszerrel tartottak – győz a jobboldal. A győzelem azonban 

kisebb a vártnál. François Mitterrand már másnap sugárzott tévényilatkoza-

tában levonta a következtetéseket. Csak éppen nem úgy, ahogy a jobboldal 

egy része várta: „Vasárnap a választók új többséget küldtek a Nemzetgyű-

lésbe. Ez a többség a konkrét számokat tekintve gyönge, de ettől függetle-

nül létezik. Ezért holnap a soraiból választom azt a személyt, akit majd az 

Alkotmány 8. cikkelyének megfelelően felkérek kormányalakításra. […] 

Tisztában vagyok vele, milyen nagy jelentőséggel bír a demokráciára nézve 

az a tény, hogy a választások eredményeképp olyan politikai többség kap 

felelősséget, amelynek politikai pártállása nem azonos a köztársasági elnök 

pártállásával. A kétségekre nincs más válasz, csak az intézmények aggályos 

tiszteletben tartása, valamint a közös meggyőződés, hogy a nemzet érdeke 

mindennél előbbre való”.52 

A „társbérlet” kifejezés, ahogyan a sajtó az új helyzetet nevezte53, 

mindössze annyit jelent, hogy a korábban választott és a közvélemény na-
                                           

51 Le Monde, 1985. december 11-én, idézi Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], I. 
köt., 38. o. 
52 A beszéd teljes szövege, l. Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], IV. köt., 359-
360. o. 
53 A kifejezés (még 1983-ban) Édouard Balladurnek volt a leleménye. L. L’Histoire, 2006 octobre, 81. o. 
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gyobbik része által változatlanul támogatott köztársasági elnöknek együtt 

kell élnie, békésen meg kell férnie azzal a kormánnyal, amelynek pártállása 

ellentétes az övével. Sokan azért figyelték olyan kíváncsian az így kialakult 

helyzetet, amiként az alkotmányjogász Maurice Duverger is, mert úgy gon-

dolták: ha eddig a politikai szokásjog, vagyis az Alkotmány elnökközpontú 

értelmezése erősebbnek bizonyult is az írott szövegnél, végre itt az alkalom 

az Alkotmány betű szerinti alkalmazására. 

A valóságnak azonban nem akaródzott igazodni a politikai előrejel-

zésekhez. Az így kialakult politikai helyzet – ahogyan könyvében a 

Dominique Chagnollaud-Jean-Louis Quermonne szerzőpár megjegyzi54 - 

inkább a két szupernagyhatalom valamikori békés együttélésére, a koeg-

zisztencia törékeny egyensúlyára emlékeztetett. És csakugyan, a baloldali 

köztársasági elnök úgy élt együtt a jobboldali miniszterelnökkel, mint aho-

gyan a hetvenes-nyolcvanas években Kelet a Nyugattal. Mintha a válság 

időszakai szabályosan váltakoztak volna az enyhülés időszakaival, és mint-

ha mindkét oldalon – az államfőén is meg a miniszterelnökén is - aggályo-

san ügyeltek volna, hogy ne történjen semmi helyrehozhatatlan, semmi jó-

vátehetetlen. 

Az új politikai helyzetnek két beszéd jelölte ki a jogi kereteit. Egyik 

az a nyilatkozat, amellyel, 1986. március 20-án, Jacques Chirac elfogadja 

kormányfői kinevezését, másik a köztársasági elnök „üzenete”, amelyet 

1986. április 8-án intézett a Parlamenthez.55 „A köztársasági elnök előjogait 

és hatáskörét, ahogyan az alkotmány meghatározza őket, aggályosan tiszte-

letben fogjuk tartani” – ígéri az újonnan kinevezett miniszterelnök, majd 

ezt mondja: „Mindamellett a kormány határozza meg és hajtja végre a 

nemzet politikai céljait, élén a miniszterelnökkel, az alkotmány 20. cikke-
                                           

54 Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], I. köt., 40. o. 
55 Mindkét szöveget illetően, l. Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], IV. köt., 360–
364. o. 
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lyének megfelelően.”56 Ezt üzenetében az államfő is megerősíti, de hozzá-

teszi: „…az Alkotmány olyan előjogokkal ruházza fel a köztársasági elnö-

köt, amelyet egyetlen olyan választás sem korlátozhat, amelyben nem az 

államfő funkciója a tét.”.57 Az elv egyszerű és világos: a két közjogi méltó-

ság közül egyik se kaszálhat bele a másik területébe. De hogy lesznek viták 

és problémák, főként a törvényerejű kormányrendeletek aláírása kapcsán, 

ezt az államfő már üzenetében is sejtette… 

„Az alkotmány, az egész alkotmány, és semmi más, csak az alkot-

mány.” – mondja még az államfő, az ismert törvényszéki esküszövegre cé-

lozva, a már idézett üzenetében.58 A kijelentés azt a meggyőződést fejezi 

ki, hogy a „társbérlettel” az ország végeredményében visszatérhet az 1958-

as alapszöveg betűjéhez. Ahhoz az alapszöveghez, amelyet teljesen elfe-

dett, betakart, maga alá temetett a korábbi évek értelmezése, és amelyet a 

három és fél évtizedes elnökközpontú gyakorlat nagymértékben el is távolí-

tott eredeti jelentésétől. Mi több, egyesek – miképpen Anne-Marie 

Cohendet is La Cohabitation c. könyvében - azt állították, hogy csak a 

„társbérlet” fényében tárulhat fel, ráadásul először az V. Köztársaság törté-

netében, az 1958-as Alkotmány igazi jelentése.59 

Pedig ha az 1958-as Alkotmány betűjével egyidejűleg a szöveg szel-

lemét is tekintetbe vesszük, világos, hogy a „társbérletnek” nevezett hely-

zet, amely – az elnökválasztás és a törvényhatósági választás eltérő ritmusa 

következtében - eddig háromszor alakult ki az V. Köztársaság történeté-

ben,60 csak a legnagyobb jóindulattal egyeztethető össze az alkotmánnyal. 

És nemcsak mert lehetetlenné teszi, hogy az államfő szabadon és korláto-
                                           

56 Ugyanott, 360. o. 
57 Ugyanott, 363–364. o. 
58 Ugyanott, 362. o. 
59 Ezeknek a nézeteknek a rövid összefoglalását illetően, l. Rouvillois, Frédéric [2004], 329-331. o. Anne-
Marie Cohendet könyve 1993-ban jelent meg a párizsi P.U.F. könyvkiadó gondozásában. Vö. ugyanő, 
„Cohabitation et Constitution”, in Pouvoirs, 1999/91. 
60 Először 1986-tól 1988-ig, másodszor 1983-tól 1985-ig, végül harmadszor 1997-től 2002-ig. 
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zatlanul éljen olyan alapvető előjogával, mint amilyen például a miniszter-

elnök megválasztása;61 azért is, mert a helyzet, mivel legfontosabb jogosít-

ványaitól fosztja meg az államfőt, egyenesen megbénítja a köztársasági el-

nököt. Nem írhat ki például az államfő referendumot (ezt ugyan biztosítaná 

az alkotmány 11. cikkelye, csakhogy ehhez a kormány és a két Ház hozzá-

járulása is szükséges). 

Ráadásul, és meglehet, ez a veszélyesebb, a „társbérlet” arra kény-

szeríti az államfőt - akinek mellesleg alkotmányos feladata őrködni az alap-

szöveg tiszteletben tartásán (Alk., 5./1.) -, hogy ha úgy hozza az alkalom, 

kiskapukat keressen, kihasználja a szöveg hézagait és pontatlanságait. 

François Mitterrand például valóságos vétójoggal ruházta fel magát az 

alapszöveg hézagainak jóvoltából, amikor kormányértekezleten nem is egy 

alkalommal megtagadta a törvényerejű kormányrendeletek és kinevezési 

rendeletek aláírását (holott az elnöki ellenjegyzést ebben az esetben az Al-

kotmány puszta formalitásnak tartja); és az is kérdéses, hogy Jacques 

Chiracnak 2001. február 14-én volt-e joga megtagadni, hogy a Korzikával 

kapcsolatos törvénytervezetet felvegye a kormányértekezlet napirendjére. 

Ilyen helyzetek aligha fordulnának elő a „társbérlet” feszültségei és konf-

liktusai nélkül. 

Elég az hozzá, az eddigi három „társbérlet” semmivel sem járult 

hozzá az 1958-as alapszöveg értelmezéséhez, ha csak azzal nem, hogy vi-

lágossá tette: a jövőben mindenképp elejét kell venni az efféle helyzetek 

ismétlődésének. Ez a magyarázata az elnöki mandátum 2000-ben jóváha-

gyott megrövidítésének, illetve annak, hogy az alkotmánymódosítást illető-

en gyakorlatilag nem volt vita a bal- és a jobboldal között. A kérdést illető-

                                           
61 François Mitterrand 1986-ban az új parlamenti többség vezetőjét, Jacques Chiracot volt kénytelen fel-
kérni kormányalakításra, 1993-ban kénytelen volt a parlamenti többség jelöltjét, Édouard Balladurt elfo-
gadni; ahogyan 1997-ben Jacques Chirac is kénytelen a baloldali kormánykoalíció, a „Gauche plurielle” 
legmarkánsabb politikusát, Lionel Jospint kinevezni az Hôtel Matignon élére. 
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en a Le Monde c. napilap hasábjain az azóta elhunyt neves alkotmányjog-

ász, Georges Vedel is kifejtette véleményét. A „társbérlet” – írja 1997. áp-

rilis 23-i cikkében -, „csak rövid ideig viselhető el, afféle farsangi mulat-

ságként, amely előkészíti a hatalom feltámadását”. Hosszabb ideig nem-

csak kibírhatatlan, de magára az alapszövegre is végzetes lehet. A „társbér-

let” ugyanis nemhogy nem tárja fel ennek a szövegnek a mélyebb jelenté-

sét, hanem, épp ellenkezőleg, eltorzítja, elkoptatja, lejáratja ezt a szöveget, 

és kiforgatja eredeti jelentéséből. 

Az V. Köztársaság politikai rendszerét, születésének időszakában, a 

politikai elit csak zárójelnek, átmeneti időszaknak, szükségmegoldásnak 

tartotta, és biztosra vette, a nehézségek elmúltával a kormányzás szépen 

vissza fog térni a rendes kerékvágásba. Így azután az V. Köztársaság első 

évében senkit sem érdekelt különösebben, hogy mik is ennek az átmeneti-

nek, rövidéletűnek tekintett politikai rendszernek a jellegzetességei. Egyet-

len kivétel: a Revue française de science politique c. folyóirat sokáig úgy-

szólván fellelhetetlen 1959. márciusi száma, amelynek jelentőségére leg-

utóbb a Dominique Chagnollaud - Jean-Louis Quermonne szerzőpár hívta 

fel a figyelmet. Az volt az általános elképzelés, hogy a válság megoldása 

után a mindenható Parlament szépen vissza fogja kapni régi előjogait. A 

régi politikai elit egy része de Gaulle mellé állt, és megszavazta a június 3-i 

alkotmányos törvényt; sőt, az új Alkotmány munkálataiból is kivette részét; 

de ők – meglehet, naivan – úgy gondolták, olyan alapszövegen dolgoztak, 

amely az algériai válság megoldása után egyszersmind a hagyományos 

francia parlamentarizmus restaurációját is lehetővé teszi. 

A IV. Köztársaságnak azok a vezető politikusai, akik – miként Guy 

Mollet, Pierre Pflimlin, Félix Gaillard, Antoine Pinay meg a többiek – részt 

vettek az alkotmányozás munkájában, már korábban is gondolkodtak ha-

sonló reformokon, és úgy látták, a készülő alkotmánytervezet azért nagyon 
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nem tér el az övéktől. Mindenesetre, még nem volt világos, milyen minő-

ségi cezúra választja el a korábbiaktól a születő V. Köztársaságot. Hogy 

ezúttal de Gaulle tábornok a megszokottól merőben eltérő politikai rend-

szernek vetette meg az alapjait. Ez a magyarázata a keserű csalódásnak, ha 

ugyan nem mélységes megdöbbenésnek, amikor kiderül: de Gaulle-nak 

esze ágában sincs az eviani egyezmény után lemondani, és az államfő – 

ahelyett hogy a nyugodtabb időszakban végre visszaállítaná a Parlament 

tradicionális előjogait – mind határozottabb lépéseket tesz az Alkotmány 

elnökközpontú értelmezése és az elnöki kormányzás felé. 

Míg a politikai elit (sőt, bizonyos értelemben a miniszterelnök 

Michel Debré is) a parlamentáris kormányzás visszaállításának híve,62 de 

Gaulle, épp ellenkezőleg, minden módon elejét akarja venni a „visszaren-

deződésnek”;63 az a terve, hogy visszafordíthatatlanná tegye az 1958-as al-

kotmányos változásokat. Már csak ezért sem fogadhatta el a miniszterelnök 

javaslatát, hiszen ő nem erős parlamenti pártra vagy pártkoalícióra akarta 

építeni az államfő hatalmát (így ugyanis az elnöki hatalom a választások 

kimenetelének, az őt támogató többség választási sikerének vagy sikerte-

lenségének lett volna függvénye). Az elnöknek, semmi kétség, nem jön 

rosszul a parlamenti támogatás, de hatalmának nem a parlamenti támogatás 

a forrása. „Nekem – mondta már 1945-ben – sohase volt becsvágyam, hogy 

a parlamenti többségnek legyek a politikai vezére”.64 Ezt a nézetét az ál-

lamfő 1964. január 31-i sajtóértekezletén is kifejtette: „Az új Alkotmány, 

szellemét illetően, nagyon is megőrzi a Parlament törvényhozói funkcióját, 

a hatalmat azonban nem rendeli alá a pártpolitikának, hanem közvetlenül a 

                                           
62 Debré például közvetlenül az algériai békeszerződés után azt javasolta az államfőnek, hogy – adva még 
egy utolsó esélyt a parlamentáris rendszernek - a nagyobb parlamenti többség reményében oszlassa fel a 
Nemzetgyűlést. 
63 A szó ugyan a hazai politikai nyelv 1989-es leleménye, de jól illik az akkori francia helyzetre. 
64 A sűrűn emlegetett kijelentést Georgette Elgey idézi, l. La République des illusions 1945-1951, Paris, 
Fayard, 1965, 55. o. 
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népből eredezteti: ami annyit jelent, hogy a hatalomnak a Nemzet által vá-

lasztott államfő egyszerre forrása és birtokosa”.65 

De Gaulle első pillanattól kezdve ebben a perspektívában látta az 

1958-as alapszöveget. Amiben nem volt semmi olyan, ami – akár implicit, 

akár explicit formában – ne lett volna benne a bayeux-i beszédben. Mindez 

annyit jelent, hogy ebből a nézőpontból egyáltalán nem jelentett gyökeres 

fordulatot az 1962-es alkotmánymódosítás; ahogyan ő maga mondta egy 

alkalommal – a mondatot André Passeron idézi könyvében -, „a referen-

dum mindössze pontosította a dolgokat”.66 Az államfő közvetlen választása 

tehát csak az utolsó igazítás az amúgy már elkészült épületen. A politikai 

elit azonban másként látta a dolgot, ez a magyarázata annak, hogy a rend-

szerrel kapcsolatos illúziók miért maradhattak fenn olyan sokáig. Az 1962-

es népszavazás azonban egy csapásra véget vetett a kétértelműségnek. Nem 

az 1962-es alkotmányreform alakította ki a rendszer arculatát, de ennek az 

alkotmányreformnak a fényében tárult fel, immár minden ambivalencia 

nélkül, a rendszer valóságos arculata… 

Az 1958-as szöveget azóta többször is módosították, és a módosítá-

sok nem mindig az alkotmányozók eredeti szándékának megfelelően vál-

toztatták meg az alaptörvényt. Míg az V. Köztársaság első éveiben a módo-

sítások ritkábbak voltak, az utóbbi években mind gyakrabban került sor az 

alaptörvény átigazítására. Az Alkotmány módosításának kereteit az alap-

szöveg „Az alkotmánymódosítás” (De la révision) c. XVI. fejezete szabja 

                                           
65 Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], IV. köt., 303. o. 
66 De Gaulle parle, 1962-1966, Paris, Fayard, 1966, 88. o. Hozzá kell tenni: Léon Blum mindezt már az 
emlékezetes bayeux-i beszéd utáni napokban világosan látta: „…az így felfogott államfő – írja 1946. 
június 21-én a Populaire hasábjain – aligha érheti be a tágabb választói testülettel. Minthogy a szuvereni-
tásnak a nép a forrása, egészen a szuverenitás forrásáig kell visszanyúlnia, vagyis az így felfogott állam-
főnek csakis az egyetemes választójog adhatja meg a legitimitását. Az államfő közvetlen választása logi-
kusan következik a rendszerből…” L. Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], IV. 
köt., 279. o. 



 
 

54

meg.67 A fejezet egyetlen cikkelyt tartalmaz, a 89-est, ebben vannak lefek-

tetve a revízió alkotmányos feltételei. Mindamellett, és ez is egyik sajátos-

sága a francia alkotmányos rendnek, a módosítás a 89. cikkely keretein kí-

vül is elképzelhető. 

Az Alkotmány módosításának kezdeményezése (miniszterelnöki in-

dítványra) az államfőnek és a Parlament tagjainak előjoga.68 Az alapszöveg 

változtatásának azonban vannak korlátjai. Nem lehet például sem kezde-

ményezni, sem folytatni az alkotmánymódosítás procedúráját, amikor ve-

szély fenyegeti a nemzet területi egységét (Alk., 89./4.): az Alkotmány 

nyilvánvalóan annak akarja elejét venni, hogy – 1940 júliusára célozva – 

idegen megszállás nyomására változtassák meg az intézményeket. Nem 

lehet továbbá alkalmazni a 89. cikkelyt, amikor az államfői poszt nincsen 

betöltve, továbbá a köztársasági elnök akadályoztatásának hivatalos ki-

mondásától az utód megválasztásáig terjedő időszakban sem (Alk. 7. cikk., 

utolsó bek.). 

De tartalmaz maga a 89. cikkely is korlátozó rendelkezéseket: „A 

köztársasági államforma nem lehet tárgya semmilyen alkotmánymódosí-

tásnak” - mondja ki az 5. bekezdés69. Jóllehet ma már nincs reális esélye 

semmilyen monarchikus restaurációnak (nem úgy, mint a III. Köztársaság 

első évtizedeiben), van olyan vélemény is, hogy a megfogalmazás tágan 

értelmezendő: e szerint a szemlélet szerint „a köztársasági államforma” al-

kotmányos megváltoztatásának tilalma nemcsak annak lehetőségét zárja ki, 

hogy örökletes uralkodó lépjen a köztársasági elnök helyébe, hanem azt is, 
                                           

67 Ez eredetileg a XIV. fejezet volt, de a fejezeteket két ízben is átszámozták, mivel mind az 1992. június 
23-i, mind az 1993. július 27-i alkotmányos erejű törvény egy-egy új fejezetet illesztett az alapszövegbe. 
Míg az első revízió az Európai Unióhoz való csatlakozással, a második a Legfelső Bírói Tanáccsal 
(Conseil Supérieur de la Magistrature) és a Köztársasági Ítélőszék (Cour de Justice de la République) 
létrehozásával kapcsolatos. 
68 Míg a rendes törvényalkotási procedúra kezdeményezése a miniszterelnök, az alkotmánymódosítási 
procedúráé az államfő – igaz, miniszteri ellenjegyzéshez kötött – előjoga. 
69 Ezt a rendelkezést már az 1946-os Alkotmány 95. cikke is tartalmazta, vö. Les constitutions de la 
France... [1995], 408. o. 
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hogy nem lehet hatályon kívül helyezni „a Köztársaság törvényei által el-

ismert alapvető jogelveket”, amelyekre egyébként az „alkotmányos tömb”-

höz tartozó 1946-os preambulum is céloz.70 

Ami a procedúrát illeti, a változtatás szövegét azonos formában (en 

termes identiques) kell megszavaznia mindkét Háznak. (Ebben az etapban 

az elfogadáshoz egyszerű többség is elég.) Az utolsó lépés azonban egy-

részt függ attól a hatalmi fórumtól, amely az alkotmánymódosítási eljárást 

indította, másrészt az államfő döntésének is függvénye. Ha az alkotmány-

módosítást a Parlament kezdeményezte, miután a két Ház elfogadta a tör-

vényszöveget, kötelezően referendumra kell bocsátani. Ha viszont törvény-

tervezetről van szó, vagyis a módosítást a végrehajtó hatalom kezdeménye-

zi, az államfőnek jogában áll a törvényszöveget a szuverén nép helyett az 

együttes ülésre összehívott két Házzal, vagyis a Congrès-vel elfogadtatni. 

Ebben az esetben viszont háromötödös többség szükséges (Alk., 89./3.) 

Mindamellett az V. Köztársaság történetében van néhány alkot-

mánymódosítás, amely ugyan átjutott az első akadályon, de nem került sem 

referendumra, sem a Congrès elé. Ez történt például Georges Pompidou 

alkotmánymódosítási indítványával, amellyel 1973 szeptemberében az ál-

lamfő az elnöki mandátum időtartamát akarta hét évről ötre csökkenteni, 

vagy Valéry Giscard d’Estaing-nek a pótképviselőkkel kapcsolatos kezde-

ményezésével, amely 1974-ben a képviselői mandátum és miniszteri funk-

ció szigorú összeférhetetlenségi szabályain akart enyhíteni. Annak idején 

mind a két alkotmánymódosítást elfogadta a két Ház, de olyan alacsony 

többséggel, hogy nyilvánvaló volt: az együttes ülésen aligha jön össze az 

előírt háromötöd. S mivel a köztársasági elnök mindkét esetben úgy ítélte 

meg a helyzetet, hogy a kérdésben nem volna időszerű referendumot tarta-

ni, inkább lefújta az eljárást. 
                                           

70 Hamon, Francis – Troper, Michel – Burdeau, Georges [2001], 466-467. o. 
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Mindenesetre, az elfogadott szemlélet úgy tekinti, hogy az eljárás 

csak fel van függesztve; az a tény, hogy a két Ház egyszer már megszavaz-

ta az indítványt, és hogy a törvénytervezet már túljutott az első etapon, nem 

veszti érvényét, és - elvben legalábbis - bármikor, akár több év múlva is 

lehet kezdeményezni az alkotmánymódosítási eljárás soron következő stá-

cióját.71 Elég az hozzá, az államfőnek elvitathatatlan előjoga menet közben 

leállítani a procedúrát, ha úgy látja jónak. Amiként a közelmúltban, 2000 

legelején, Jacques Chirac is leállította a Legfelső Bírói Tanáccsal kapcsola-

tos alkotmányreformot (jóllehet a III. „társbérlet” idején a leállítást az ál-

lamfőnek a miniszterelnökkel is egyeztetnie kellett). 

Ha viszont az alkotmánymódosítást nem a végrehajtó hatalom kez-

deményezi, hanem a Parlament, és a törvényjavaslatot a két Ház – termé-

szetesen azonos formában – már elfogadta (ami egyébként az V. Köztársa-

ság csaknem fél évszázados fennállása alatt egyetlenegyszer sem fordult 

elő), nem nagyon lehet elképzelni olyan helyzetet, amelyben az államfő 

politikai megfontolásból halogatná az így elfogadott törvényjavaslat refe-

rendumra való kiírását.72 Ha egyszer a Parlament kezdeményezése túljutott 

az első etapon, a végrehajtó hatalom – jóllehet írott szabályok nincsenek - 

már nemigen gördíthet akadályt az útjába. Ebben az esetben vagy a köztár-

sasági elnöknek (vagy, társbérlet esetén, a miniszterelnöknek) még akkor is 

szinte alkotmányos kötelessége a népszavazás kiírása, ha a törvényjavaslat 

szerinte nem időszerű vagy nem szája íze szerint való. Igaz, Giscard 

d’Estaing-nek annak idején nem ez volt a véleménye, ő úgy fogta fel a dol-

got – a politikai elit nem kis megrökönyödésére -, hogy az államfőnek eb-

                                           
71 Jóllehet az elnöki mandátum hétről öt évre való megrövidítését Pompidou elnöksége alatt a két Ház 
egyszer már elfogadta, Jacques Chirac úgy látta jónak, hogy a referendum kiírása előtt mind a Nemzet-
gyűlésben, mind a Szenátusban újra szavazásra bocsássa a tervezetet. De megtehette volna, hogy adottnak 
veszi az elfogadást, és csak referendumot ír ki az ügyben. Ha viszont a Congrès az együttes ülésen eluta-
sítotja a szöveget, elképzelhetetlen a referendum kiírása. 
72Ugyanott, 468. o. 
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ben az esetben is van mérlegelési joga.73 

A francia köztársasági elnökök, egészen az elnöki mandátum idejé-

nek megrövidítése ügyében 2000. szeptember 24-ére kiírt referendumig, a 

revízió jóváhagyására mindig a Congrès együttes ülését választották. Ilyen-

formán az említett referendum az első, amely megmaradt a 89. cikkely ke-

retei között. Pedig többször is megfogalmazódott a vélemény (mint például 

a maastrichti szerződés kapcsán 1992-ben vagy az amszterdami szerződés 

kapcsán 1998-ban), hogy ilyen esetben népszavazással kellene a két Ház 

döntését jóváhagyatni. Ha egyszer az alaptörvényt is referendummal fogad-

ták el, méltányos volna emennek minden jelentősebb módosítását is refe-

rendumra bocsátani (annál is inkább, mivel az 1958-as Alkotmány előké-

szítő munkálataiban csak a nem túlságosan jelentős alkotmánymódosításo-

kat akarták a Congrès együttes ülése elé vinni).74 Ez a szemlélet, semmi 

kétség, nagyon is megfelel az 1958-as alaptörvény szellemének; mindössze 

az a bibi, hogy 89-es cikkely nem lát semmilyen minőségi különbséget a 

két út között. Ilyenformán a hivatalos szemlélet a Congrès együttes ülését 

gyorsabbnak tartja, és főleg kevésbé kockázatosnak a referendumnál75. 

Mindent összevéve, akármi is a tárgya, tétje vagy a jelentősége a referen-

dumnak, a köztársasági elnök korlátozatlan előjoga eldönteni, hogy adott 

esetben melyik utat választja a kettő közül. 

Előfordult az is, nem is egyszer, hogy az alkotmánymódosítási terve-

zet már az első akadályon elbukott, mert a két Ház nem jutott közös neve-

zőre. Ez történt például 1984-ben a referendum illetékességi körének terve-
                                           

73 „Kezdeményezze akár a végrehajtó hatalom, akár a Parlament az alkotmánymódosítást – mondta 
Valéry Giscard d’Estaing 1977. november 8-án az Alkotmánybíróságon tartott beszédében -, mindkét 
esetben az államfő előjoga eldönteni, még egyszer mondom, az államfőé, hogy referendum-e vagy a 
Congrès együttes ülése a következő lépés…” Mauss, Didier, La pratique institutionnelle de la Ve 
République, Paris, La Documentation française, coll. „Retour aux textes”, 1995, 672. o. 
74 Hamon, Francis – Troper, Michel – Burdeau, Georges [2001], 470. o. 
75 A referendum vagy azért kockázatos, mert nagyon alacsony a részvétel, vagy azért, mert – ha nagy az 
elégedetlenség az országban – a szavazók nem is annyira a népszavazásra kiírt kérdésekben nyilatkoznak, 
mint inkább a köztársasági elnök politikájára mondanak NEM-et. 
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zett kiterjesztése kapcsán, vagy 1991-ben azt a tervezetet illetően, amely 

lehetővé tette volna, hogy alkotmányos panaszuk esetén egyszerű állam-

polgárok is fordulhassanak az Alkotmánybírósághoz. Ilyen esetben ugyanis 

az Alkotmány nem teszi lehetővé, hogy – miként a „rendes” törvényalkotá-

si procedúrában - a Nemzetgyűlés mondja ki az „utolsó szót”. Vagyis az 

alkotmánymódosítást illetően a Szenátusnak vétójoga van, és ezt a vétójo-

got aligha lehetne megkerülni, ha kizárólag a 89. cikkely volna az alapszö-

veg módosításának egyetlen lehetősége… 

Minthogy az Alkotmány revíziójának szentelt XVI. fejezet mindösz-

sze egyetlen cikkelyt tartalmaz, a 89-est, jogosan tekintik sokan az egyetlen 

korrekt eljárásnak. És csakugyan, az 1958-as alkotmány a 89-es cikkely 

hatálya alól egyetlen esetben ismer csak kivételt: amikor a XII fejezetben 

említett francia-afrikai nemzetközösség intézményeiről van szó.76 Ebben az 

esetben a 85. cikkely speciális rendelkezései irányadóak. Ezt a procedúrát 

egyetlenegyszer alkalmazták az V. Köztársaság történetében, mégpedig az 

1960. június 4-i alkotmányos törvény kapcsán (ez a revízió tette lehetővé a 

közösség tagállamainak, hogy a függetlenség elnyerése után is változatla-

nul megmaradjanak a nemzetközösségben). De minthogy a nemzetközös-

ség már nem létezik, a 85-ös cikkelynek ma már csak történelmi jelentősé-

ge van. 

Ennél lényegesen fontosabb kivétel a 89-es cikkely hatálya alól ak-

kor került az alkotmányos gyakorlatba, amikor 1962-ben de Gaulle módo-

sítani akarta a 7. cikkelyt, vagyis amikor el akarta fogadtatni az államfőnek 

az egyetemes választójogra épülő közvetlen választását.77 Minthogy a Sze-

nátus ezt a tervet eleve ellenezte, semmi esély nem volt arra nézve, hogy a 

                                           
76 Erről l. ugyanott, 471. o. Vö. Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], I. köt., 
135-136. o. 
77 Erről l. Hamon, Francis – Troper, Michel – Burdeau, Georges [2001], 470-476. o. Vö. Chagnollaud, 
Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], I. köt., 140-144. o. 
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reformot a 89. cikkely keretén belül sikerül keresztülvinni. De Gaulle úgy 

kerülte meg az akadályt, hogy nem a 89. cikkely, hanem a 11. alapján köz-

vetlenül – vagyis a Parlament két Házának megkerülésével - írta ki a refe-

rendumot, nem kis felháborodást keltve a politikai elit körében. Sőt, az ál-

lamfői döntés súlyos alkotmányos válságnak volt a kiváltó oka. 

Annak idején ez a lépés nagy vitát is kavart. A 11. cikkely szerint az 

államfő „minden olyan törvénytervezet kapcsán referendumot írhat ki, 

amely a közhatalmi intézmények szervezeti felépítésével kapcsolatos”;78 

márpedig de Gaulle a cikkelyt úgy értelmezte, hogy egyszersmind az Al-

kotmány revízióját is lehetővé teszi. Amire az alkotmánymódosítás ellenzői 

azzal válaszoltak, hogy ha csakugyan így volna, ez azt jelentené, hogy két 

egymással párhuzamos procedúrája is van az Alkotmány módosításának. 

Márpedig az Alkotmány módosításának szentelt XVI. fejezet csak egy cik-

kelyt tartalmaz, a már említett 89-est. Ha volna más útja is a revíziónak, 

annak a cikkelynek is itt a XVI. fejezetben lett volna helye. 

A kormány alkotmányos szövegértelmezéssel válaszolt az ellenérvre; 

azzal érvelt, hogy a III. Köztársaság 1875. február 25-i alkotmányos törvé-

nyének is „A közhatalom szervezetével kapcsolatos törvény” (loi relative à 

l’organisation des pouvoirs publics) volt a címe79. Amire megint csak az 

volt a válasz, hogy a közhatalom szervezetét, illetve megszervezését nem 

feltétlenül kell alkotmányos erejű törvénynek szabályoznia, ha az alkotmá-

nyozó úgy látja jónak, „rendes” törvényben is megfogalmazhatja az idevá-

gó rendelkezéseket. Az 1875-ös alkotmányozó, igaz, az alkotmányos tör-

vényt választotta, az 1958-as viszont, épp ellenkezőleg, az egyszerű tör-

vényalkotási utat irányozta elő. Amiből az következik, hogy míg „a közha-

talom szervezetével kapcsolatos törvény” kifejezés a III. Köztársaság ide-

                                           
78 Az Alkotmány az „organisation des pouvoirs publics” kifejezést használja. 
79 Les Constitutions de la France... [1995], 330–332. o. 
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jén alkotmányos törvényt jelentett, az V. Köztársaságban csak „rendes” tör-

vényt jelent. 

A referendum hívei azzal is érveltek, hogy semmilyen előzetes pro-

cedúra nem korlátozhatja, kötheti gúzsba a szuverén nép akaratát. Amire a 

válasz az volt, hogy a nép csak az eredendő alkotmányozó hatalom gyakor-

lásakor szuverén; azzal viszont, hogy igent mondott az 1958-as alapszöveg-

re, egyszersmind azt is elfogadta, hogy ettől fogva csak az alapszövegben 

meghatározott keretek között élhet a szuverenitás jogával. Annak idején, de 

már a népszavazás megtartása után, a Szenátus elnöke, élve alkotmányos 

előjogával, az Alkotmánybírósághoz fordult jogorvoslatért. De a testület 

1962. november 6-i döntésében kimondta: nem tartja magát illetékesnek az 

ügyben: az Alkotmánybíróság hatásköre „csak a Parlament által elfogadott 

törvényekre terjed ki, és a testület nem kompetens a referendummal elfoga-

dott törvény esetében, minthogy az nem más, mint a nemzeti szuverenitás 

közvetlen megnyilatkozása”.80 

De Gaulle 1969-ben ugyancsak a 11. cikkely alapján írta ki a refe-

rendumot a Szenátus átalakítását, valamint a helyi közigazgatást illetően. 

Ezt a referendumot a franciák elutasították. De ezzel a két referendummal 

mégiscsak keletkezett egy alkotmányos precedens, jogszokás, amely - bár-

hogyan fogták is fel 1962-ben a dolgot – egyes alkotmányjogászok szerint 

mégiscsak legitimálta, elfogadtatta az alaptörvény módosításának ezt a má-

sik útját. De a vita itt sem jutott nyugvópontra.81 Ennek ugyanis ellene szól 

az az érvelés, amely szerint jogszokás nem fordulhat szembe a törvénnyel, 

és különben is: mivel a közvélemény jelentős része ellenezte de Gaulle 

1962-es döntését, semmi alapja nincs annak, hogy ez a két kivételes refe-
                                           

80 Favoreu, Louis – Philip, Loïc, Les Grandes Décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Sirey, 1989, nr. 
14. 
81 Erre nézve l. Georges Vedel „Le droit par la coutume” c. cikkét, amelyet 1968. december 22-én közölt 
a Le Monde-ban, és Marcel Prélot ellenvéleményét (ez „Sur l’interprétation coutumière de l’article 11” 
címen 1969. március 15-én jelent meg, ugyancsak a Le Monde hasábjain). 
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rendum precedenssé váljon. Igaz, két kiváló francia alkotmányjogász ru-

galmas álláspontot képvisel a kérdésben. François Goguel például azt állít-

ja: semmi értelme nem volna a 11. cikkelynek, ha csak „rendes” törvény 

esetében lehetne alkalmazni; szerinte ez a paragrafus nemcsak az Alkot-

mány módosításának, de a törvényalkotásnak is a rendes úttal párhuzamos 

lehetősége. (Nagyjából Maurice Duverger-nek is ez a véleménye.)82 

Akárhogyan is, a vita máig nincs eldöntve; bár François Mitterrand 

köztársasági elnök a maga részéről eldöntöttnek tekintette a kérdést. „Ma 

már elfogadott alkotmányos jogszokás – nyilatkozott az államfő 1988-ban a 

Pouvoirs c. folyóirat hasábjain -, hogy a 89-es cikkellyel párhuzamosan a 

nép is egyik útja az Alkotmány módosításának. De a 11-es cikkelyt csak 

nagyon megrostált esetben és óvatosan kell alkalmazni, és közérthető tör-

vényszöveg esetében. A többi esetben okosabb, ha előzetes parlamenti vita 

előzi meg a franciák véleménynyilvánítását…”83 Mitterrand bármennyire 

rugalmas álláspontot vallott a kérdésben, nagyon is tudta: ha vannak is elő-

nyei a 11. cikkely alkalmazásának (mint például a Szenátus esetleges ellen-

kezésének megkerülése), vannak komoly hátrányai is, nevezetesen a koc-

kázat, hogy a nép netalán dezavuálja a köztársasági elnököt, ahogyan de 

Gaulle-t 1969-ben is dezavuálta. Meglehet, ez a magyarázata annak, hogy a 

későbbi államfők, már csak óvatosságból is, inkább a 89. cikkely alapján 

írtak ki referendumot, még akkor is, ha emiatt konfliktusba kerültek a Par-

lamenttel. 

Ma már egy-egy alkotmánymódosítás korántsem idéz elő akkora vi-

hart, mint de Gaulle elnöksége alatt az 1962-es; meglehet, azért sem, mert 

az alaptörvény módosításának ritmusa eléggé felgyorsult az utóbbi évek-

ben, évtizedekben. Az időnkénti revíziót az Európai Unióval való folyama-
                                           

82 L. Le système politique français, Paris, 1985, PUF, coll. „Thémis”, 274-277. o. 
83 Pouvoirs, 1988/45, 131. o. Idézi Hamon, Francis – Troper, Michel – Burdeau, Georges [2001], 
472-473. o. 
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tos jogharmonizáció mellett egyes államközi szerződések is szükségessé 

teszik.84 Emellett az is előfordult már, nem is egyszer, hogy a revízióra egy 

alkotmányellenesnek minősített „rendes” törvény miatt volt szükség; ez 

történt például a menedékjoggal kapcsolatban 1993. november 25-én a VI. 

fejezet 53. cikkelyével, illetve 1999. július 8-án a választásokon jelöltként 

induló férfiak és nők számarányát illetően.85 

Az Alkotmánybíróság 1993. augusztus 13-i döntésében részben al-

kotmányellenesnek nyilvánította a bevándorlás megfékezését célzó úgyne-

vezett Pasqua-törvényt (loi Pasqua), arra hivatkozva, hogy az 1946-os Al-

kotmány preambuluma kötelezően előírja, hogy a menedékkérők egészen 

addig az ország területén maradhatnak, amíg ügyüket ki nem vizsgálják. 

Erre a döntésre válaszul indította meg Édouard Balladur kormánya az Al-

kotmány módosításának procedúráját, úgy érvelve, hogy Franciaországnak 

joga van az európai államokkal olyan szerződést kötni, amely a menedék-

jogi kérelmek elbírálását illetően meghatározza a kölcsönös illetékessége-

ket, kiváltképp akkor, ha fenntartja magának a jogot, hogy akkor is elfo-

gadhasson egy menedékkérelmet, ha ezt a többi állam a közös szerződés 

értelmében elutasította. 

A változtatásnak az a lényege, hogy míg az Alkotmánybíróság sze-

rint a francia államnak alkotmányos kötelessége minden menedékkérelmet 

tüzetesen megvizsgálni, ez az alkotmányos kötelesség a revízió után a 

schengeni egyezménnyel összhangban fakultatív lehetőséggé válik. Ez az 

alkotmánymódosítás, amelyet mind a két Ház nagy szavazattöbbséggel ha-

gyott jóvá, és amelyet azután a Congrès együttes ülése is annak rendje-
                                           

84 Ha az Alkotmánybíróság úgy ítél, hogy a szerződés egyes rendelkezései ellentétesek a francia Alkot-
mánnyal, a francia hatóságok akár le is mondhatnak a szerződés ratifikálásáról. Ez történt például a Regi-
onális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának esetében. Az Alkotmánybíróság a 99-412-es számú 
1999. június 15-i döntése után Jacques Chirac köztárasági elnök úgy határozott, hogy ebben az esetben 
nem fogja kezdeményezni az alaptörvény módosítását. 
85 Ez a revízió az Alkotmány 3. és 4. cikkelyét módosítva, a választott funkciókat és mandátumkat illető-
en a férfiak és nők azonos számarányának jogelvét is beillesztette az alapszövegbe. 
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módja szerint elfogadott, azért érdekes, mert ez egyszer – ritka esemény az 

V. Köztársaság történetében – a szuverén Parlament mintegy „megleckéz-

tette” expanziós törekvéseiért az alaptörvényt szerinte tágan értelmező Al-

kotmánybíróságot. 

Az alkotmánymódosítások növekvő gyakoriságának az is magyará-

zata, hogy sokszor, az alapvető jogelvek változatlanul hagyása mellett, a 

revízió beéri egy-egy kivétel körvonalazásával. Ennek nemcsak az az elő-

nye, hogy a változtatást a minimumra lehet redukálni, és hogy nem éri 

semmi sérelem az alapvető jogelveket, hanem az is, hogy a törvénytervezet 

egyszerű, és ezzel az eljárással meg lehet kerülni az Alkotmánybíróság op-

pozícióját. A revíziók ritmusának felgyorsulása, ezzel egyidejűleg, az V. 

Köztársaság Alkotmányának hosszú élettartamára is magyarázat; nyilván 

ez is belejátszik, hogy 1789 óta, a III. Köztársaságot kivéve, egyetlen más 

politikai rendszer sem állt fenn húsz évnél tovább, és főleg nem ért meg 

olyan magas életkort, mint a jelenleg csaknem ötvenéves V. Köztársaság. 

Szó, ami szó, a mai politikai helyzet erősen különbözik az 1958-astól, és az 

eredeti alaptörvénynek számos olyan rendelkezése van, amely nem nagyon 

illik a mai politikai kontextusba. 

Ezek a problémák késztették François Mitterrand-t, az V. Köztársa-

ság negyedik köztársasági elnökét arra, hogy 1992 decemberében Comité 

consultative pour la révision de la Constitution elnevezéssel konzultatív 

bizottságot hozzon létre az egyik legnevesebb francia alkotmányjogász, 

Georges Vedel vezetésével. Annak idején az államfő irányelveket is adott a 

bizottság munkájának. Abból a szempontból kellett mérlegelniük az alap-

törvényt, illetve ennek revíziós lehetőségeit, hogy hogyan lehetne biztosí-

tani a hatalmi ágak még kiegyensúlyozottabb működését, megerősíteni az 

alkotmányos alapjogokat és az igazságszolgáltatás függetlenségét, kiszéle-

síteni a referendum alkalmazási területét, és hogyan lehetne lehetőséget 
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biztosítani a honpolgároknak arra, hogy ők is fordulhassanak panasszal az 

Alkotmánybírósághoz.86 A bizottság 1993. február 15-én hozta nyilvános-

ságra jelentését. A francia alkotmánytörténetben ez volt az első alkalom, 

hogy elnöki dekrétummal olyan személyek kaptak megbízást egy egész al-

kotmánymódosító tervezet kidolgozására, akiket kizárólag szakértelmük 

alapján szemeltek ki, és akiknek semmilyen politikai meghatalmazásuk 

nem volt ehhez a munkához. 

Jóllehet az 1958-as szöveget többször is módosították, az Alkotmány 

szerkezete a köztársasági elnök közvetlen választásával kapcsolatos 1962-

es revízió óta gyakorlatilag változatlan. Pedig voltak, és nem is csak a bal-

oldali ellenzék köreiben, nagyralátó alkotmánymódosító elképzelések, 

amelyek az amerikai alkotmányos rendszer mintájára szerették volna átala-

kítani: szó volt a miniszterelnöki funkció megszüntetéséről, az elnöki man-

dátum időtartamának csökkentéséről és a Parlamentnek a végrehajtó hata-

lomtól való nagyobb függetlenségéről (nevezetesen a feloszlatás jogának 

megszüntetéséről vagy korlátozásáról). De 1981 óta, azóta, hogy a balol-

dalnak is lehetősége nyílt a kormányzásra, ezek a tervek lekerültek a napi-

rendről. Amióta elfogadottá vált a politikai váltógazdaság, vagy ahogyan a 

franciák mondják, az alternance, létrejött egyfajta politikai konszenzus az 

1962-ben körvonalazódott alaptörvény leglényegesebb rendelkezéseit ille-

tően. 

Igaz, ezt a konszenzust – amelynek mégiscsak az elnöki többség és a 

parlamenti többség sokáig magától értetődő azonossága volt az alapja – a 

három társbérleti időszak némiképp kikezdte. A 2000. szeptember 24-i al-

kotmányreformnak, illetve az államfőválasztás és a képviselőváltozás ösz-

szehangolásának épp az volt a célja, hogy elejét vegye ezeknek a rendszerre 

                                           
86 A Vedel-jelentést közölte többek közt, Villiers, M. de – Renoux, Th. S., Code constitutionnel [2000], 
1402–1445. o. 
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nézve károsnak vélt időszakoknak. Még akkor is, ha ez nem illik abba a 

gaullista koncepcióba, de inkább úgy kellene fogalmazni, gaullista esz-

ménybe, amely szerint az államfő megválasztását teljesen el kell választani 

a pártok közti politikai harcoktól. Az államfő mandátumidejét öt éve rövi-

dítő revíziót nagy vita előzte meg, és a vitában az a javaslat is megfogal-

mazódott, hogy a reformot egy sor más olyan intézkedéssel kapcsolják ösz-

sze, amely még olajozottabbá, még harmonikusabbá tenné a politikai rend-

szer működését. 

Szó volt például a szenátorok mandátumidejének megrövidítéséről 

(ez a reform azóta meg is valósult), szó volt az államfői és kormányfői ha-

táskör viszonyának újragondolásáról és pontosabb körvonalazásáról stb. De 

a rendszer általános reformjának hívei alulmaradtak a vitában. A politikai 

elit, egyelőre, nem akart a rendszer általánosabb, mélyebb reformjának irá-

nyában továbblépni, és megmaradt a mandátumidő szűkebben vett reform-

ja, vagyis a „Quinquennat sec” mellett. De hogy ez hogyan fogja befolyá-

solni az 1958-ban, illetve 1962-ben kialakult rendszert, biztosítani fogja-e 

hosszú távon az egyensúlyát, hogy kiküszöböli-e a működési hibákat vagy 

épp ellenkezőleg, újabb - ma még nem látható - hibákat fog generálni, erre 

a kérdésre csak a elkövetkező évek fogják megadni a választ.87 Mindamel-

lett valószínű, hogy a Quinquennat intézménye önmagában nem alkalmas 

arra, hogy visszaállítsa az V. Köztársaság első másfél évtizedének – vissza-

tekintve ma már egy kicsit „aranykornak” tetsző – törékeny egyensúlyát. 

                                           
87 Vö. François, Bastien [2000]. 



II. fejezet 

A népfelség 

 
„A szuverenitás valójában akarat; ennek 

az akaratnak az a kizárólagos sajátossága, 
hogy önmagát egyes egyedül ő határozhatja 
meg.” 

 
Léon Duguit1 

 

Az 1958-as Alkotmány kimondja: „A nemzeti szuverenitásnak a nép 

a letéteményese; a nép a szuverenitást választott képviselői útján és refe-

rendummal gyakorolja” (Alk., 3./1.). Ami annyit jelent, hogy a nép az 

egyetlen olyan szerve? intézménye? a rendszernek, amelynek mint alkot-

mányozónak elidegeníthetetlen jogában áll – az alkotmányozás aktusával 

és az alaptörvény szövegében – önmagát hatalommal felruházni, illetve 

eleve meglévő jogait alkotmányosan meghatározni. 

Mindössze az a kérdés, hogy mit ért az 1958-as alkotmány a „nép” 

fogalmán.2 A republikánus hagyomány szerint a „nép” a választójoggal 

rendelkezők jogilag körvonalazható testülete, más szóval azoknak a hon-

polgároknak az összessége, akiket az Alkotmány, meghatározott feltételek-

kel, felhatalmaz a népszuverenitás gyakorlására. Ezzel egyidejűleg a „nép” 

fogalma, legalábbis a klasszikus francia meghatározás szerint, azonos az 

„egynek és oszthatatlannak” feltételezett Nemzet fogalmával.3 Az 1958-as 

Alkotmány 3. cikkelye is erre a meghatározásra épül, sőt, az Alkotmánybí-

róság sokat idézett 91-290-es számú 1991. május 9-i határozata is ezt a de-

                                           
1 Souveraineté et Liberté, Paris, Librairie Félix Alcan, 1922, 75. o. 
2 Vö. Frédéric Rouvillois [2004], 60. o.-tól. 
3 Vö. Le peuple souverain est l’universalité des citoyens français [A szuverén népet a francia honpolgár-
ok összessége alkotja.] (1793. június 24-i alkotmány, 7. cikkely). Les Constitutions de la France... [1995], 
83. o. 
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finíciót tükrözi, amikor fehéren-feketén kimondja, hogy „a francia nép al-

kotórészeként értelmezett korzikai nép” kifejezés alkotmányellenes, mivel 

„a francia népet az Alkotmány szerint – eredetre, „fajra”4 vagy vallási fele-

kezetre való tekintet nélkül – a francia honpolgárok összessége alkotja”.5 

A definíció két dolgot jelent. Az egyik: a francia Alkotmány csak a 

„francia népet” ismeri, a breton, baszk, korzikai stb. népet nem. Ami azzal 

a következménnyel jár, hogy csakis az „egynek és oszthatatlannak” tekin-

tett „francia nép” kifejezés tekinthető alkotmányosnak. A másik: ezt a né-

pet – ahogyan erre az Alkotmánybíróság határozata is emlékeztet – a min-

den etnikai és felekezeti hovatartozásuktól megfosztott absztrakt indivi-

duumok alkotják. Sokan puszta tagadást látnak ebben a meghatározásban. 

Pedig ha igaz is, hogy a definíció figyelmen kívül hagy, azaz nem létező-

nek tekint egy sor valóságosan létező etnikai csoportot, felekezeti közössé-

get, az is igaz, hogy ezzel egyidejűleg hallgatólagosan tilt, ha ugyan nem 

tesz eleve abszurddá minden diszkriminációt, faji megkülönböztetést. An-

nál is inkább, mivel a meghatározás feltételezi a honpolgárok felcserélhető-

ségig azonos identitását. 

A klasszikus meghatározás tehát a szavazati joggal rendelkező, min-

den egyéb (etnikai, felekezeti, nyelvi stb.) dimenziójuktól megfosztott és 

egymással felcserélhetőnek tételezett honpolgárok összességéből indul ki. 

Ezt a hagyományos és jellegzetesen francia felfogást azonban – amelyet a 

                                           
4 A ’népcsoportot’ jelentő „race” szónak nincs rasszista csengése a francia nyelvben. 
5 A szocialista kormány annak idején kidolgozott Korzika kapcsán egy törvénytervezetet, amelynek sokat 
vitatott első cikkelye így hangzott: La République française garantit à la communauté historique et 
culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple francais, les droits à la 
préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts (...) spécifiques (...) dans le respect 
de l’unité nationale. [A francia Köztársaság biztosítja a nemzeti egység tiszteletben tartásával annak a 
történelmi és kulturális közösségnek, amelyet a francia nép részének tekintett korzikai nép alkot, mind-
azokat a jogokat, amelyek nélkülözhetetlenek kulturális identitásának megőrzéséhez és saját érdekeinek 
védelméhez...] Idézi Frédéric Rouvillois [2004], 62. o. A törvénytervezettel az volt a baj, hogy – bár-
mennyire óvatosan fogalmazott is – mégiscsak elismerte önálló kategóriaként a korzikai „nép” létezését, 
ezzel pedig az addig egységesnek tételezett országot többféle nép mozaikjává degradálta. Lásd még, Fa-
ragó Béla, „Van-e korzikai nép?”, in Regio, 1992/2. 
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francia politikai tradíció még a forradalomtól kapott örökül – az utóbbi idő-

ben többször megkérdőjelezték. Megkérdőjelezte legelőször is az „uniós 

állampolgárság” fogalmát megalkotó maastrichti szerződés; ez a szerződés 

ugyanis, amelyet 1992. február 7-én írtak alá, a helyhatósági választásokon 

választójogot, sőt, választhatóságot helyez kilátásba az Unió különböző 

országaiban élő uniós polgároknak. Ilyenformán van korlátozott szavazati 

jog (amely a nem francia állampolgárságú uniós polgárok esetében kizáró-

lag a helyhatósági választásokra érvényes), és van minden országos és helyi 

szavazásra feljogosító teljes értékű francia honpolgárság, aminek következ-

tében a „nép” osztatlan egységének francia elve már nem nagyon felel meg 

a valóságnak. 

Már csak azért sem, mert az 1998. május 5-i numeai egyezmény6 – 

ezzel párhuzamosan – létrehozta az új-kaledóniai állampolgárságot, amivel 

új kategóriát nyit a francia állampolgárságon belül. Ráadásul míg minden 

francia uniós állampolgár is egyben, minden francia nem rendelkezik új-

kaledóniai állampolgársággal, ehhez ugyanis csaknem tízéves ott-

tartózkodás szükséges. Akárhogyan is, tény: amit az Alkotmánybíróság 

1991-ben Korzikától megtagadott, azt Új-Kaledóniának 1998-ban, kivétel-

képpen, sikerült megszerezni. Továbbra is kérdés azonban, hogy ha egyszer 

a francia nép közösségén belül „korzikai nép” nincsen, vajon miért van új-

kaledóniai. Végül, 1999. június 28-án, a két Ház alkotmánymódosításra 

összegyűlt együttes ülése, a Congrès beiktatja az Alkotmányba a férfiak és 

nők esélyegyenlőségét (parité) a választott funkciók elnyerésére. Azóta „a 

törvény támogatja a férfiak és nők esélyegyenlőségét mind a választói 

mandátumok, mind a választáson alapuló funkciók megszerzésének eseté-

                                           
6 Az egyezményt az új-kaledóniai állampolgárságra vonatkozó 1998. július 20-i alkotmánymódosítás 
törvényesítette. Vö. 76. és 78. cikkely, Simon-Louis Formery [2004], 144–145. o. 
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ben”7 (Alk., 3./5.). Bármily dicséretes volt is a szándék, ezzel a törvényal-

kotónak el kell vetnie a honpolgárok felcserélhetőségének régi jogelvét, 

hiszen az esélyegyenlőség tiszteletben tartása érdekében immár muszáj fi-

gyelembe vennie a honpolgárok nemi hovatartozását. 

Mégis, mintha az Alkotmánybíróság is megijedt volna ha nem is az 

általa elindított, de mindenképp az általa jóváhagyott folyamattól, és ne-

megyszer érzékeltette, csak egyedi esetről, kivételről van szó. És hogy a 

kivétel ezúttal is erősíti a szabályt. Azt a szabályt, amelyet nemcsak a Kor-

zika jogállásával kapcsolatos és már idézett 91-290-es számú 1991. május 

9-i határozatában fogalmazott meg,8 hiszen az 1999. május 7-én aláírt Ki-

sebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartáját is összeegyeztethetetlen-

nek tartotta a francia Alkotmánnyal, mivel a Charta – érvel a „kilenc bölcs-

nek” is nevezett tudós testület – „súlyosan sérti a Köztársaság oszthatatlan-

ságának, a törvény előtti egyenlőségnek és a francia nép egységének al-

kotmányos jogelvét”9. Persze, túl lehetne lépni az Alkotmánybíróság vétó-

ján, ha a fenti két ügy kapcsán a két Ház együttes ülésén módosítanák az 

Alkotmányt. Erre azonban vajmi kevés az esély. 

Ha elfogadjuk, hogy a szuverenitásnak a honpolgárok összességeként 

felfogott nép a letéteményese, változatlanul kérdés, hogy a nép hogyan 

gyakorolja a szuverenitást, miképpen él vele. Először Jean-Jacques Rous-

seau gondolta végig következetesen a népszuverenitás elméletét. Őszerinte 

ez az elv annyit jelent, hogy a népet érintő kérdésekben a népnek kell hatá-

roznia. Ami, ha nincsen egyetértés, ha nincsen konszenzus, nem is olyan 

egyszerű. Ilyenkor ki kell deríteni, hogy mi a nép óhaja, hogy mi az úgyne-

                                           
7 Simon-Louis Formery, [2004], 15–16. o. 
8 A határozat a fentebb idézetek mellett kimodja: „A francia nép egysége alkotmányos jogelv, ezen az 
egységen belül e nép egyetlen csoportja sem sajátíthatja ki a nemzeti szuverenitás gyakorlását (...)”. Idézi 
Frédéric Rouvillois, [2004], 68. o. 
9 Favoreu, L. – Philip, L., Les grandes décisions... [2005], 727. o. 



 70

vezett közakarat (volonté générale). Ezért fontos része a rousseau-i elmé-

letnek a többségi elv (principe majoritaire). Rousseau nyomán ugyanis az 

az általános nézet, hogy a közakaratot mindig a többség képviseli. Ez nem 

jelenti, hogy a többség ráerőszakolja véleményét a kisebbségre. A kisebb-

ségi vélemény képviselője ugyanis, legalábbis Rousseau szerint, készsége-

sen aláveti magát a többség véleményének, mivel rájön, hogy nyilvánvaló-

an tévedett, és belátja, hogy nem az volt a közakarat, amit ő jóhiszeműen 

annak gondolt. Utóvégre ő is a közakarat győzelmét akarja, nem pedig a 

sajátjáét... Persze, ez a szemlélet eszményi honpolgárt feltételez... 

Rousseau szerint a népszuverenitás annyi azonos értékű töredékrész-

re osztható, ahány tagja van az adott közösségnek; amiből az következik, 

hogy a közösség minden egyes tagja rendelkezik a népszuverenitás töre-

dékrészével. De mivel e szuverenitás-töredékkel a honpolgár nem jut sem-

mire, a töredékrészek összeadásával meg kell választania, ki kell jelölnie, 

fel kell hatalmaznia valakit, aki majd eljár helyette, aki képviselni fogja az 

érdekeit. És mivel minden egyes honpolgár rendelkezik a szuverenitás tö-

redékrészével, minden egyes honpolgár elidegeníthetetlen joga, hogy részt 

vegyen a közösség képviselőjének választásában. És megfordítva: mivel a 

szuverenitás a nép tulajdona, mivel a szuverenitásnak a nép, vagyis a hon-

polgárok összessége a letéteményese, egyetlen képviselő se sajátíthatja ki, 

egyetlen képviselő sem idegenítheti el ezt a népszuverenitást. Ennek az a 

biztosítéka, hogy a megbízatást mindig meghatározott időre adják, és vissza 

is vonhatják, ha a képviselő visszaél vele10. 

Létezik azonban a Rousseau-é mellett másik felfogása is a népszuve-

renitásnak, ezt Sieyès abbé 1789-ben dolgozta ki Mi a harmadik rend? c. 

művében. Sieyès – Rousseau-val szemben, jórészt vele vitázva – azt állítja, 
                                           

10 A kötött mandátum kontra szabad mandátum vitában Rousseau magától értetődően a kötött mandátum 
mellett foglal állást. Vö. Rousseau, Jean-Jacques [1992], 298-299. o. 
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hogy a népszuverenitásnak nem a szavazójoggal rendelkező honpolgárok 

összessége, hanem a jogi személyként felfogott Nemzet a letéteményese. A 

francia forradalmárok ezt a második felfogást tették magukévá. Míg az első 

szuverenitás-felfogás a valóságosan létező népre épül, a második a Nemzet 

elvont fogalmára, amely a jelen mellett a múltat meg a jövőt is magába fog-

lalja. Míg az első szerint a nép, lévén a konkrét egyének összessége, akár 

maga is élhetne szuverén akaratával, a másodikban – minthogy a Nemzet 

elvont fogalom – a népnek közvetítőkre, képviselőkre van szüksége. Míg 

az elsőnek a közvetlen demokrácia az alapja, a második elveti a közvetlen 

demokráciát; míg az első bizalommal van a szuverén nép akarata iránt, a 

másik bizalmatlanságában igyekszik távol tartani a szuverénnek szuverén, 

de tudatlan népet a politikai döntésektől. 

A forradalmárok tehát úgy oldották meg a népképviselet dilemmáit, 

hogy a szuverenitást nem a valóságosan létező néppel, hanem a létezőnek 

tételezett Nemzettel kapcsolták össze. E szerint az elmélet szerint a nép-

szuverenitásnak nem a honpolgárok összessége, hanem a Nemzet, a haza, 

vagyis Franciaország a letéteményese, annál is inkább, mivel Franciaország 

örök, az egyén, a honpolgár meg halandó. E szerint a logika szerint a sza-

vazók véleménye nem saját akaratuknak, hanem a Nemzet akaratának 

(volonté nationale) a kifejeződése. Ilyenformán a szavazókat olyan elvek 

szerint kell kiválogatni, hogy már vagyoni helyzetüknél fogva is alkalma-

sak legyenek a Nemzet akaratának kifejezésére. Magától értetődik, hogy 

míg a rousseau-i elmélet a korlátozatlan (vagyis általános) választójog hí-

ve, a nemzeti szuverenitás elmélete elválaszthatatlan a választójog korláto-

zásától. A francia történelem sokáig ingadozott e között a két elmélet kö-

zött. Míg a XIX. század első fele, a Császárság és Lajos-Fülöp a második 

elméletnek híve, az 1848-as forradalom egyszer s mindenkorra eldöntötte a 

kérdést; ettől fogva tartósan soha senki nem vonhatta kétségbe az általános 
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választójog legitimitását.11 

Az azóta eltelt másfél évszázad során Franciaországban az általános 

választójognak két különböző elmélete körvonalazódott. Az 1870-től 1940-

ig fennálló III. Köztársaság, illetve az 1946-tól 1958-ig fennálló IV. Köz-

társaság republikánusai úgy vélték: a megválasztott képviselők, mihelyt 

megkapták mandátumukat, valóságos tulajdonosai lesznek a nemzeti szu-

verenitásnak. Ezzel a felfogással a nemzeti szuverenitás elmélete átadta 

helyét a parlamenti szuverenitás elméletének. E szemlélet szerint a Parla-

ment testülete mintegy az esszenciája, sűrített kivonata a népszuverenitás-

nak. Ezt az elméletet, meglehet, Paul Reynaud fejtette ki legtömörebben 

egyik (1962-es) parlamenti beszédében: „A Nemzetet a nép által választott 

képviselők összessége alkotja, és a döntés, amit a képviselők összessége 

nyilvános vita után hoz, a népakarat legmagasabb rendű kifejeződése”. E 

szerint az elmélet szerint nem a nép alkotja a Nemzetet, és alakítja ki a 

közakaratot, hanem a képviselők testülete. Ez az elmélet, persze, ma már 

nem tartható fenn, hiszen a franciák 1962-től közvetlenül választják a köz-

társasági elnököt, és ilyenformán a köztársasági elnök választása is meg a 

referendum is közvetlen kifejeződése a népszuverenitásnak... 

„A nemzeti szuverenitásnak a nép a letéteményese; a nép ezt a szu-

verenitást választott képviselői által és népszavazással gyakorolja.” (Alk., 

3.) A megfogalmazásban az és kötőszó is fontos. A kötőszó ugyanis, jólle-

het formálisan, mégiscsak szintézist teremt a már ismertetett két elmélet, a 

nemzeti szuverenitás Sieyèsre visszavezethető elmélete meg a népszuvere-

nitás rousseau-i elmélete között. Ezt a szuverenitást – mondja ki a követke-

ző bekezdés – a nép egyetlen frakciója sem sajátíthatja ki, és ezt az elvet a 

                                           
11 A nők viszont meglehetősen későn, az Algírban székelő ideiglenes kormány 1944. április 21-i törvény-
erejű rendeletével kaptak csak szavazati jogot az ellenállásban játszott szerepük elismeréseképpen, és első 
ízben az 1945. április 29-i helyhatósági választásokon éltek új jogukkal. 
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„Köztársaság oszthatatlanságának” (indivisibilité) alkotmányos fogalma is 

kifejezi. 

Az is a népszuverenitás francia tradíciójának következménye, hogy 

aki képviselőt a szavazásra jogosult megválaszt, sohasem a szavazó parti-

kuláris érdekeit képviseli, hanem az egész Nemzetet. És ráadásul az, akit 

megválasztanak, elvben legalábbis, akkor is a Nemzet választott képviselő-

je marad, ha a terület, ahol megválasztották, történetesen idegen fennható-

ság alá kerül. Amikor 1871-ben kimondták Elzász-Lotaringia elszakadását, 

a terület képviselői, amíg megbízatásukról le nem mondtak, változatlanul 

tagjai maradtak a Képviselőháznak. 

A képviselői utasítás tilalma először 1789 kora nyarán vetődött fel a 

vitában, amikor a nemesség meg a papság küldöttei megpróbáltak a képvi-

selői utasítás mögé bújni, azzal érvelve, hogy csakis olyasmihez adhatják 

hozzájárulásukat, amivel választóik megbízták őket. Kiderült ugyanis, hogy 

a politikai megújhodás elképzelhetetlen a képviselők szabad kezdeménye-

zése nélkül, ehhez azonban minden kötöttség alól fel kell szabadítani őket. 

Ezért a testület már a kezdet kezdetén érezte, hogy függetlenítenie kell ma-

gát a követi utasításoktól. A kérdést az Alkotmányozó Nemzetgyűlés 1789. 

július 7-én és 8-án tűzte napirendre. A vitában Talleyrand-Périgord, Lally-

Tollendal, Barrère és Sieyès mellett Mirabeau is felszólalt; ő szellemesen 

azt tanácsolta azoknak a küldötteknek, akik váltig ragaszkodtak megbízóik 

képviseletéhez, hogy „nekik tulajdonképpen jelen sem kell lenniük az ülé-

sen, hagyják csak ott nyugodtan a padjukon a képviselői utasításokat tar-

talmazó füzeteket, és menjenek haza, majd a füzetek ülésezni fognak he-

lyettük...”12 

E szerint a logika szerint a francia republikánus hagyomány szigorú-
                                           

12 Thiers, A., Histoire de la Révolution française, Bruxelles, 1840, tome I, 25. o. Vö. Szente Zoltán 
[1998], 159–166. o. 
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an tilt minden képviselői utasítást (mandat impératif). Ha a választók adnak 

is ilyen utasítást, az jogilag nem köti a képviselőt, az olyan, mintha nem is 

létezne. A képviselői álláspontnak csak a parlamenti vita után szabadna ki-

rajzolódnia, márpedig hogy maradjon nyitott a képviselő, ha egyszer utasí-

tásba kapja, hogyan szavazzon? És mit csináljon, ha olyan téma kerül terí-

tékre, amelynek kapcsán nem kapott utasítást? Condorcet szépen fogalmaz-

ta meg ezt az elvet: „Mint a nép megbízottja, mindig is úgy fogok eljárni, 

ahogyan legjobban megfelel az érdekeinek. De én a néptől arra kaptam 

megbízást, hogy a Konventben a saját véleményem képviseljem, nem pedig 

az övét. Sőt, éppen az a legfontosabb kötelességem a nép iránt, hogy meg-

őrizzem a gondolkodásom függetlenségét”13. Vagy ahogyan 1922-ben a 

nagy francia alkotmányjogász Raymond Carré de Malberg írta: „A képvise-

lő szabadon tölti be funkcióját; nem kötheti gúzsba semmilyen megbízás. 

Ha szót kér, vagy ha szavaz, nem a választók nevében jár el, hanem tulaj-

don lelkiismeretére hallgatva, legjobb tudása szerint alakítja ki vélemé-

nyét”.14 

Franciaországban ezt a tilalmat 1789-től fogva úgyszólván mind-

egyik demokratikus Alkotmány megismétli. Ott van a képviselői utasítás 

tilalma az 1791-es Alkotmányban („A megyékben választott képviselők 

nem az adott megyének, hanem az egész nemzetnek képviselői, és a képvi-

selők nem fogadhatnak el semmiféle utasítást a választóktól”);15 ott van a 

Forradalom III. esztendejének Alkotmányában, vagyis az 1795-ös alapszö-

vegben („A törvényhozó testület tagjai nem annak a megyének képviselői, 

amely választotta őket, hanem az egész Nemzeté; a törvényhozó testület 

                                           
13 Idézi Monin, Marcel [2001], 173. 
14 Carré de Malberg, Raymond [2004], II. köt., 217. o. Vö. Carcassonne, Guy [2004], 154–155. o. 
15 Vö. III. fejezet, I. rész, 3. szekció, 7. cikkely, Les Constitutions de la France... [1995], 42 o. 
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tagjainak utasítást adni tilos”);16 ott van az 1848-as Alkotmányban („A 

Nemzetgyűlés tagjainak tilos a szavazóktól utasítást elfogadni”);17 és ott 

van – úgyszólván a maival azonos megfogalmazásban – az 1875. november 

30-i végrehajtási törvény 23. cikkelyében.18 

Ezt az elvet mondja ki újra az 1958-as Alkotmány a gyakran idézett 

27. cikkely.19 És mintha még ez sem volna elég, a tilalmat a két Ház ház-

szabálya nemcsak megerősíti, de a „lobbizás” tilalmával is kiegészíti: „Szi-

gorúan tilos a Nemzetgyűlésben [...] különböző partikuláris, helyi vagy 

szakmai érdekek védelmében olyan csoportok alakítása, amelyek kötelező 

érvénnyel írják elő tagjaiknak a képviselői utasítások szem előtt tartását”.20 

Ugyanezt a tilalmat, bár valamivel rövidebb megfogalmazásban, a Szenátus 

házszabálya is tartalmazza: „Tilos a Szenátusban olyan csoportok alakítása, 

amelyek partikuláris, helyi vagy szakmai célok védelmét tűzik ki célul ma-

guk elé”.21 

De Gaulle 1960 kora nyarán hivatkozott erre az elvre, amikor a kép-

viselők az Alkotmány 29. cikkelyére hivatkozva kérték a Nemzetgyűlés 

rendkívüli ülésre való összehívását; és bár az alapszöveg szerint a parla-

menti többségnek jogában áll rendkívüli ülésnapot kérni, de Gaulle a kez-

deményezésre határozottan nemet mondott. A köztársasági elnök 1960. 

március 18-án levelet intézett a Nemzetgyűlés házelnökéhez, és a levélben 

kifejtette, úgy ítéli meg a helyzetet, hogy „nem kötelessége” rendkívüli 

ülésre összehívni a képviselőket. Az államfő ugyanis – 29. cikkely ide vagy 

oda – a képviselői utasítás szigorú tilalmára hivatkozva alkotmányellenes-

                                           
16 Vö. 52. cikkely, Les Constitutions de la France... [1995], 109. o. 
17 Vö. 35. cikkely, Les Constitutions de la France... [1995], 268. o. 
18 Idézi Carré de Malberg, Raymond [2004], II. köt., 216. o. 
19 Tout mandat impératif est nul [Képviselőnek utasítást adni tilos.] 
20 Vö. 23. cikkely, in Renoux, Thierry S. – Villiers, Michel de, Code constitutionnel [2004], 882. o. 
21 Vö. 5. cikkely, 6. bekezd., in Renoux, Thierry S. – Villiers, Michel de, Code constitutionnel [2004], 
921. o. 
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nek tartotta a képviselők kérését (és annyi igaz is volt, hogy a képviselők a 

mezőgazdasági lobbik nyomására követelték a rendkívüli ülésszak összehí-

vását). 

A politikai pártokról, amelyeket a franciák közhasznú egyesületnek 

tekintenek, mindmáig az 1901. július 1-i egyesülési törvény (loi sur les 

associations) rendelkezik. 1945-ben felmerült ugyan a gondolat, nem kel-

lene-e tevékenységüket alkotmányos alapra helyezni, de az alkotmányozók 

végül lemondtak a dologról. De 1958-ban már nem lehetett megkerülni a 

kérdést; ezért az új alapszöveg kimondja: „A politikai pártoknak és csopor-

tosulásoknak az a szerepük, hogy elősegítsék a szavazók döntését” (Alk., 

4./1.). Emellett, az 1999-es alkotmánymódosítás óta, az is feladatuk a poli-

tikai pártoknak, hogy szem előtt tartsák a férfiak és nők esélyegyenlőségé-

nek elvét a különböző mandátumok és választott funkciók megszerzését 

illetően (Alk., 4./3.). Az 1958-as alapszöveg tehát – először a francia törté-

nelemben – végre alkotmányosan is elismeri a politikai pártok létezését. 

Ami elég különösnek látszik, hiszen de Gaulle mindig is élesen bírálta a 

politikai pártoknak azt a törekvését, hogy fennhatóságuk alá vonják a poli-

tikai életet,22 sőt, az ő számlájukra írta a III. és IV. Köztársaság minden bű-

nét, hibáját, fogyatékosságát. 

Az elismerés azonban csak formális, minthogy az idézett 4. cikkely 

erősen minimalizálja, vagyis egyoldalúan a választási hadjáratokra szűkíti a 

pártok tevékenységét. Az idézett mondat egyébként tudatos szakítás a IV. 

Köztársasággal, amelynek fennállása alatt a pártok nemcsak korlátlan urai 

voltak a politikai életnek, de tetszésük szerint buktatták meg és állították fel 

a kormányokat. És mégis, bár az 1958-as alkotmányozók eredeti szándéku-

kat illetően le akartak számolni a pártok egyeduralmával, ha az eredményt 
                                           

22 Ezt a jelenséget bélyegezte meg a híressé lett le régime exclusif des partis [kizárólagos párturalom] 
kifejezéssel 1946-os bayeux-i beszédében. 
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nézzük, világos, hogy még jobban megerősítették őket. Míg a IV. Köztár-

saság pártjai laza és fegyelmezetlen érdekszövetségek, politikai ambíciók 

halmazai voltak, és a Parlamenten kívül nem volt valóságos hatalmuk, be-

folyásuk, tény, hogy az erősen strukturált, határozott identitással rendelke-

ző pártokat az V. Köztársaság hozta létre. 

1962 után, a köztársasági elnök közvetlen választása nemhogy nem 

kérdőjelezte meg, de tovább erősítette, sőt, részben át is alakította a pártok 

szerepét. Ettől fogva csak annak a pártnak van világos helye, rangja, jövője, 

amely tud az elnökválasztásra jelöltet állítani, amely képes rá, hogy felso-

rakozzon a jelölt mögött, és győzelemre segítse.23 Nem véletlen, hogy a 

jelenlegi pártok közül nem egyet – miként a PS-t, a RPR-t meg az UDF-et 

– olyan politikus alapított, akinek fő célja volt a legfelső funkció megszer-

zése. Aminthogy az sem véletlen, hogy egy pártban azonnal felüti fejét a 

tétovaság, az elbizonytalanodás, a széthúzás, mihelyt hiányzik soraiból az 

olyan alkalmas személyiség, aki mellett egy emberként sorompóba állhat. 

Ha igaz, hogy a leendő köztársasági elnöknek pártra van szüksége, olyan 

pártra, amely mögé áll, támogatja, és a különféle funkciókba választott 

képviselők egész hálózatát szövi-építi köré, az is igaz, hogy – megfordítva 

– sokkal inkább az elnöki mandátumért induló politikus hívja életre, alkotja 

meg és tartja fenn a pártot, semmint a párt az elnöki mandátumért induló 

politikust. 

Olyan pártnak, amely az elnökválasztásra nem tud komoly esélyek-

kel rendelkező jelöltet állítani, vagyis amelynek tagjai között nincs prési-

dentiable, vajmi kevés az esélye a fennmaradásra, aminthogy az olyan for-

mációnak is, amelyik – és ezt a francia zöldeknek saját bőrükön kellett 

megtapasztalni – nem akar párttá szerveződni. Elég az hozzá, de Gaulle-

                                           
23 Vö. Carcassonne, Guy [2004], 51–52. o. 
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nak, semmi kétség, elég sok illúziója lehetett a pártok visszaszorítását ille-

tően. A tábornok – és erről a bayeux-i beszéd is árulkodik – abban bízott, 

hogy a demokratikus intézmények kiegyensúlyozott működése ellensú-

lyozni fogja a francia politikai életnek ezt a fonákságát. De hogy ez hiú áb-

ránd volt, arra, meglehet, élete végén maga de Gaulle is ráeszmélt. „Gyón-

tatószékeket építettünk – jegyezte meg keserűen –, ezzel próbáltuk elűzni 

az ördögöt. De ha az ördög eleve ott van a gyóntatószékben, akkor bizony 

egészen más a helyzet!”24 

Mindent összevéve, a pártalapítás szabadságát az V. Köztársaságban 

is változatlanul az 1901-es egyesülési törvény biztosítja; sőt, meglehet, épp 

az az idézett 4. cikkely lényege, hogy hallgatólagosan továbbra is megtartja 

a pártokat az 1901-es törvény jogi keretében.25 Új pártok alapításának nincs 

semmilyen előfeltétele: az egyetlen követelmény, hogy a pártot be kell je-

lenteni a prefektúrán, és ezzel egyidejűleg letétbe kell helyezni az alapsza-

bályzatot. A 4. cikkely emellett kötelezően előírja a politikai pártoknak és 

csoportosulásoknak a nemzeti szuverenitás és a demokrácia tiszteletben 

tartását (hogy az alkotmányozók melyik pártra céloznak, nem nehéz kita-

lálni).26 De éppen mert a pártok és politikai csoportosulások az 1901-es 

egyesülési törvény hatálya alá tartoznak, a közigazgatási vagy az igazság-

szolgáltatási hatóság részéről semmiféle előzetes ellenőrzésnek, vizsgálat-

nak nem lehet alávetni őket. Nincs Franciaországban semmilyen szerv, 

amely megállapíthatná például, hogy egy párt tevékenysége alkotmányelle-

                                           
24 A. Passeron, De Gaulle parle, 1962–1966, Fayard, 1966, 136. o. idézi Villiers, M. de – Renoux, 
Thierry S. [2001], 292. o. 
25 A 4. cikkely még kimondja: „Új pártok alapításának nincs törvényes akadálya, a pártok szabadon fejtik 
ki tevékenységüket.” 
26 Ez a kitétel, amely annak idején javaslatként került a már elkészült szövegbe, nem kapcsolódik össze 
semmilyen jogi eljárással, vizsgálattal vagy szankcióval. Sőt, a francia Alkotmánybíróság egyik határoza-
tában kimondta: a parlamenti többség semmilyen felhatalmazással sem rendelkezik arra nézve, hogy 
eldönthesse, hogy egy politikai csoport tiszteletben tartja-e vagy nem a nemzeti szuverenitást meg a de-
mokráciát. 
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nes-e vagy sem (bár a múltban az 1901-es törvény 7. cikkelye, valamint az 

1936. január 10-i törvény elvben azért lehetőséget adott egyes politikai 

csoportok feloszlatására).27 

Közigazgatási szempontból a nép a honpolgári és politikai jogaival 

rendelkező felnőtt francia férfiak és nők összessége.28 A választójog tehát 

általános (universel),29 vagyis – nemre, „fajra”, vagyonra vagy társadalmi 

státusra való tekintet nélkül – a társadalom minden tagját egyformán megil-

leti. A szavazás emellett fakultatív, ami annyit jelent, hogy a honpolgár lel-

kiismeretére van bízva; más szóval a szavazás jog, nem pedig funkció vagy 

kötelesség. A szenátorokat választó kollégium tagjainak viszont – a szabály 

alól ma már csak ez az egy kategória kivétel30 – kötelező: de a szavazás 

elmulasztása esetén őket is csak jelentéktelen pénzbírságra, mindössze 4,50 

€ megfizetésére ítélheti a Tribunal de Grande Instance, vagyis a megyei 

központi kerületi bíróság.31 

Végezetül a szavazás titkos; ez is igen régi tradíció Franciaország-

ban; először az 1795-ös Alkotmány rögzíti, de a kérdés már az 1793-as Al-

kotmányban is felmerül, de ez az alapszöveg még lehetővé teszi a szabad 

választást a titkos és nyilvános szavazás között. Bonaparte életfogytiglan 

tartó konzuli megbízatására a választók nyilvánosan szavaztak, amiként az 

1852-es népszavazáson is: itt két jegyzék volt, egyik az „igen”-nek, másik a 

„nem”-nek. A választókat azonban mindenképp meg kellett óvni a helyi 

                                           
27 Vö. Villiers, M. de – Renoux, Thierry S. [2001], 289–292. o. 
28 Az 1944. április 21-i kormányrendeletig a nőknek Franciaországban nem volt szavazati joguk. A hiva-
tásos katonáknak, akik a III. Köztársaság idején nem szavazhattak, csak az 1945. augusztus 17-i törvény-
erejű kormányrendelet adott szavazati jogot. 
29 Az egyetemes választójog elve csak az 1848. áprilisi választásoktól érvényesül; az akkor választott 
Nemzetgyűlés azonban az 1850. május 31-i törvénnyel korlátozta ezt a demokratikus vívmányt, és az 
egyetemes választójogot, már az 1951. december 2-i államcsíny után, csak Louis-Napoléon Bonaparte 
állította vissza. Persze, az egyetemesség így sem volt teljes, hiszen a katonáknak a III. Köztársaság alatt 
nem volt választójoguk, amiként 1944-ig nem volt a nőknek sem. 
30 1962-ig az államfőt választó elektoroknak is kötelező volt. 
31 L. 318. cikkely, in Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel de, Code électoral [2004], 262. o.  
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hatalmasságok befolyásától. Ezért írják elő a XX. század elejétől a törvé-

nyek (1911-ben, majd 1913-ban és 1914-ben) a szavazófülke kötelező biz-

tosítását, illetve a jelenléti ív aláírását.32 Ha a helyiségben nincs szavazó-

fülke biztosítva, az Alkotmánybíróság érvénytelennek mondja ki a vég-

eredményt, mint ahogyan akkor is, ha kiderül, hogy sokan nem voltak haj-

landók élni a szavazófülke lehetőségével. Ugyancsak a titkossággal kapcso-

latos az a követelmény, hogy a szavazást méltó körülmények közt kell 

megtartani. Ezért semmisítette meg az Alkotmánybíróság 2002. május 8-i 

határozatában az elnökválasztás végeredményét abban a kisközségben, 

amelyben a polgármester, közvetlenül a szavazóhelyiség mellett, olyan – 

nem hivatalos – szavazásra szólította fel a szavazókat, amelyen a jelölt nem 

is szerepelt a második forduló hivatalos listáján. A testület külön nehezmé-

nyezte, hogy a cselekményt az a hatóság követte el, amelynek pedig felada-

ta lett volna a választás méltó körülmények közt való lebonyolítása.33 

Fontos szabály még, hogy a választókat ne nyakra-főre, hanem csak 

„ésszerű időközönként” (selon une périodicité raisonnable) szólítsák ur-

nákhoz.34 Ezt az alkotmányos jogelvet az Alkotmánybíróság 1990. decem-

ber 6-i határozatában ismerte el, amelyben kimondja, hogy „a választóknak 

ésszerű időközönként kell gyakorolniuk szavazati jogukat”.35 Ugyanezt az 

elvet az Alkotmánybíróság annak a kérdésnek a kapcsán is megerősítette, 

hogy vajon jogában áll-e a törvényhozásnak meghosszabbítani a mandátu-

mát. Minthogy a két Ház mandátumának időbeli szabályozása az alaptör-

vény 27. cikkelye szerint a Parlament előjoga, emez – mondja a testület – 

„szabadon módosíthatja ezt az időtartamot, mindössze azzal a feltétellel, 

                                           
32 Chagnollaud, Dominique [2005], 126–127. o. A szavazófülkét az 1913. július 13-i törvény írta elő 
először; a törvényt első ízben az 1914. áprilisi törvényhatósági választások idején alkalmazták. L. 
Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel de, Code électoral [2004], 92–93. o. 
33 Chagnollaud, Dominique [2005], 126–127. o. 
34 Ugyanott, 123. o. 
35 Idézi Chagnollaud, Dominique, ugyanott, 127. o. 
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hogy tiszteletben tartja az alkotmányos szabályokat és jogelveket, ame-

lyeknek sorában ott a 3. cikkely, amely szerint a szavazás mindig „általá-

nos, egyenlő és titkos”; ebből az következik, hogy a választókat csak éssze-

rű időközönként lehet felszólítani választói joguk gyakorlására”.36 

Minthogy a kilencvenes években tendenciaszerűen csökkent a kor-

mányzó pártok szavazati eredménye (ma már az is jó hír, annak is örülni 

illik, ha a nyilvántartottaknak legalább a fele „elfárad” a szavazóhelyisé-

gekbe), időről időre Franciaországban is felmerül a szavazás kötelezővé 

tételének gondolata. Az ötletet, amely az UDF köreiben is megfogalmazó-

dott, nemrég a Szocialista Párt hozta elő. Ami aligha lehet véletlen, hiszen 

a tartózkodás épp a szocialistáktól eltávolodni látszó hátrányos helyzetű 

szakmai-társadalmi kategóriák közt a legerősebb. Az ötlet nem keresztülvi-

hetetlen, még akkor sem, ha az alapszöveg módosítását feltételezi. Mind-

össze az a bibi, hogy a szavazás kötelezővé tételét gyakran az arányos vá-

lasztási rendszerrel összekapcsolva képzelik el. Arról viszont, hogy a jelen-

legi többségi választási rendszert megváltoztassák, egyelőre szó sem lehet. 

Így viszont nemigen lehet kötelezően előírni a választópolgároknak a sza-

vazást, hiszen a többségi választási rendszerben gyakran kénytelenek olyan 

jelöltre adni a voksukat, akire másként sohase szavaznának.37 

A választójognak minimálisak az előfeltételei: legelőször is francia 

állampolgárság kell hozzá.38 A választási jogban való korlátozottságnak 

franciául incapacité électorale a neve. Fontos előfeltétele a választójognak 

az épelméjűség,39 vagyis nem rendelkeznek szavazati joggal azok az elme-

                                           
36 Ugyanott, 127. o. 
37 Ugyanott, 124. o. 
38 Akár születéssel lett az illető francia, akár honosítással. (A francia állampolgárságot megszerző külföldi 
sokáig csak öt év „próbaidő” után kaphatott választójogot. 
39 Az épelméjűség mellett itt szellemi érettségről is szó van, ez pedig nyilvánvalóan az életkornak is függ-
vénye. Az 1974. július 5-i törvény óta Franciaországban is 18 év a választási korhatár (1974 előtt 21 év 
volt). Ezzel a választójogi nagykorúság egybeesett a polgári nagykorúsággal. 
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betegek, akiket bírói ítélet foszt meg szavazati joguktól,40 nem rendelkez-

nek azok a vállalkozók, akik csődöt, illetve fizetésképtelenséget jelentettek 

(les faillis),41 aminthogy – az 1945. augusztus 14-i törvényerejű kormány-

rendelet, továbbá az 1951. május 9-i törvény értelmében – azok sem, akikre 

büntetőügyben súlyosabb ítéletet szabtak ki.42 Elvesztheti valaki átmeneti-

leg is a szavazati jogát, vagy akkor, ha pszichiátriai intézetben (zárt osztá-

lyon) kezelik, vagy ha – bár megfosztani nem fosztották meg a szavazati 

jogtól – börtönbüntetését tölti. (Azokat, akik meg vannak fosztva a szava-

zati jogtól, vagy fel se veszik a választói névjegyzékre, vagy törlik őket, a 

büntetésüket töltő honpolgárok neve viszont benne marad a választói név-

jegyzékben.) 

A választói névjegyzéket43 községenként, illetve választókerületen-

ként a polgármesteri hivatalban őrzik, és évente szeptember 1. és december 

31. között kell kiegészíteni őket. A listát háromtagú intézőbizottság állítja 

                                           
40 Ezt a rendelkezést már az 1795-ös Alkotmány 13. cikkelye is tartalmazta, amely kimondja: „Nem gya-
korolhatja honpolgári jogait az az egyén, akit bírói döntéssel dühöngő őrültnek, elmeháborodottnak vagy 
gyengeelméjűnek minősítettek...” l. Les Constitutions de la France... [1995], 105. o. 1968-tól „a nagykorú 
gyámság alá való helyezése” váltotta fel a bírói ítéletet. Egy 1990-es igazságügy-minisztériumi vizsgálat 
szerint évente átlagosan 5700 személyt helyeznek Franciaországban gyámság alá, de 2002-ben például 
27 700 volt Franciaországban a gyámság alá helyezett nagykorúak száma. Ez a szám 2005-ben már 
700 000 és 2010-re feltehetően a 800 000-et is eléri. Vö. Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel, Code 
électoral [2004], 6. o. 
41 Ez a tilalom az 1791. szeptember 3-i Alkotmányban, majd az 1795-ös Alkotmány már idézett 13. cik-
kelyében fogalmazódik meg először. L. Les Constitutions de la France... [1995], 40. o. és 105. o. A fize-
tésképtelenség kimondását bűncselekmény elkövetésével azonosították, és ezért a „vagyonbukottakat” a 
francia közjog sokáig megfosztotta a választási jogtól. Ez ma már nincs így. L. Vincent, Jean-Yves – 
Villiers, Michel, Code électoral [2004], 8. o. 
42 A francia a dignité morale (’feddhetetlenség’) kifejezést használja. Lévén a törvény a republikánus 
tradíció szerint a közakarat megtestesülése, a bűncselekmény elkövetője nemcsak a törvény, hanem ön-
maga ellen is vét, és ennélfogva a régi büntetőtörvénykönyvben automatikusan megfosztották honpolgári 
jogaitól (dégradation civique), és így nem vehetett részt a közakarat kialakításában. Ma már ez korántsem 
ilyen automatikus, néhány konkrét jogsértés (például politikai hátterű sikkasztás vagy hűtlen kezelés) 
kivételével (vö. Nouveau Code pénal, 131-26. §). Súlyosabb bűncselekmények esetében, mellékbüntetés-
ként, öttől tíz évre Franciaországban is el szokták tiltani a vádlottat a „közügyektől”, azaz honpolgári 
jogainak gyakorlásától (az eltiltást attól a naptól számítják, amelyen véget ért az illető fogházbüntetése). 
Közvetlenül a felszabadulás után az indignité politique, illetve az indignité nationale kiejezéseket is hasz-
nálták, az előbbit akkor, ha valakit a megszállókkal való együttműködésért fosztottak meg politikai jogai-
nak gyakorlásától, az utóbbit pedig – ez a választhatóság jogától való megfosztást jelentette – azoknak a 
honatyáknak az esetében, akik 1940. július 10-én teljhatalmat szavaztak Philippe Pétainnek (ezt a bünte-
tést az 1953. augusztus 6-i amnesztia eltörölte). 
43 Vö. Frédéric Rouvillois [2004], 72. o.; Lavroff, Dmitri Georges [1999], 273. o. 
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össze; ennek tagja az elnöki tisztet betöltő polgármester (vagy megbízott-

ja), a prefektus vagy az alprefektus (esetleg megbízottja) és a megyei bíró-

ság elnöke (vagy megbízottja). Általános szabály szerint a választópolgár 

három helyen is feliratkozhat a névjegyzékre: abban a községben, illetve 

választókerületben, amelyben bejelentett állandó lakása van, vagy ott, ahol 

igazoltan több mint fél éve tartózkodik, esetleg ott, ahol legalább öt éve 

fizeti a helyi adókat; de szavazópolgár egyszerre csak egy névjegyzéken 

szerepelhet. Bár a névjegyzékre az 1991. május 9-i törvény óta kötelező 

feliratkozni, tény, hogy még 1998-ban is a honpolgárok 10 százaléka és a 

18. évüket betöltők 30 százaléka (vagyis nem kevesebb mint négy-öt millió 

francia) nem volt rajta a listákon.44 

Ennek a politikai közömbösség mellett, meglehet, az is magyarázata, 

hogy bár az említett törvény elrendelni elrendelte a kötelező feliratkozást, 

mulasztás esetén semmilyen szankciót nem helyezett kilátásba. A 98-657-

es számú 1998. július 28-i törvény45 lehetővé tette a francia hajléktalanok-

nak is, hogy felkerüljenek a választási névjegyzékre, de a tapasztalatok sze-

rint a hajléktalanok nem nagyon élnek a lehetőséggel. Az adatok szerint 

mindössze 640 hajléktalan (vagyis a nyilvántartottaknak csak alig 0,2 szá-

zaléka46) szerepel országosan a névjegyzékekben, holott egy 2001-es fel-

mérés szerint Franciaországban 86 000 a fedél nélküliek száma.47 A listát 

véglegesen február végén zárják, eddig kell törölni azokat, akik elköltöztek 

vagy elhaláloztak, és felvenni azokat, akik vagy a községbe költöztek, vagy 

                                           
44 Ezt a számot 2002-ben már csak két és fél millióra becsülték, de még ez is a szavazójoggal rendelkező 
lakosság 4,5 százaléka. A listákon nem szereplők számarányának radikális csökkenése alighanem a 97-
1027-es 1997. november 10-i törvény következménye (Választójogi törvénykönyv, L. 11-1. cikkely), 
amely elrendelte, hogy a 18. évüket betöltő személyeket automatikusan (d’office) be kell vezetni a válasz-
tási névjegyzékbe. L. Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel de, Code électoral [2004], 12. és 15. o. 
45 Ennek a törvénynek a rendelkezését a társadalmi kirekesztés enyhítésére hozott 98-659-es 1998. július 
29-i orientációs törvény 81. cikkelyébe építették be. L. Ugyanott, 18. o. 
46 Chagnollaud, Dominique [2005], 128. o. 
47 Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel de, Code électoral [2004], 19. o. 
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időközben (legkésőbb március 31-ig) betöltötték 18. évüket, illetve meg-

kapták a francia állampolgárságot.48 

Mindenki csak hivatalos eljárásban kerülhet fel a névjegyzékre, és 

csak hivatalos eljárásban lehet valakit törölni (radiation). Előfordul, hogy – 

az úgynevezett „korzikai” módszer szerint – nem létező szavazók is felke-

rülnek a névjegyzékre vagy egyeseket csalárd módon törölnek, mint példá-

ul a „párizsi álszavazók ügyében” történt, amelybe Jean Tiberinek, Párizs 

polgármesterének több munkatársa is belekeveredett; ilyen eseteket a tör-

vény szigorúan szankcionálja. Ha a honpolgár nem ért egyet a listát kezelő 

intézőbizottság döntésével, a területileg illetékes bíróságnál kérhet jogor-

voslatot, de ennek ítélete után már csak a Semmítőszékhez lehet fordulni. A 

választási névjegyzékkel kapcsolatos jogvitákban tehát sem az Alkotmány-

bíróság, sem az Államtanács nem illetékes. Az ilyen ügyeket viszonylag 

rövid határidőn belül szokták elbírálni, hogy a választások idejére már le-

gyen jogerős döntés.49 A lista nyilvános (bármelyik szavazó vagy jelölt, 

bármelyik párt vagy politikai csoportosulás belenézhet vagy kaphat máso-

latot), és csak egy példányban létezik, ami annyit jelent, hogy ugyanaz a 

névjegyzék szolgál minden (helyhatósági, törvényhatósági stb.) választás-

hoz,50 sőt, a büntető perrendtartás 261-es paragrafusa szerint az esküdtek 

(jurés de la Cour d’assises) kisorsolásához is.51 

                                           
48 Ezután csak egészen kivételes esetben változtatnak rajta, ilyen például állami tisztviselők áthelyezése 
vagy nyugdíjazása, katonák leszerelése stb., de ők is csak bírósági végzéssel kerülhetnek fel a névjegy-
zékre. 
49 Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 185–186. o. 
50 Az 1946. augusztus 28-i törvény azzal bízta meg a francia statisztikai intézetet, vagyis élve az általáno-
san használt betűszóval az INSEE-t (Institut national de statistiques et des études économiques), hogy 
országos választójegyzék készítésével vegye elejét az esetleges csalásoknak. Ma már ezt az informatizált 
névjegyzéket (fichier national des électeurs) Nantes-ban őrzik, és az összes önkormányzatoktól ide futnak 
be a nyilvántartás napra készen tartásához szükséges adatok. A szavazók azonosítására a köznyelvben 
betegbiztosítási számként (numéro de sécurité sociale) is emlegetett nemzeti személyazonossági szám 
(numéro national d’identité) szolgál. Vö. Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David 
[1995], 185–186. o. 
51 Gicquel, Jean [2003], 510. o. 
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A nemzeti szuverenitás gyakorlásának, magától értetődően, a nem-

zethez tartozás, vagyis az állampolgárság az előfeltétele. Az Alkotmánybí-

róság e megfontolás alapján helyezte hatályon kívül 1992. április 9-i hatá-

rozatában a maastrichti szerződésnek azt a rendelkezését, amely szerint a 

nem francia uniós polgárok is részt vehetnek, mi több, jelöltként is indul-

hatnak a községi választásokon. Az Alkotmánybíróság azzal indokolta dön-

tését, hogy mivel Franciaországban a községi önkormányzatok tagjai – ha 

közvetetten is, de – részt vesznek a szenátorok választásában, ezekre a 

posztokra nem franciát választani annyi, mint közvetett módon a nem fran-

ciákat is felhatalmazni a Szenátus által is megtestesített nemzeti szuvereni-

tás gyakorlására.52 

Mindamellett az 1992. június 25-i alkotmánymódosítás óta az alap-

törvény 88-3-as cikkelye, illetve a 98-404-es számú 1998. május 25-i vég-

rehajtási törvény53 ma már lehetőséget ad a tartósan Franciaországban élő 

és dolgozó uniós polgároknak, hogy részt vegyenek a községi választáso-

kon. De akiknek csak nyaralójuk (résidence secondaire) van Franciaor-

szágban, nem élhetnek ezzel a joggal. Ezeket az uniós polgárokat kiegészí-

tő választási névjegyzékben tartják nyilván, erre azonban csakis akkor kér-

hetik felvételüket, ha a származási országban már rendelkeznek szavazati 

joggal. Mindenesetre, viszonylag kevés uniós polgár él a lehetőséggel, és 

veteti fel magát a kiegészítő választási névjegyzékbe.54 

A nemzet a szuverenitást az Alkotmány szerint választott képviselői 

                                           
52 Frédéric Rouvillois [2004], 70. o. 
53 Code électoral, LO 227-1-es cikkely, l. Jean-Yves Vincent – Villiers, Michel de, Code électoral 
[2004], 202. o. 
54 A legutolsó felmérések szerint körülbelül 1 600 000 uniós polgár él ma Franciaországban, de a félhiva-
talos számítások szerint csak 8-9 százalék szerepel a kiegészítő választói névjegyzéken. Igaz, a hivatalos 
statisztikák szerint ez a szám évről évre emelkedik: míg 1999-ben 34 000 volt a listára feliratkozottak 
száma, 2000-ben már 42 000, 2001-ben 166 000, 2002 elején pedig 167 000, ami az országban tartósan 
tartózkodó uniós polgárok nem kevesebb mint 10 százaléka. L. Jean-Yves Vincent – Villiers, Michel de, 
Code électoral, [2004], 202–203. o. 
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útján, illetőleg referendummal, de mindkét esetben szavazással gyakorolja 

(Alk., 3./3.). Más szóval a szuverén nép kétféleképpen fejezheti ki akaratát, 

vehet részt a politikai életben: vagy közvetett módon (választott képviselői 

útján), vagy közvetlenül (referendummal). A referendum,55 amelyet de 

Gaulle hozott vissza a politikai életbe, szintén az V. Köztársaság nagy új-

donsága. Sokan mind a mai napig a közvetlen demokrácia intézményének 

tartják, holott a referendum de Gaulle szemében nem is annyira demokrati-

kus engedmény, sokkal inkább ügyes lehetőség a két Ház, a Nemzetgyűlés 

meg a Szenátus megkerülésére, illetve – ezzel párhuzamosan – az elnöki 

legitimitás megerősítésére. Akárhogyan is, a köztársasági elnök meg a nép 

közti „párbeszéd” mindig kivételes pillanat volt az V. Köztársaság történe-

tében. Bár a nemzet időről időre lehetőséget kapott, hogy döntsön a refe-

rendumra bocsátott ügyekben, ez mit sem változtat azon, hogy a népszuve-

renitás gyakorlásának továbbra is a választás a szokványos formája. 

Ahhoz, hogy a választásra jogosultak élni tudjanak szavazati joguk-

kal, legelőször is urnákhoz kell szólítani őket, azaz ki kell írni a választáso-

kat. A választás kiírása mindig kormányrendelettel történik (a rendelet, 

magától értetődik, a Journal officiel hasábjain is megjelenik). A rendelet-

nek bizonyos határidőket szem előtt tartva kell a választás napját kijelölni. 

Ezek a határidők a következők: a köztársasági elnök megválasztását legke-

vesebb húsz nappal, legkorábban harmincöt nappal kell a hivatalban levő 

államfő mandátumának lejárta előtt kitűzni (Alk., 7./3.). Az államfő akadá-

lyoztatása vagy elhalálozása esetén a határidőt attól a naptól fogva kell 

számítani, amelyen ezt a tényt hivatalosan megállapították (Alk., 7./5.). A 

Nemzetgyűlés megújítását illetően, erről végrehajtási törvény intézkedik, a 

                                           
55 Ez az intézmény a III. és a IV. Köztársaság alatt nem létezett (egyetlen kivétel: a IV. Köztársaság Al-
kotmányát referendummal törvényesítették), mi több, a politikai elit a bonapartizmus demagóg örökségét 
látta benne. 
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képviselői mandátum lejárta előtt két hónappal kell megtartani a választá-

sokat (Code électoral, LO 122.).56 A Nemzetgyűlés feloszlatásának eseté-

ben viszont az alkotmány az irányadó, amely kimondja, hogy „a képviselő-

választásra a feloszlatás után legkevesebb húsz nappal, de legkésőbb negy-

ven nappal sort kell keríteni” (Alk., 12./2.). A referendum kiírásánál nincs 

ilyen kényszer, de ott is kell hagyni annyi időt kiírás és szavazás között, 

hogy jusson elegendő idő a választási kampányra. 

Valaha a választási hadjárat megszakította a politikai élet szokott 

menetét; de ez már a múlt.57 Ma már elmosódott a határvonal a kettő kö-

zött, sőt, néha olyan érzése van az embernek, mintha a francia politikai élet 

egyetlen soha véget nem érő kampány volna. Akárhogyan is, a választási 

kampányt változatlanul a politikai élet sajátos szerveződése különbözteti 

meg a hétköznapoktól. Jóllehet a kampány, magától értetődően, a választá-

sok kiírásával kezdődik, és gyakorlatilag a szavazásig tart, időtartama ko-

rántsem egységes. Míg a törvényhatósági választások esetében a kampány 

a Code électoral 164. cikkelyének megfelelően a szavazás előtt húsz nappal 

kezdődik, az elnökválasztás idején azon a napon, amikor a Journal officiel 

közli a jelöltek névjegyzékét, és a szavazás előtti pénteken pontban éjfélkor 

ér véget.58 A szombatra már a „kampánycsend” szabályai érvényesek. Re-

ferendum esetében a választási kampány időtartamáról mindig a népszava-

zást kiíró elnöki rendelet határoz. 

Ennek lefolyását illetően jó ideig bőven elegendő volt – és részben 

mind a mai napig elegendő – a klasszikus szabadságjogok törvényi szabá-

lyozása. A választási gyűléseknek például mind a mai napig a gyülekezési 

jogról (liberté de réunion) hozott 1881. június 30-i, valamint a 1907. már-
                                           

56 Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel de, Code électoral [2004], 138. o. 
57 Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 186–191. o. 
58 Vö. 1964. március 14-i kormányrendelet, 9. cikkely. A kormányrendelet szövegét illetően lásd, Villiers, 
M. de – Renoux, Thierry S. [2001], 744–751. o. 
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cius 28-i törvény biztosítja a jogi kereteit. Nemkülönben a sajtóban megje-

lenő választási propaganda szabadságát is a híres 1881. július 29-i sajtótör-

vény garantálja. A választási plakátok kiragasztása, valamint az egyéb 

nyomtatott propagandaanyag dolgában viszont a francia választójogi tör-

vénykönyv, a Code electoral rendelkezik. A francia törvények egyébként 

nemcsak a propagandaanyag formátumát szabják meg, hanem azt is, hogy 

milyen színeket szabad használni: a nemzeti színkombinációnak, vagyis a 

kék-fehér-pirosnak a választásokon való használata szigorúan tilos.59 A ti-

lalom csak a három szín „közvetlen kombinációjára” vonatkozik, de nem 

jelenti, hogy a plakát tervezője nem „játszhat” a nemzeti színekkel. Bár elő-

fordul, hogy megszegik a szabályt, arról nem hallottam, hogy ezért pártot 

vagy magánszemélyt bármilyen szankció ért volna. 

Minthogy hazai nézőpontból könnyen félreérthető ez a rendelkezés, 

nem árt részletezni, miről is van szó. A tilalom nem annak próbálja elejét 

venni, hogy valamelyik párt vagy politikai formáció ki ne sajátítsa, a többi-

ek ellen ki ne játssza a nemzeti színeket. Az ilyesmi, ha ritkábban élnek is 

vele, mint idehaza, ott is belefér a választási propagandába. Sokkal inkább 

arról van szó, hogy nem szabad választási propagandaplakátot hivatalos 

közleménynek álcázni. Minthogy a hivatalos közlemények általában nem-

zeti színű keretben és fehér papírra nyomva jelennek meg, a propaganda-

plakátoknak szigorúan tilos ezt a formátumot követni. Ha ilyesmi mégis 

megtörténik, a visszaélés a szavazás eredményét még nem érvényteleníti, 

hacsak a hivatalosnak látszó és ezért félrevezető felhívást (mint ahogyan a 

Párizs melletti Gentillyban az ötvenes évek közepén történt) nem középüle-

ten teszik közzé.60 

                                           
59 R. 26. cikkely, Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel de, Code électoral [2004], 336–337. o. 
60 Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 187. o.; Vincent, Jean-Yves – 
Villiers, Michel de, Code électoral [2004], 46–47. o. 
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Mindegyik jelölt minden fordulóban mindössze egy körlevelet küld-

het a választóknak (e dokumentumoknak még a formátumuk is szigorúan 

szabályozva van).61 Emellett a füzetek és röplapok példányszáma is meg 

van határozva (az adott szavazókörben nyilvántartott szavazók számának 

kétszeresét kell venni, és a példányszám nem lehet több az így kapott szám 

20 százalékánál).62 Ráadásul a füzeteket pontos szabályok szerint kell szer-

keszteni és nyomtatni. Az elnökválasztásokra ugyanezek a szabályok érvé-

nyesek, azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben az ország egyetlen 

nagy választókerületnek számít. A referendum külön eset; nemcsak azért, 

mert nincs jelölt, azért is, erre nézve nincsenek állandó jogi rendelkezések 

(ezeket minden alkalommal a népszavazást elrendelő rendeletbe szokták 

belefoglalni, általában úgy, hogy az adott esetre alkalmazzák a Code 

électoralnak a többi szavazásra vonatkozó rendelkezéseit). 

Persze, mindig a nagy médiákban, a tévében-rádióban biztosított mű-

soridő körül legnagyobb a vita.63 Hogy a tévé meg a rádió milyen szerepet 

vállalhat a kampányban, azt az elnökválasztás esetében a 66-1022-es számú 

1966. december 29-i törvény, illetve az 1988. január 6-i kormányrendelet, a 

törvényhatósági választások esetében a 77-1446-os számú 1977. december 

28-i törvény, a referendum esetében pedig a 85-690-es számú 1985. július 

10-i és a 85-1317-es számú december 13-i törvény szabályozta.64 

Az elnökválasztást illetően a többször módosított 1967. március 14-i 

kormányrendelet abból az elvből indul ki, hogy a kampány idején a rádió-

ban is meg a tévében is tiszteletben kell tartani a jelöltek egyenlőségét.65 

                                           
61 210 mm x 279 mm. Vö. Code électoral, R. 29. cikkely, ugyanott, 338. o. 
62 Code électoral, R. 30. cikkely, ugyanott, 339. o. 
63 Lavroff, Dmitri Georges [1999], 429–430. o. 
64 Vö. Code électoral, 167-1. cikkely, Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel de, Code électoral [2004], 
161. o. 
65 Ezért érvelhetett úgy az 1988-as elnökválasztás második fordulójában rendezett tévévitán Jacques 
Chirac a leköszönő elnökkel, François Mitterrand-nal szemben, hogy itt nem egy volt köztársasági elnök-
ről meg egy volt miniszterelnökről, hanem két azonos jogokkal rendelkező jelöltről van szó... 
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Mindegyik jelölt mind a két fordulóban meghatározott műsoridővel rendel-

kezik, és mindegyik maga dönt az időkeret gazdaságos felhasználásáról. A 

politikai műsorok esetében érvényes alapelvek a 82-652-es számú 1986. 

szeptember 30-i törvényben vannak lefektetve.66 Ez a törvény hatalmazza 

fel a Rádió-televíziós Főtanácsot (Conseil supérieur de l’audiovisuel), hogy 

a politikai műsorok esetében éberen ügyeljen mind a szólásszabadság, 

mind a politikai pluralizmus tiszteletben tartására, valamint a tájékoztató és 

hírműsorok pártatlanságára. A Rádió-televíziós Főtanács jogosítványait a 

89-24-es számú 1989. január 17-i törvény azzal is kiegészítette, hogy a tes-

tület komolyabb törvénysértés esetén figyelmeztetheti a rádió és tévétársa-

ságokat.67 

Elnökválasztás idején a rendelkezésre álló teljes műsoridőt igazságo-

san elosztják a jelöltek között (a második fordulóban, mivel csak két jelölt 

van, fele-fele arányban). A képviselőválasztáskor a műsoridő elosztása a 

következő elvek szerint történik: általában három óra jut osztatlanul min-

den pártnak, amely rendelkezik parlamenti képviselettel, azaz parlamenti 

frakcióval. Ezt két egyenlő részre osztják, egyik fele a parlamenti többségé, 

a másik az ellenzéké. Hogy ebből melyik pártnak vagy csoportosulásnak 

pontosan mennyi jut, a parlamenti frakcióvezetők közti megegyezés függ-

vénye. Ha a frakcióvezetők nem tudnak dűlőre jutni, a műsoridő megosztá-

sa a Nemzetgyűlés házbizottságának feladata (de a házbizottság döntésébe 

a frakcióvezetőket is be kell vonni). Ez a megoldás azonban csak látszólag 

igazságos: ha a parlamenti többség sokkal nagyobb, mint a képviselők lét-

számának fele, akkor sem illeti meg több műsoridő, az ellenzék műsoride-

jéből viszont mindig gondosan levonják azoknak a pártoknak az időrészét, 

amelyek a szó szoros értelmében ugyan nem tagjai a parlamenti többség-
                                           

66 Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel de, Code électoral [2004], 556. o. 
67 Ugyanott, 162. o. és 556. o. 



 91

nek, de nem állnak távol a kormánytól, és olykor támogatják is a politiká-

ját.68 

Kaphatnak azok a pártok és csoportosulások is műsoridőt, amelyek 

képviselve vannak ugyan a Parlamentben, de frakciójuk nincsen (frakció-

alapításhoz legalább húsz képviselő kell), mi több, azok is, amelyek nin-

csenek képviselve a Parlamentben. Ezek a pártok hét percet kapnak az első 

forduló előtt, és ötöt a második előtt, de csak azzal a feltétellel, hogy egy-

részt legalább 75 jelöltet indítanak legkevesebb hetvenöt választókerület-

ben, másrészt hogy egyetlen jelöltjük sem tagja egyetlen létező parlamenti 

frakciónak. (Ezeknek a pártoknak a listáját a Belügyminisztériumban mű-

ködő bizottság állítja össze.) Persze, bármilyen világosak is az alapelvek, 

így is állandó a jogvita a műsoridő elosztása körül. A 90-55-ös számú 

1990. január 15-i törvény a választási hadjáraton kívüli időben szigorúan 

tiltja „a politikai célzatú reklámműsorokat”. 

Mivel ilyenkor is gyakoriak a jogviták, a választási hadjáratot szigo-

rúan ellenőrzik (bár más hatóság illetékes a hadjáratnak és megint más a 

választások tisztaságának ellenőrzésére). A törvényhatósági választások 

esetében minden választókerületben propagandabizottságot állítanak fel; 

ennek ugyan köztisztviselők a tagjai, az elnöke viszont mindig bíró. Ennek 

a bizottságnak feladata ellenőrizni a propagandakiadványokat. Ami az el-

nökválasztás meg a referendum ellenőrzését illeti, e két esetben részint az 

Alkotmánybíróság illetékes, részint az 1964. március 14-i kormányrende-

lettel alakított Nemzeti Ellenőrző Bizottság (Commission nationale de 

contrôle). Emennek öt tagja van: az Államtanács alelnöke, a Semmítőszék 

elnöke, valamint a Számvevőszék elnöke, a fennmaradó két tagot az első 

három van hivatva a három testület munkatársai közül kinevezni. Többek 

                                           
68 Lavroff, Dmitri Georges [1999], 430. o. 
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közt ennek a bizottságnak feladata, hogy felügyelje a rádiós-televíziós mű-

soridő elosztásának törvényességét. 

Néhány viszonylag új törvény, főleg a 88-226-os számú és a 88-227-

es számú 1988. március 11-i, a 90-55-ös számú 1990. január 15-i, valamint 

a 93-122-es számú 1993. január 29-i teljesen új alapokra fektette a válasz-

tási kampány finanszírozását.69 Az 1990. január 15-i törvény például úgy 

rendelkezik, hogy jelölt csak szigorú feltételekkel fogadhat el választási 

célra pénzadományt. Minden jelöltnek van pénzügyi meghatalmazottja, és 

az kezeli, vagy magánszemélyként, vagy pénzkezelő társaságot alapítva, a 

kampányra befolyó összegeket. A pénzügyi meghatalmazottnak előzőleg 

bankszámlát kell nyitnia, hogy a pénzmozgás ellenőrizhető, követhető le-

gyen. A törvény azt is rögzíti, hogy egy adományozótól mekkora összeget 

lehet elfogadni, másként állapítva meg a felső összeghatárt természetes 

személy, és másként jogi személy esetében. A jelöltnek kötelező, mégpedig 

hites könyvvizsgáló bevonásával, a választási hadjárat költségvetéséről 

legkésőbb a választások után két hónappal elszámolást készíteni (compte de 

campagne). 

Ezt az elszámolást a választási költségeket és a pártok finanszírozá-

sát felügyelő nemzeti üvegzseb-bizottság, a Commission nationale des 

comptes de campagnes et des financements politiques ellenőrzi; ennek tag-

jai közül hármat az Államtanács delegál, hármat a Számvevőszék és hármat 

a Semmítőszék. A bizottság, amely független intézmény, de nem jogható-

ság, kontradiktórikus eljárás keretében tüzetesen megvizsgálja az elszámo-

lást, majd vagy jóváhagyja, vagy elutasítja, vagy kijavítja. De ha azt kell 

megállapítania, hogy a kimutatást nem nyújtották be, hogy a jelölt tiltott 

jövedelemforrásokat használt fel, vagy hogy túllépte a kiszabott összegha-
                                           

69 L. Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel de, Code électoral [2004], 579–606. o. Vö. Lavroff, Dmitri 
Georges [1999], 430–432. o. 
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tárt, akkor továbbadja az ügyet a választási ügyekben illetékes bírónak 

(juge de l’élection) vagy állami szervnek (az Alkotmánybíróságnak vagy az 

Államtanácsnak). Emennek nem kötelező elfogadnia a bizottság álláspont-

ját, de ha úgy látja jónak, szankcionálhatja a jelöltet, bizonyos időre (pél-

dául egy évre) kizárhatja a választásokból, vagy lemondásra kötelezheti. 

Ezzel párhuzamosan a pártok és a választási kampányok állami fi-

nanszírozását is rendezték. A már említett 1988. március 11-i törvény 8. 

cikkelye előírja, hogy az évi költségvetési törvényben megfelelő összeget 

kell biztosítani a pártok és politikai csoportosulások működésének finanszí-

rozására. A költségvetésben megszavazott összeget azután két részre oszt-

ják: egyiket a választási eredmények szerint osztják szét a pártok és politi-

kai csoportosulások között, másikat kizárólag a Parlamentben képviselt 

pártok és politikai csoportosulások kapják. A pártok és politikai csoporto-

sulások az első fordulóban elért eredményeik szerint 1,66 €-t kapnak sza-

vazatonként. De az összeghez csak akkor juthatnak hozzá, ha a korábbi vá-

lasztáson legalább félszáz jelöltet állítottak. Ha a pártok vagy politikai cso-

portosulások figyelmen kívül hagyják a nők esélyegyenlőségének alkotmá-

nyos előírásait (Alk., 3./5.), az összegből annyi százalékot vonnak le (de 

csak 2 százalék fölött), amennyi százalék eltérés van a szavazáson indított 

férfijelöltek és nőjelöltek száma között. A 2002-es választásokon nem is 

egy párt került ebbe a helyzetbe.70 Ami a parlamenti képviselettel rendelke-

ző pártokat és politikai csoportosulásokat illeti, ezek, a már említett össze-

gen felül, minden megválasztott honatya után 45 398 €-t kapnak évente. 

Ezek az állami források. Magáncégeknek és magánvállalatoknak – 

akár magánszemély a tulajdonos, akár jogi személy – a 95-65-ös számú 

1995. január 19-i törvény szigorúan megtiltotta, hogy választási célra pénz-

                                           
70 Chagnollaud, Dominique [2005], 150. o. 
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adományokat adjanak a politikai pártoknak vagy csoportosulásoknak. A 

törvény ezt a tilalmat külföldi illetőségű jogi személyekre is kiterjesztette. 

Magánszemély viszont adhat pártoknak pénzadományokat, de csak 7500 € 

értékhatárig. És ha igaz is, hogy az „üvegzseb-program” teljesen nem 

száműzte a politikai életből az illegális eredetű pénzeket – a francia sajtó-

ból nem egy bírósági ügyről értesülhetett az ember –, az is igaz, hogy va-

lamennyire azért korlátozta a korábban eltékozolt milliárdokat.71 

A költségek visszatérítését illetően a Code électoral a következőkép-

pen rendelkezik: azoknak a jelölteknek, akik legalább 5 százalékát megsze-

rezték a leadott szavazatoknak, az állam az engedélyezett költséghatár 10 

százalékáig megtéríti a költségeket. Az Alkotmánybíróság 89263-as számú 

1990. január 11-i határozatában az így meghúzott alsó küszöbbel is foglal-

kozott. És miközben leszögezte, hogy a pártoknak és politikai csoportosu-

lásoknak folyósított állami támogatás nem hagyhatja figyelmen kívül az 

szabadság és egyenlőség jogelveit, azt is kifejtette, hogy a támogatást min-

dig objektív kritériumok szerint kell megítélni, ügyelve arra, hogy a támo-

gatás ne létesítsen alárendeltségi viszonyt a pártok és az állam között, és ne 

kösse gúzsba, ne korlátozza a különféle nézetek és vélemények demokrati-

kus kifejeződését. Mindezeket az elveket szem előtt tartva a testület úgy 

ítélte meg a helyzetet, hogy az 5 százalékban megállapított alsó küszöb túl-

ságosan alacsony, és mivel ez a nem éppen szerencsés megoldás „akadá-

lyozza a különféle nézetek és vélemények szabad kifejeződését”, ellentétes 

az Alkotmánnyal.72 

Ahogyan a választási jogképességnek, a választhatóságnak is meg-

vannak az előfeltételei. A Code électoral L 44. és 45. paragrafusa szerint 

helyi mandátumot csak az a honpolgár szerezhet, aki francia állampolgár, 
                                           

71 Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 190–191. o. 
72 Chagnollaud, Dominique [2005], 150. o. 
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és betöltötte tizennyolcadik életévét.73 A szenátori mandátum alsó korhatá-

ra 30 év, az elnöki és a képviselői mandátumé 23. Magától értetődik, hogy 

akit megfosztanak politikai jogainak gyakorlásától, vagyis a választói jog-

tól, azt a képviselői funkciókra sem lehet megválasztani; amiként az is, 

hogy csakis az indulhat jelöltként a választásokon, akit nem fosztott meg 

bírói ítélet a választhatóság jogától. „Ha valaki választhat, akkor választha-

tó” – fogalmaz a XX. század elején Maurice Hauriou gyakran idézett kézi-

könyvében.74 A francia bírói gyakorlatban általában kétszer olyan hosszú a 

választhatóságtól való megfosztás időtartama, mint a szavazati jogtól való 

megfosztásé.75 

A 85-98-as számú 1985. január 24-i törvény szerint aki csődbe vitte 

vállalkozását, és akit bírói ítélet tilt el minden gazdasági vezető tevékeny-

ségtől, azt legalább öt esztendeig közképviseleti funkcióra sem lehet vá-

lasztani. Jóllehet a törvényt később megpróbálták kiterjeszteni, az Alkot-

mánybíróság 99-410-es számú 1999. március 15-i döntésében úgy határo-

zott, hogy a kiterjesztés ellentétes az 1789-es Emberi és honpolgári jogok 

nyilatkozatának 8. cikkelyével, amely kimondja: „A törvény nem szabhat 

ki az adott esetben előirányzottnál és a beláthatóan szükségesnél súlyosabb 

büntetést”. Ezért az Alkotmánybíróság úgy határozott, hogy a bírónak min-

den esetben mérlegelnie kell, indokolt-e mellékbüntetésként a választható-

ságtól való megfosztás. Nemkülönben megfoszthatják választhatósági jogá-

tól azokat, akik megszegik a választási hadjáratok finanszírozásával és az 

átláthatósággal kapcsolatos törvényeket; ha valaki a kampány után nem 

                                           
73 Ez a korhatár 2000-ig 23 év volt, akkor szállították le, mégpedig a 2000-295-ös számú 2000. április 5-i 
törvénnyel 18-ra. Fontos, hogy a 18. életévet a választás napjáig kell betölteni, nem pedig a jelöltetés 
napjáig. Amíg létezett kötelező katonai szolgálat, ennek teljesítését is megkövetelték a jelöltektől. 
Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel de, Code électoral [2004], 34–37. o. 
74 Précis de droit administratif et de droit public, Paris, 1914. 
75 L. Code électoral, LO, 129. cikkely. Vö. Hamon, Francis – Troper, Michel – Burdeau, Georges [2001], 
506–507. o.  
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számolt el kellő időben a kiadásaival, nincs pardon, még egy évre is eltilt-

hatják. (Az eltiltás, persze, csak a választhatóságra vonatkozik, a szavazati 

jogtól való eltiltást nem vonja maga után, mivel a büntetés nem számít er-

kölcsi megbélyegzésnek, utóvégre csak hanyagságot, nemtörődömséget 

szankcionál.) 

Van még, a felsoroltak mellett, sajátos esete is a választhatósági jog-

tól való megfosztásnak. Egyes magas beosztású főtisztviselőket csakis ak-

kor lehet képviseleti posztra választani, ha több mint fél éve lemondtak az 

állásukról. (A szabály kizárólag azokra a választási körzetekre érvényes, 

amelyekben az illetők a hatalommal járó funkciót gyakorolták.) Hogy mi-

lyen főtisztviselők tartoznak ebbe a csoportba, azt az LO 133. cikkelyben 

sorolja fel a Code électoral:76 ide tartoznak a prefektusok, büntetőbírák, 

ügyészek, tisztviselői munkakörben dolgozó főmérnökök, tisztiorvosok, a 

parancsnoki feladattal megbízott katonatisztek, a francia közoktatási körze-

tek (vagyis „akadémiák”) rektorai, a rendőrfelügyelők stb. A rendelkezés 

annak próbálja elejét venni, hogy a felsoroltak vissza ne éljenek az adott 

körzetben szerzett befolyásukkal (más körzetekben minden korlátozás nél-

kül indulhatnak a választásokon). 

Megválasztani, persze, csak azt lehet, aki annak rendje-módja szerint 

jelöltette magát. A jelöltnek nyilatkozatot kell tennie (déclaration de candi-

dature), de ez viszonylag egyszerű hivatalos aktus: mindenekelőtt az illető-

nek a prefektúrán írásos nyilatkozatot kell beadnia, hogy indulni szándéko-

zik a választáson. Ezt a választás előtti negyedik hétfőtől kezdve a szavazás 

előtti huszonegyedik napig éjjel 12h-ig bezárólag lehet leadni. A határidőt 

komolyan kell venni, hosszabbítás nincs. A dokumentumnak tartalmaznia 

kell a jelölt fontosabb személyi adatait, és azt is, hogy elfogadja-e, hogy 
                                           

76 Villiers, M. de – Renoux, Thierry S. [2001], 837–838. o.; Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel de, 
Code électoral [2004], 142–143. o. 
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vele együtt a pótképviselőt (suppléant) is megválasszák (pártállást, politikai 

tendenciát nem kötelező feltüntetni).77 A jelöltnek szerény összegű kauciót 

is letétbe kell helyeznie (de ha a választáson minimális százalékot elér, az 

összeget vissza fogja kapni). A második fordulóra ugyanúgy „be kell ne-

vezni”, mint az elsőre, mégpedig az első forduló utáni keddi nap éjféléig. 

Mindez első látásra formális, pedig még annak is van tétje, hogy a je-

lölt mikor adja be nyilatkozatát. Minthogy a prefektúra érkezési sorrendben 

osztja ki a választási hirdetőtáblákat, egyáltalán nem mindegy, hogy a jelölt 

hányadik számot kapja. Ezért az sem megy ritkaságszámba, hogy sok jelölt 

felkér valakit, hogy már jóval a hivatali órák előtt sorban álljon a prefektúra 

előtt, és biztosítsa a kedvező helyet. A nyilatkozatokat a prefektus gyűjti 

össze, és ha egyik-másik jelölt esetében kétségei támadnak, vagyis ha nem 

biztos benne, hogy az illető választható-e, joga van a közigazgatási bíró-

sághoz fordulni. Ennek döntése ellen, de már csak a választások után, az 

Alkotmánybíróságon lehet fellebbezéssel élni.78 

Ami magát a szavazást illeti, ez, akárcsak nálunk, szintén szavazókö-

rönként történik. Jellegzetessége, hogy mindig vasárnap tartják, hogy az 

urna mindig átlátszó, hogy az urna mögött állandóan ott áll a szavazóbi-

zottság egyik tagja, hogy valahányszor a szavazó bedobja az urnába a sza-

vazócéduláját, hangosan ezt mondja: a voté [szavazott], és hogy 1988 óta a 

boríték a visszaélések elkerülése végett minden szavazáson más színű.79 

Szavazni, és ez a szavazókör, illetve a szavazóhelyiség falára ki is van írva, 

szigorúan csak szavazófülkében lehet: L’usage de l’isoloire est obligatoire 

[Szavazni csak a szavazófülkében lehet]. Jellemző még a francia szavazá-

sokra, hogy a tengerentúli megyékben és területeken a szavazás már előző 

                                           
77 Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel de, Code électoral [2004], 155. o. 
78 Foyer, Jean [1991], 25. o.-tól. 
79 L. 88-1262-es számú 1988. december 30-i törvény. 
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este megkezdődik (ha ugyanis egy napot várnának, az időközben nyilvá-

nosságra hozott anyaországi eredmények nyilvánvalóan befolyásolnák a 

választókat).80 

Hogy hányan éltek szavazati jogukkal, az a szavazatok összeszámlá-

lása mellett abból is ellenőrizhető, hogy szavazás előtt hányan írták alá az 

úgynevezett jelenléti ívet. A francia statisztikák mindig pontosan közlik, 

hogy feltételezhetően mennyi azoknak a száma, akik a választási névjegy-

zékekben nincsenek nyilvántartva (non-inscrits), hogy a nyilvántartottak-

hoz (inscrits) képest mennyi a szavazók száma (votants) és mennyi a tá-

volmaradóké, vagyis a tartózkodóké (non-votants). Ez utóbbit a francia 

köznyelv „pecázóknak” (pêcheurs à la ligne) szokta nevezni (célzással ar-

ra, hogy ezek ahelyett, hogy teljesítenék honpolgári kötelességüket, ked-

venc időtöltésüknek hódolnak). Szokás, hogy a vezető politikai személyi-

ségek abban a megyében szavaznak, amelynek sokáig képviselői voltak: 

így szavazott François Mitterrand mindig a Nièvre megyei Château-

Chinonban, illetve a 2005. május 29-i referendum idején, Jacques Chirac 

köztársasági elnök Corrèze-ben vagy Valéry Giscard d’Estaing Auvergne-

ben. 

A szavazófülkék este húsz óráig vannak nyitva, de elvben – miként 

ugyancsak az 2005. május 29-i referendum idején Párizsban – akár huszon-

két óráig is nyitva tarthatnak. A szavazatok összeszámlálása nyilvános. Le-

het, de csak szigorúan meghatározott esetekben, más nevében is szavazni 

(vote par procuration), mint például akkor, ha valaki olyan hivatást űz, 

amelynek következtében tartósan távol kell lennie attól a községtől, amely-

nek névjegyzékén nyilván van tartva (például tengerész, katona, vasutas 

stb.): az állami vagy kereskedelmi, illetve halászhajókon szolgálatot teljesí-
                                           

80 Bár meg van határozva, mikor nyitják és zárják a szavazóköröket, a prefektusok a helyi körülmények-
nek megfelelően módosíthatják az időpontokat. 



 99

tő tengerészek esetében az okiratot a kapitány hitelesíti.81 Azok nevében is 

lehet így szavazni, akik ugyan a községben vannak, de, mozgáskorlátozot-

tak lévén, nehezen tudnának eljutni a szavazókörbe stb. A szavazási jogot 

átruházó megbízást vagy a helyi egyesbíróságon (tribunal d’instance), vagy 

a rendőrségen kell hitelesíteni. Megszorítás, hogy minden megbízott legfel-

jebb két személy helyett szavazhat.82 

Franciaországban, az V. Köztársaság kezdetétől fogva, az egyneves 

többségi kétfordulós rendszer (scrutin uninominal majoritaire à deux tours) 

alapján tartják a választásokat. De Gaulle-nak 1968-ban azért esett épp erre 

a választása, mert szerette volna egyrészt elejét venni az újonnan alakult 

UNR győzelmének (a párt gaullistának gaullista volt, de makacsul ellenezte 

Algéria elszakadását), másrészt megkímélni mind az SFIO-t, mind a mér-

sékelteket. Az V. Köztársaság Alkotmánya nem írja elő, milyen is legyen a 

választási rendszer, erről csak rendes törvény, loi ordinaire rendelkezik.83 

Ez a helyzet, persze, azzal a következménnyel jár, hogy elvben minden par-

lamenti többséget elfoghatja a kísértés, hogy – ha neki előnyösebb – a so-

ron következő választások idején megváltoztassa a játékszabályokat, ami-

ként az 1986. márciusi törvényhatósági választások idején meg is történt, 

amikor a vesztét érző baloldal, átmenetileg, visszatért az arányos választási 

rendszerhez,84 ezzel próbálva enyhíteni a baloldal vereségét és feltartóztatni 

a jobboldal tömeges visszatértét a Parlamentbe. De alighogy győzött a 

                                           
81 Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel de, Code électoral [2004], 362. o. 
82 Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 195–196. o. Vö. Gicquel, Jean 
[2003], 506. o. 
83 Sokan, miként Dominique Chagnollaud is, szerencsésnek tartanák, ha a választási törvényt csakis mi-
nősített többséggel lehetne megváltoztatni, és legkésőbb 18 hónappal a választások előtt. François 
Mitterrand 1951-ben így nyilatkozott a választási rendszer a kérdéséről: „Énszerintem ez nem jogelméleti 
vita. A választási rendszer megválasztása mindig politikai döntés következménye. […] Mi a nemzet érde-
ke? Mi az érdeke a többségnek, amelyhez tartozom? Végül, mi az érdeke a pártnak, amelyhez csatlakoz-
tam? Hogy milyen rendszer mellett döntök, az határozza meg, milyen választ adok a feltett kérdésekre”. 
Idézi Chagnollaud, Dominique [2005], 139. o. 
84 Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 191–195. o. 
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jobboldal, a 86-825-ös számú 1986. július 11-i törvénnyel, az V. Köztársa-

ság szellemének megfelelően, azonnal visszaállította a korábbi szavazási 

módot, mintegy ezzel is hangsúlyozva, hogy a rendszer nem is annyira a 

valóságot pontosan és demokratikusan tükröző matematikai pontosságra, 

mint inkább a politikai hatékonyságra veti a hangsúlyt. 

A szavazó szavazáskor a választókerületében indulók közül egyetlen 

jelöltre adja voksát (scrutin uninominal). Ha az első fordulóban egyik jelölt 

sem kap abszolút többséget, második fordulóra (ballottage) kerül sor. En-

nek időpontját az első forduló utáni vasárnapra kell kitűzni. A második for-

dulón kizárólag azok a jelöltek indulhatnak, akik valamilyen eredményt 

már felmutatnak. Ebből a szempontból a törvényi szabályozás az évek so-

rán sokat szigorodott. Míg 1958-ban a leadott szavazatok 5 százalékát elérő 

jelölt is részt vehetett a második fordulón, ezt az arányszámot a 66-1022-es 

számú 1966. december 29-i törvény a leadott szavazatok 10 százalékára, a 

76-665-ös számú 1976. július 19-i törvény pedig (már nem a leadott vok-

sok, hanem) a választói névjegyzékben nyilvántartott szavazók 12,5 száza-

lékára emelte. 

Míg az 1966-os törvény indítványozói az ellenzék centrista jelöltjei-

től szerettek volna megszabadulni, mivel a második fordulóban erősen ron-

tották volna a többségi jelöltek esélyeit, az 1976-os szigorításnak az volt a 

célja, hogy a Valéry Giscard d’Estaing által alapított és a centristákat meg a 

liberálisokat egyesítő UDF háttérbe szorítsa a gaullista RPR-t (erre az adott 

némi reményt, hogy a gaullista Jacques Chaban-Delmas a leadott 

sazavazatoknak mindössze 15 százalékát kapta az 1974-es elnökválasztá-

son). Az eredeti tervet, vagyis a 15 százalékos küszöböt a gaullista képvise-

lők ellenállása miatt nem sikerült kiharcolni, így maradt meg, kompromisz-

szumként, a 12,5 százalék. 

Ami bizony annyit jelent, hogy csak a legjobb eredményt elérő két 
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vagy három jelöltnek van esélye másodszori megméretésre. Ennek a vi-

szonylag kései rendelkezésnek eleve az volt a célja, hogy erősítse a politi-

kai élet kétpólusú tendenciáit. E szavazási rendszer következményeként a 

francia politikai életre a mérsékelt többpártrendszer a jellemző, vagyis az, 

hogy bármennyire is többszereplős a politikai élet a közéletben hangot ka-

pó pártokat és politikai formációkat tekintve, csak az egymással választási 

szövetségre lépő pártoknak van komolyabb esélyük; a közvetlenül választ-

ható köztársasági elnök intézménye mellett, semmi kétség, ez a szavazási 

rendszer is hatékonyan közrejátszik a francia politikai életre tendenciasze-

rűen jellemző bipolarizáltság kialakulásában. 

Ez a kétfordulós többségi szavazás először a XIX. század második 

felében, a II. Császárság alatt jelent meg a francia parlamenti tradícióban.85 

Ebben a szavazási rendszerben a jelöltet csak akkor választják meg már az 

első fordulóban, ha megkapja az abszolút többséget (vagyis a leadott sza-

vazatok felét plusz egyet). A második fordulóban ehhez már a relatív több-

ség is elegendő; ezen az a két jelölt vesz részt, aki a visszalépések után az 

első fordulóban a legtöbb szavazatot kapta. Ez a rendkívül hatékony szava-

zási rendszer azonban nem híven tükrözi, hanem karikatúraszerűen eltúloz-

za, felnagyítja, eltorzítja a valóságos arányokat. Ez pedig – legalábbis a vá-

lasztások idejére – összefogásra, szövetségre készteti a politikai formáció-

kat. 

Persze, megvannak ennek a rendszernek is a kockázatai, csapdái. 

Lionel Jospin például a 2002. április 21-i elnökválasztáson annak lett az 

áldozata, hogy túl sok volt az induló jelölt, és a szavazatok szétforgácsolód-

tak, szétszóródtak. Fontos az is, hogy a nagy pártoknak legyenek tartalék 

szavazóik a második fordulóra. A Szocialista Pártnak a 2002. június 16-án 

                                           
85 Gicquel, Jean [2003], 149–160. o. 
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elszenvedett vereségét többek közt az is magyarázza, hogy a pártot legfon-

tosabb utánpótlásától fosztotta meg a Kommunista Párt összeomlása. 

Aminthogy a jobboldal 1997-es vereségének okai közt az is ott lehetett, 

hogy hetvenkilenc szavazókörben a Nemzeti Front nem volt hajlandó visz-

szaléptetni a jelöltjeit, és ezeken a helyeken a szavazók mind a baloldalra 

adták voksukat: ez a szavazási rendszer a végletek, a szélsőségek alulrepre-

zentáltságával alakítja ki a többséget. És hogy mennyire torzítva, azt a 2002 

júniusában tartott törvényhatósági választások is jól példázzák. Míg a jobb-

oldal esetében a leadott szavazatok 52,8 százaléka 399 mandátummal, va-

gyis a képviselői helyek kétharmadával volt egyenértékű, a baloldal, amely 

pedig 45,3 százalékát kapta a szavazatoknak, mindössze 178 képviselői 

helyhez jutott. A Nemzeti Front pedig, hiába a szavazók 12 százalékának 

bizalma, nem küldhetett egyetlen képviselőt sem a Palais-Bourbonba. 

Ami a választások tisztaságát, illetve ennek ellenőrzését illeti, az V. 

Köztársaságban ez a funkció egyes jogszolgáltató intézmények feladata, 

szemben a III. és IV. Köztársasággal; 1958-ig ugyanis – mind a szenátori, 

mind a törvényhatósági választások esetében – maguk a honatyák ellenőriz-

ték az újonnan választottak mandátumát. A francia parlamenti hagyomány 

szerint a nemzeti szuverenitásnak egyedül a Parlament a képviselője, va-

gyis egyetlen más hatóság sem döntheti el, hogy egy honatya törvényesen 

lett-e megválasztva vagy törvénytelenül. Ennek az elvnek az alapján kizá-

rólag a törvényesen választott honatyák illetékességébe tartozott, hogy el-

döntsék, társaiknak érvényes-e a mandátumuk vagy sem. Persze, visszaélé-

sek is előfordultak, annál is inkább, mivel a döntésbe a mindenkori politikai 

érdekek is belejátszottak; így fosztották meg például a honatyák, már a IV. 

Köztársaság alatt, egyes poujade-ista képviselőket a mandátumuktól. 

Elég az hozzá, egészen 1958-ig semmiféle jogszolgáltató szerv nem 

létezett, amelynek feladata lett volna a parlamenti választások „tisztaságá-
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nak” ellenőrzése. Az 1958-as Alkotmánnyal azonban változott a helyzet. 

Annál is inkább, mivel egyik fő célja éppen az volt az alapszövegnek, hogy 

megnyirbálja a Parlament szuverenitását. Ezért is teremtett olyan jogi fó-

rumot, amely illetékes a választási jogviták eldöntésében. Ez a fórum a 

francia Alkotmánybíróság. Az érvényes jogszabályok szerint a választás 

eredményét a kihirdetésétől számított tíz napon belül lehet megtámadni; 

panaszt a vesztes jelölt mellett minden olyan honpolgár beadhat, akinek 

neve szerepel az adott körzet szavazói nyilvántartásában. 

Mindamellett az Alkotmánybíróság csak akkor rendelhet el vizsgála-

tot, ha előzőleg megkapta a választási kiadásokat ellenőrző nemzeti bizott-

ságtól a választott képviselő választási kampányának elszámolását. Ha 

megkapta, az Alkotmánybíróság kijelöl egy biztost (rapporteur), az kivizs-

gálja az ügyet, és még nyomozást is elrendelhet, bekérve az üggyel kapcso-

latos okiratokat és dokumentumokat. A biztos a vizsgálat befejeztével vagy 

visszautasítja a panaszt, vagy érvényteleníti a választás eredményét. Sőt, a 

képviselőt egy évre el is tilthatja a választásokon való indulástól. Mind-

amellett inkább a panaszok elutasítása a gyakori, nem pedig a szerzett 

mandátumok érvénytelenítése. Néhány példa: az 1978-as törvényhatósági 

választások után például ötvennyolc bejelentés érkezett, de az Alkotmány-

bíróság csak öt mandátumnak mondta ki az érvénytelenségét; nemkülönben 

az 1981-es törvényhatósági választások idején is legalább hatvan volt a rek-

lamációk száma, de az Alkotmánybíróság mindössze négy mandátumot ér-

vénytelenített. 

Ennek a nagyvonalúságnak többek közt az a magyarázata, hogy a 

mandátum vagy a választás érvénytelenítéséhez sokkal több kell a közön-

séges csalás vagy a szabálytalanság megállapításánál; az is kell hozzá, hogy 

a hatóság feltételezze: az elkövetett szabálytalanságok elég súlyosak ahhoz, 

hogy befolyásolják a végeredményt. Ha viszont a végeredményt nem befo-
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lyásolják, az Alkotmánybíróság általában nem csinál ügyet a dologból.86 

Különös, hogy ezen a téren az Alkotmánybíróság korántsem olyan szigorú, 

mint amilyenek annak idején – nem egyszer politikai megfontolásból – a 

honatyák voltak egy-egy mandátum törvényességének ellenőrzésekor. 

Ilyenformán, mindent összevéve, az V. Köztársaság alatt fele annyi esetben 

mondták ki a mandátumok érvénytelenségét, mint a IV. Köztársaság idején. 

A szenátori választásokkal kapcsolatos jogvitákra is ugyanezek a szabályok 

érvényesek. 

Az elnökválasztások, illetve referendumok „tisztaságának” utólagos 

ellenőrzésére nézve Franciaországban addig nem volt semmilyen alkotmá-

nyos hagyomány. Ezt mind 1958 után kellett megteremteni. A két szavazás 

– amelynek az 1962. november 6-i törvény alkotta meg a jogi kereteit – 

annyiban hasonlít egymásra, hogy az egész ország mindkét esetben egyet-

len szavazókörzetnek számít, de annyiban különbözik, hogy míg az első 

esetben jelöltre szavaznak, a másodikban törvényszövegre. Mindkét eset-

ben az Alkotmánybíróság ügyel a választások törvényességére. A már em-

lített törvényt az 1963. március 14-i kormányrendelet azzal egészíti ki, 

hogy az elnökválasztáson induló jelöltek személyét érintő panaszokat és 

kifogásokat is az Alkotmánybíróság hatáskörébe utalja. Így utasította vissza 

például az Alkotmánybíróság 1969. május 17-i határozatában, még az el-

nökválasztás előtt, a huszonnyolc esztendős trockista Alain Krivine jelölt-

sége elleni panaszt. A testület egyes szavazókörökben az 1988-as elnökvá-

lasztás után is megállapított bizonyos szabálytalanságokat (a szavazólapok 

száma nem egyezett meg részint a borítékok, részint a jelenléti íveken sze-

replő aláírások számával), de ezeket nem minősítette súlyosnak. Úgy ítélte 

meg a helyzetet, hogy a szabálytalanságok nem befolyásolták a végered-

                                           
86 Vö. Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 197–198 o. 



 105

ményt. 

Az ország a törvényhatósági választások során választja meg a Nem-

zetgyűlés képviselőit. Bármennyire korlátozottak is az V. Köztársaságban a 

Parlament jogai a III. és IV. Köztársaság úgyszólván mindenható Parla-

mentjéhez képest, a képviselőválasztás változatlanul jelentős eseménye a 

politikai életnek. Képviselőválasztásra öt évente kerül sor, ami annyit je-

lent, hogy a Nemzetgyűlés tagjainak legfeljebb öt év a hivatali idejük 

(législature), maximálisan ennyi ideig tart egy parlamenti ciklus. Feltéve, 

hogy a köztársasági elnök, élve a feloszlatás, vagyis a droit de dissolution 

alkotmányos jogosítványával, még hivatali idejének lejárta előtt fel nem 

oszlatja a testületet. Mivel az ilyesmi nem megy ritkaságszámba, el lehet 

mondani, hogy az V. Köztársaság csaknem öt évtizedes fennállása alatt a 

Nemzetgyűlés átlagos hivatali ideje valamivel kevesebb négy évnél. 

2001-ig a Code électoral még úgy rendelkezett,87 hogy „a Nemzet-

gyűlés megbízatása a megválasztásától számított ötödik év áprilisának első 

keddjén jár le”. Az LO 122. cikkely pedig kimondja, hogy a választásokat 

hatvan nappal a Nemzetgyűlés megbízatásának lejárta előtt kell megtartani. 

Magyarán vagy februárban, vagy márciusban. Csakhogy 2002-ben úgy jött 

ki a lépés, hogy a törvényhatósági választások vagy két hónappal megelőz-

ték volna a köztársasági elnök választását (mivel ezt Georges Pompidou 

köztársasági elnök 1974-ben bekövetkező halála óta vagy áprilisra, vagy 

májusra szokták kitűzni). Mármost ezt a sorrendet változtatta meg, azaz 

cserélte fel a 2001-419-es számú 2001. május 15-i végrehajtási törvény. Az 

sem érdektelen, hogy miért.88 

Az elnöki mandátumnak hét évről öt évre való megrövidítését legin-

                                           
87 Vö. L.O. 121. cikkely, Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel de, Code électoral [2004], 137–138. o. 
88 A kérdést világosan összefoglalja Hamon, Francis – Troper, Michel – Burdeau, Georges [2001], 503–
505. o. 
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kább az a megfontolás indokolta, hogy az alkotmánymódosítással majd ele-

jét lehet venni a „társbérleteknek”. Csakhogy ennek kockázata nagyon is 

fennmarad, ha a törvényhatósági választásokra az elnökválasztás előtt kerül 

sor. Ezzel ugyanis a franciák kétesélyes helyzetben találják magukat: vagy 

a Nemzetgyűlésben a szavazások eredményeként kialakult új többséghez 

választanak megfelelő köztársasági elnököt, vagy új szituációt teremtve, 

eleve az ellenzék jelöltjét küldik az Élysée-palotába, akár ellensúlyként, 

vagy egyszerűen azért, hogy minden politikai befolyástól megfosztva kép-

viselje a nemzetet. Ha viszont felcserélik a két eseményt, vagyis ha először 

az államfőt választják, és csak utána a képviselőket, akkor feltételezhető, 

hogy a honpolgárok, ha már egyszer választottak államfőt és vele együtt 

politikai programot, azokat az eszközöket sem tagadják meg tőle, amelyek 

(mint például a vele azonos pártállású parlamenti többség) nélkülözhetetle-

nek az elnöki politika valóra váltásához. Ilyenformán a Code électoral új 

LO 121-es paragrafusa már úgy rendelkezik, hogy „a Nemzetgyűlésnek a 

megválasztástól számított ötödik év júniusának harmadik keddjén jár le a 

megbízatása”. A 2002-es választásokra már júniusban került sor, és az el-

nökválasztás után. 

A törvényhatósági választások során összesen 577 képviselőt dele-

gálnak a Nemzetgyűlésbe. Mivel a választókerületek hagyományos felosz-

tása – részint a lendületes városfejlődés, részint a mezőgazdaságból élők 

elvándorlása, illetve a falvak elnéptelenedése miatt – az ötvenes évek végé-

re hasznavehetetlenné vált, új felosztásra (découpage) volt szükség. A kép-

viselői helyeket legutóbb a 86-825-ös számú 1986. július 11-i törvény osz-

totta el a megyék között; a törvény arra törekedett, hogy minden megye 

legkevesebb két képviselőt küldhessen a Nemzetgyűlésbe. Ami a megyé-

ken belüli szavazókerületek határait illeti, ezeknek kijelölését a törvény a 

kormányra bízza. 
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Született is, még az első „társbérlet” idején, néhány kormányrendelet 

a szavazókörzetek kijelölésének ügyében, de François Mitterrand köztársa-

sági elnök, élve alkotmányos jogával, megtagadta ellenjegyzésüket. Ami-

kor pedig a jobboldal egyszerű törvénnyel próbálta a kérdést megoldani, a 

köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult. Emez pedig 1986. jú-

lius 1-i határozatában kimondta, hogy a szavazókerületek határát „kizárólag 

demográfiai alapon lehet kijelölni”. Ami annyit jelent, hogy a szavazati 

joggal rendelkezők számának szavazókörzetenként megközelítően azonos-

nak kell lennie, mivel csakis így lehet érvényesíteni azt az elvet, hogy min-

den szavazat azonos súllyal essen latba. A szavazókörzetek lélekszámának 

tehát nagyjából azonosnak kell lennie, köztük minden nagyobb demográfiai 

különbség alkotmányellenes. 

A 321 szenátort olyan választói kollégium választja, amelynek tagjai 

maguk is választás eredményeként kapták mandátumukat; ilyenformán el 

lehet mondani, hogy a szenátorok tulajdonképpen a választottak választot-

tai (élus d’élus). Azokat a szenátorokat, akik a külföldön élő franciákat 

képviselik, a külföldön élő franciák főtanácsa (Conseil supérieur des 

Français à l’Étranger) választja (ennek tagjait viszont, közvetlenül, azok a 

külföldön élő franciák, akik hivatalosan bejegyeztették magukat az adott 

ország konzulátusán). A választói kollégium tagjai a következők: a megye 

által választott országos képviselők; a megye önkormányzatának képviselői 

(conseillers généraux); az adott megyét magába foglaló régió önkormány-

zatának bizonyos számú képviselője (őket a regionális önkormányzat kép-

viselői jelölik maguk közül); s végül a községi önkormányzatok delegáltjai, 

akik a szenátorokat választó kollégium zömét alkotják.89 

Ami a választói kollégium összetételét illeti, magától értetődik, hogy 

                                           
89 Hamon, Francis – Troper, Michel – Burdeau, Georges [2001], 590-594. o. 
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a túlnyomó többséget francia községek delegáltjai alkotják: ők adják a tel-

jes választói kollégium 95 százalékát. Mindössze az a baj, hogy számará-

nyuk nincs arányban a községek lélekszámával. Míg a 9000 lélekszámúnál 

kisebb községekben a választásra delegáltak száma – a községi önkor-

mányzat képviselőinek létszáma szerint - 1 és 15 között mozog, a 9000-nél 

nagyobb lélekszámú községekben (valamint a Szajna-megyei községekben) 

a községi önkormányzat minden tagja rendelkezik a szenátorválasztás jo-

gával. Végül a 30 000 lélekszámúnál nagyobb községekben a községi ön-

kormányzat képviselői még „pótelektorokat” (délégués supplémen-taires) 

is választanak (mégpedig 30 000-től felfelé minden ezer lakosra jut egy 

„pótelektor”). A 3500-nál kevesebb lélekszámú községekben mind az elek-

torokat, mind a pótelektorokat egyénileg választják, kétfordulós többségi 

rendszerrel. A 3500-nál magasabb lélekszámú községekben viszont listás 

választáson, a legerősebb középarányos szabályával korrigált arányos rend-

szerrel.90 A szenátori elektorok listáját a választások után négy napon belül 

nyilvánosságra kell hozni. Jóllehet a francia választópolgárok esetében a 

szavazás csak jog, de nem kötelezettség, az elektoroknak kötelező a szava-

zás, jóllehet ennek elmulasztását a törvény csak nevetségesen csekély va-

gyis inkább csak jelképes büntetéssel szankcionálja.91 

A választásokkal kapcsolatos minden kifogás, jogvita az Alkotmány-

bíróság hatáskörébe tartozik. Szavazópolgárok, jelöltek, illetve a szenáto-

rokat megválasztó elektori testületek tagjai egyformán fordulhatnak pana-

szukkal az Alkotmánybírósághoz, de csak az eredmények kihirdetésétől 

számított tíz napon belül. Az Alkotmánybíróság ilyenkor vagy visszautasít-

ja a panaszt, vagy (ha csakugyan hibát tapasztal a szavazatok összeadásá-
                                           

90 Erre nézve l. Hamon, Francis – Troper, Michel – Burdeau, Georges [2001], 159 .o. 
91 A szavazást elmulasztó szenátornak, ha távolmaradását nem tudja igazolni a megyei bíróság előtt, 4,50 
eurót kell fizetni. C. élect. L. 318. cikkely, Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel de, Code électoral 
[2004], 262. o. 
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ban) módosíthatja, illetve – ha szabálytalanságokat észlel - semmisnek 

nyilvánítja a végeredményt, és új választást rendel el. Ilyesmi a 2002-es 

választások után is előfordult, akkor az Alkotmánybíróság az egyik Val-

d’Oise megyei körzetben nyilvánította semmisnek az eredményt, miután 

Robert Hue (FKP) panaszt nyújtott be a kormánypárti jelölt, Georges 

Mothron ellen.92 

A Jospin-kormány egyik nagy tervezett reformja az lett volna, hogy 

jobban összehangolja a községek lélekszámának számarányát a szenátoro-

kat választó elektorok számarányával. A szerint a törvénytervezet szerint, 

amelyet Lionel Jospin kormánya 1999-ben terjesztett a Parlament elé, min-

den községi önkormányzat nagyjából 300 lakos után delegálhatott volna 

egy elektort. A terv a Szenátus ellenállásán elbukott; a kormány azonban 

felkérte a Nemzetgyűlést, hogy az Alkotmány 45. cikkelyének megfelelően 

adott esetben éljen az „utolsó szó” jogával. A szenátorok azonban az Al-

kotmánybírósághoz fordultak jogorvoslatért, a testület pedig a választói 

kollégium összetételét erősen módosító törvényt hatályon kívül helyezte.93 

A szenátori választásokat háromévente tartják, és mindig szeptember 

végén. Ami az elektorok választását illeti, ezt három héttel a szenátorok 

választása előtt szokták lebonyolítani. A szenátorjelölteknek ugyanúgy nyi-

latkozatot kell tenniük, mint a képviselőjelölteknek. Azokban a megyék-

ben, amelyekben az arányos választási rendszer van előírva, a listán csak 

annyi név szerepelhet, amennyi a betöltendő szenátori mandátumok száma. 

A pótszenátorokra, a jelölés bejegyeztetésére, a többszörös jelöltetés tilal-

                                           
92 Vö. www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2002/20022672.htm 
93 Hogy a Szenátus, az Alkotmány 24. cikkelyének megfelelően, csakugyan képviselni tudja a „területi 
közösségeket” – érvelt az Alkotmánybíróság 2000-431-es számú 2000. július 5-én hozott határozatában - 
ahhoz az szükséges, hogy maguk az elektorok is, legalábbis a túlnyomó többséget illetően, tagjai legye-
nek e közösségek döntéshozó testületeinek; lehet ugyan e közösségeken kívül elektorokat jelölni, de csak 
kivételképpen, és erősen korlátozott számban – a kormány által kezdeményezett törvénytervezetben vi-
szont egyes megyékben az önkormányzati testületen kívüli pótelektorok alkották volna a többséget. 
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mára stb. ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a képviselők választá-

sára. A választási propaganda költségeit – papír, nyomdaköltség, a körleve-

lek és szóróanyagok postaköltségei stb. - az állam vállalja, de csak abban 

az esetben, ha a jelölt az arányos választási rendszer esetében a szavazatok-

nak legalább 5, a többségi választási rendszer esetében pedig legalább 10 

százalékát megszerezte. A törvény a választási gyűléseket is lehetővé teszi, 

de ezeken csak az elektori testület tagjai meg a szenátorjelöltek vehetnek 

részt. 

A szenátorválasztásra, egészen 2000-ig, nem voltak érvényesek a vá-

lasztási kampányok finanszírozásával kapcsolatos törvények, mégpedig 

abból a megfontolásból nem, hogy a közvetett szavazás ténye már önmagá-

ban is kellőképp behatárolja a választási propaganda kereteit, vagyis semmi 

szükség külön meghatározni, mennyi is lehet a kampány költségeinek felső 

határa. Nagyjából így áll ma is a helyzet. Mindamellett, a 2000-641-es 

számú 2000. július 10-i törvény – mind a képviselőválasztások, mind a sze-

nátorválasztások esetében – szigorúan tiltja a jelölteknek választási célra 

külföldi állam vagy jogi személy által felajánlott pénzadományok elfogadá-

sát (de francia politikai párttól, természetesen, el lehet fogadni ilyen pénz-

adományt). 

A szenátorok esetében – a külföldön élő franciákat képviselő szená-

torok kivételével - a megye a választókerület. A szavazási rendszer aszerint 

változik, hogy az adott megyében mennyi a betöltendő szenátori mandátu-

mok száma. 2000-ig például azokban a megyékben, amelyek ötnél keve-

sebb szenátori mandátummal rendelkeztek, többségi kétfordulós rendszer-

rel választottak; ott viszont, ahol legalább öt vagy ötnél több volt a szenáto-

ri mandátumok száma, az arányos választási rendszer volt előirányozva. 

2000-ig a 321 szenátor közül csak 98-at választottak arányos választási 

rendszerrel (ez nagyjából a testület alig egyharmada). A rendszert a 2000-
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641-es számú 2000. július 10-i törvény teljesen átalakította. Ettől fogva 

minden olyan megyében arányos választási rendszerrel választanak, 

amelyben legalább három vagy háromnál több a betöltendő mandátumok 

száma. 

A többségi kétfordulós választási rendszer ezentúl csak azokban a 

megyékben lesz előírva, amelyek csak egy vagy két betöltendő szenátori 

mandátumról döntenek. Mindebből az következik, hogy a jövőt illetően az 

arányok teljesen megfordultak: 2000-től 97 szenátort kétfordulós többségi 

szavazási rendszerrel választanak (ez körülbelül az egész testület alig egy-

harmada), a többi 224 szenátort pedig arányos választási rendszerrel. A 

szisztéma tehát teljesen átalakult, ez pedig a baloldalnak kedvez. De hogy a 

változás teljesen meghozza az eredményét, ahhoz 2007-ig kell várni, mert – 

a fél Ház hároméves megújulását alapul véve - hat év kell a testület egészé-

nek kicserélődéséhez. 

Újabb igazítás: a 2003-697-es 2003. július 30-i törvény visszaállítot-

ta a kétfordulós többségi választási rendszert azokban a megyékben, ame-

lyekben három a betöltendő mandátumok száma, és ettől fogva az arányos 

választási rendszer csak azokban a választókörzetekben van előírva, ame-

lyekben legalább négy a betöltendő mandátumok száma.94 Azokban a me-

gyékben, amelyekben arányos választási rendszerrel választják a szenáto-

rokat, nagyon szigorúan veszik a férfiak és nők politikai esélyegyenlőségé-

vel kapcsolatos törvényt, és a jelöltlistákat fele-fele arányban kell megosz-

tani a férfiak és nők között. Ami a választási jogvitákat illeti, ezeket az Al-

kotmánybíróság ugyanolyan feltételekkel bírálja el, mint a képviselőválasz-

tások jogvitáit. 

A szenátorok közvetett és korántsem egyszerű választási rendszere 

                                           
94 L. Villiers, M. de – Renoux, Thierry S. [2004], 390. o. 
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sajátos következménnyel jár. Általánosságban el lehet mondani, hogy a fej-

letlenebb régiók túlreprezentáltak a fejlettebb régiókhoz, az urbanizálatla-

nabb régiók túlreprezentáltak az urbanizált régiókhoz képest. A városiasabb 

megyék ugyanis kedvezőtlen helyzetben vannak a mandátumok elosztását 

illetően. Másrészt egy megyén belül a kisközségek jobban vannak képvi-

selve a nagyoknál. Minthogy a szenátori képviselet nem a lakosok lélek-

számát, hanem a községek számát veszi alapul, még az olyan szélsőséges 

eset sem megy ritkaságszámba, hogy míg egy százas lélekszámú községnek 

egy elektora van, aki mind a száz lakost képviseli, egy 30 000 lélekszámú 

községben csak minden ezer lakosra jut egy elektor. Nem csoda, hogy a 

szenátorokat gyakran csúfolják azzal, hogy valójában a „rozs meg a geszte-

nye” (értsd: a legelmaradottabb, legkonzervatívabb országrészek) képvise-

lői. 

Mindennek az a következménye, hogy míg a Nemzetgyűlésben a po-

litikai frakciók eléggé élesen polarizáltak (vagyis szinte nincs olyan frak-

ció, amelyet ne lehetne vagy a baloldalhoz, vagy a jobboldalhoz sorolni), és 

a Nemzetgyűlés megújításakor a frakciók igen nagy változásoknak vannak 

kitéve, a Szenátusban sokkal tompább, elmosódottabb ez a polarizáció. 

Annál is inkább, mivel a legtöbb szenátor úgy fogja fel, hogy a centrumban 

helyezkedik el, és a Szenátusban a politikai frakciók is sokkal stabilabbak. 

És a háromévenkénti „tisztújítás” nemigen szokott előidézni földomlássze-

rű változásokat. 

Az általános vélemény szerint a Szenátus mindig markánsabban 

jobboldali a Nemzetgyűléshez képest. Ilyenkor azt szokták mondani, hogy 

míg a szocialista-kommunista baloldal a Nemzetgyűlésben időnként meg-

szerzi a többséget, ez a Szenátusban eddig egyetlenegyszer sem fordult elő. 

És ha igaz is, hogy a legtöbb szenátor centrista politikusnak tartja magát, a 

többség inkább a jobbközéphez húz, semmint a balközéphez. És ez igaz is. 
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De az 1993-1997-es törvényhozási időszakban például a szocialista-

kommunista baloldal furcsamód nagyobb képviselettel rendelkezett a Sze-

nátusban, mint a Nemzetgyűlésben: míg a Szenátusban 321 helyből 90 volt 

a szocialistáké meg a kommunistáké (ami a mandátumoknak körülbelül 28 

százaléka), a Nemzetgyűlésben 577 helyből csak 80 (ami viszont alig14 

százalék).95 Mindez azonban mit sem változtat azon, hogy a Szenátus olyan 

bástyája a jobboldalnak, amelyet a baloldalnak eddig egyetlen egyszersem 

sikerült bevennie: ha a jobboldal elveszíti is a választásokat, a Szenátus ak-

kor is megmarad neki, ha viszont a baloldal veszti el a választásokat, min-

dent elveszít.96 

A Szenátus politikai összetételének sajátosságát nehezen lehet egyet-

len tényezővel magyarázni. Ebbe sok minden belejátszik. S ráadásul a Sze-

nátus politikai arculatát kialakító tényezők nem mindig hatnak ugyanabban 

az irányban. Már a közvetlen szavazási rendszernek is komoly a „lengés-

csillapító” szerepe. Aztán ott van az általában konzervatívabb kisközségek 

és mezőgazdaságból élő megyék predominanciája, ott a helyi szavazások 

viszonylagos állandósága, valamint a helyi választásoknak és a szenátorvá-

lasztásoknak az eltérő ideje: elég az hozzá, ha a baloldal nyeri meg a helyi 

választásokat, ennek hatása csak évek múlva fogja éreztetni hatását a Sze-

nátus politikai összetételében. 

De bármilyen fontos is a Szenátus stabilizáló, „lökhárító” funkciója, 

a közvélemény egy része és főleg a baloldal évek, évtizedek óta bírálja a 

szenátorok archaikusnak és idejétmúltnak tartott közvetlen választását. 

Maurice Duverger például egyenesen azt állítja, hogy a közvetlen szava-

zásnak az a formája, amellyel Franciaországban a szenátori mandátumok 

sorsáról döntenek, a cenzuson alapuló szavazási jog modern kori megfele-
                                           

95 Az adatokat illetően l. Hamon, Francis – Troper, Michel – Burdeau, Georges [2001], 594. o. 
96 Carcassonne, Guy [2004], 140. o. 
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lője, és mint ilyen, összeegyeztethetetlen a demokráciával (arról nem is be-

szélve, hogy olyan visszás helyzetet idéz elő, amelynek következtében a 

konzervatív tendenciák túlreprezentálva, a forradalmi vagy reformtenden-

ciák pedig alulreprezentálva vannak a második Házban). Lionel Jospin mi-

niszterelnök pedig feketén-fehéren „anomáliának” nevezte a francia Szená-

tust, amely – mint egyik nyilatkozatában kifejtette – „az egykori arisztokra-

tikus felsőházak csökevénye”.97 

Kétségtelen, hogy a francia második Ház csakugyan a nemzet alap-

zatát alkotó közösségek képviselete, hiszen a községi önkormányzatok de-

legáltjai közül kerül ki az elektori kollégium 95 százaléka. Márpedig ha 

igaz is, hogy Franciaországban igen magas (kb. 37 000-re tehető) a kisköz-

ségek száma, az is igaz, hogy a választási kollégiumban elfoglalt helyük 

aránytalanul nagyobb annál, amit demográfiai súlyuknál fogva érdemelné-

nek. A Szenátus összetételének egyenlőtlenségei szorosan összefüggenek a 

bikamerizmus hagyományosan francia koncepciójával; ez a koncepció a 

III. Köztársaság születése körüli politikai harcokban gyökeredzik. Nemhiá-

ba nevezte Gambetta „a francia kisközségek nagy tanácsának” a Szenátust, 

amelyet eredetileg a gyanakvás és bizalmatlanság övezte Képviselőház 

kontrapunktjának szántak. A közvetlenül választott első Ház kiszámíthatat-

lan és veszedelmes, azért van szükség a megbízhatóbb és kiszámítható 

Szenátusra. Másrészt jó ideig az volt a hivatalos álláspont, hogy a Szená-

tusban nem is annyira emberek, mint inkább területek vannak képviselve: 

ez a magyarázata a leggyérebb lélekszámú kisközségek túlreprezentáltsá-

gának. 

A szenátorok választásának a Jospin-kormány által javasolt reformja 

– amely a kisközségek lélekszámához akarta igazítani az általuk választha-

                                           
97 Le Monde, 1998. április 21. 
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tó elektorok számát – nem jutott keresztül az Alkotmánybíróság szűrőjén. 

De a reform változatlanul időszerű. Mindenesetre, az Alkotmány revíziójá-

nak e tekintetben vajmi kevés az esélye, mivel ilyen reformhoz a Szenátus 

aligha adná hozzájárulását. Az is felmerült javaslatként, hogy lehetne cso-

portosítani a kisközségeket (igaz, ezzel meg a helyi választottaknak lépné-

nek a lábára, és meglehet, a helyi lakosság se örülne az ilyen reformnak). 

Lehetséges volna még az is, ha nem a kisközségek, hanem a régiók meg a 

megyék képviseletére vetnék a hangsúlyt. Csakhogy - mivel a III. Köztár-

saság kezdetétől fogva a szenátorokat választó kollégiumnak mindig is a 

kisközségek delegáltjai alkották a túlnyomó részét – könnyen lehet, hogy 

ezt az Alkotmánybíróság „a Köztársaság törvényei által elismert alapvető 

jogelvnek” tartja, olyan jogelvnek, amelyen – és ezzel ismét visszakanya-

rodtunk a kiindulóponthoz – csak alkotmánymódosítással lehet változtatni. 

Guy Carcassonne szerint az volna a megoldás, ha „regionalizálnák” a 

szenátorok választását, és a jövőben nem „a francia kisközségek nagy taná-

csa” lenne a Szenátus, hanem a francia régióké. Sőt, Guy Carcassonne még 

a választás eltörlését is elképzelhetőnek tartja: miért is ne volna elképzelhe-

tő olyan második Ház, amelynek tagja volna – mégpedig hivatalból - a 25 

regionális önkormányzat elnöke, a 100 megyei önkormányzat elnöke, va-

lamint az összes 100 000-nél nagyobb lélekszámú város polgármestere 

(ilyen 47 van Franciaországban); ezt a testületet még 120 olyan szenátorral 

lehetne kiegészíteni, akit a régió keretein belül a 100 000-nél kisebb lélek-

számú városok polgármesterei választanának. De mivel a Szenátus hozzájá-

rulása nélkül nem lehet kezdeményezni a Szenátus reformját, érthető, hogy 

ez a testület – Guy Carcassonne szavaival – szinte ugyanúgy lépett be a 

XXI. századba, mint ahogyan a XIX.-ből kilépett.98 

                                           
98 Carcassonne, Guy [2004], 141. o. 
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Akárcsak a törvényhatósági választásokon a képviselőket, a köztár-

sasági elnököt is a kétfordulós többségi szavazással választják. A különb-

ség mindössze annyi, hogy a jelölteket – jóllehet elvben minden honpolgár 

indulhatna a megmérettetésen – alaposan megszűrik. A jelöléshez ugyanis 

a megkívánt egyéb feltételek mellett védnökség (parrainage) is szüksé-

ges:99 a jelöltnek ötszáz választott megbízatással rendelkező rangos hon-

polgár, vagyis ötszáz polgármester, megyei vagy régiós önkormányzati 

képviselő, illetve parlamenti képviselő támogatását kell megszereznie, 

mégpedig azzal a megszorítással, hogy mindegyik csak egy jelöltet támo-

gathat, és hogy a jelöltnek legalább harminc különböző megyében kell a 

támogatókat pártjára állítania. A cél világos: a törvényhozók az elnökvá-

lasztás komolyságát szerették volna óvni, és az elnökválasztásból gúnyt 

űzőket akarták ettől az országos fórumot adó eseménytől eltéríteni. Bár ke-

vés sikerrel, ha Coluche annak idején nagy vihart kavaró jelölésére gondol 

az ember... 

Ráadásul a jelöltnek mindössze három hét alatt kell az ötszáz „ke-

resztapa” támogatását megszerezni. Ennek a feltételnek csak azok tudnak 

eleget tenni, akik kiterjedt helyi ismeretséggel és támogatóhálózattal ren-

delkeznek. Akinek sikerül, felkerül a jelölteknek az Alkotmánybíróság által 

két héttel az első forduló előtt összeállított hivatalos listájára. Általában tíz 

jelölt szokott összejönni, de a legutóbbi 2002-es elnökválasztáson ennél is 

többen álltak starthoz. Ami a második fordulót illeti, ezt az elsőtől számí-

tott második vasárnapon tartják. Csak az a két jelölt vehet részt rajta, aki az 

első fordulón – az esetleges visszalépőket nem számítva – a legtöbb szava-

zatot szerezte. Az a jelölt is visszaléphet, akinek ugyan jobb az eredménye 

a második fordulón induló jelölt eredményénél, de úgy gondolja, emez a 

                                           
99 Vö. 1976. június 18.-i törvény. 
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nála sokkal nagyobb eséllyel indulhat... 

De Gaulle nem törődött különösebben a választási kampánnyal, és 

ezt meg is engedhette magának. Ő, aki államfőként mesterfokon élt mind a 

rádió, mind a tévé lehetőségével, az 1965-ös elnökválasztás második fordu-

lója előtt például csak munkatársai nyomatékos kérésére volt hajlandó in-

terjút adni az Élysée-palotában.100 Utódai azonban, főleg 1974-től, már 

módszeresen éltek a tengerentúlról importált költséges reklámtechnikákkal. 

A kampány nem tart sokáig: a hivatalos lista közzétételével kezdődik, és az 

első forduló esetében tizennégy napig, a második esetében tizenkét napig 

tart. Mármint hivatalosan. Mert félhivatalosan, főleg ha országosan ismert 

vezető politikus a jelölt, már az elnökválasztás előtti hónapokban, ha ugyan 

nem években megkezdődik. Mindez merő illúzióvá teszi a jelöltek egyen-

lőségét, hiszen ha a szorosan vett kampány idejére biztosítja is a törvény, 

hogy minden jelölt megközelítően azonos eséllyel jusson mikrofon- és ka-

meraközelbe, az ismert pártpolitikusoknak összehasonlíthatatlanul több le-

hetőségük van rá, hogy már jóval a kampány kezdete előtt híveket toboroz-

zanak. Ilyenformán ha igaz is, hogy indulni többen is indulhatnak, valósá-

gos esélye alig egy-kettőnek van a jelöltek közül... 

Szó, ami szó, megvan az elnökválasztásnak is a maga matematikája, 

de – Olivier Duhamel kifejezésével élve – mondhatnánk azt is, „alkímiá-

ja”.101 A francia politológus ebben a képletben foglalta össze az elnökvá-

lasztáson induló jelölt esélyeit: S = I + V + P + X. Vagyis a választási si-

kernek (S) legelőször is országos ismertség (I) a nélkülözhetetlen, de ön-

magában még korántsem elégséges előfeltétele; de emellett szükséges az is, 

                                           
100 „Csak nem azt akarják, hogy pizsamában mutatkozzam a franciák előtt?” – méltatlankodott. Az inter-
jút Michel Droit, a Le Figaro újságírója, a későbbi akadémikus készítette, az interjú történetét pedig a 
Michel Droit utódaként 2001-ben kinevezett Pierre Nora meséli el 2002. június 6-án tartott akadémiai 
székfoglalójában. L. www.academie-francaise.fr/immortels/index.html 
101 Duhamel, Olivier [2003], 121. o. 
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hogy a jelöltet kedvezően ítélje meg a közvélemény (V), és hogy nagy párt 

álljon mögötte (P). Az egyenletben az X az ismeretlen tényező, vagyis a 

meglepetés. És csakugyan, szinte minden elnökválasztásban van valami 

előre nem látható bizonytalanság, kiszámíthatatlanság, meglepetés. 

Ami a közismertséget illeti, korántsem elég, ha a jelölt nem teljesen 

ismeretlen. Georges Pompidou 1969-es megválasztása előtt nem kevesebb 

mint hétéves politikai múlttal és igen nagy államigazgatási tapasztalattal 

rendelkezett (1962-től 1969-ig miniszterelnöke volt az országnak); Valéry 

Giscard d’Estaing 1974-es megválasztása előtt tizenöt évet töltött a nemzeti 

politika élvonalában. Nemkülönben megválasztásakor François Mitterrand 

harmincöt éves, Jacques Chirac pedig huszonnyolc éves politikai múltra 

tekinthetett vissza. Látnivaló, a politikai ismertség korántsem azonos a nép-

szerűséggel: jóllehet mind Coluche, mind Yves Montand országosan ismert 

személyiség volt, egyik sem indult volna komolyabb eséllyel az elnökvá-

lasztáson (idejekorán vissza is léptek mind a ketten). 

Végül, de nem utolsósorban, az esélyes jelölt nem nélkülözheti egy 

nagy politikai párt támogatását. De nem akármilyen pártét, ugyanis koránt-

sem mindegy, hogy a párt hol helyezkedik el a politikai élet tengelyén. A 

széleken álló pártok képviselőinek (ilyen a kommunista párt és ilyen a 

Nemzeti Front) vajmi kevés az esélyük: mind Georges Marchais, mind Le 

Pen tisztában volt vele, hogy sohase lesz az Élysée-palota lakója. De a mér-

sékelt és centrista politikusnak sincs sokkal több esélye, ha semmilyen 

nagy párt nem áll mögötte, ahogyan ezt 1988-ban Raymond Barre is kese-

rűen megtapasztalhatta. 

De ha mindez adva van, akkor sem lehet mérget venni a sikerre. Ál-

talában az a jelölt az esélyes, akiben a franciák felismerik magukat, és aki 

már bebizonyította átlagon felüli adottságait. Sok olyan név van a francia 

politikai életben, amely ismertnek ismert ugyan, meglehet, népszerű is, ép-
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pen csak az a plusz hiányzik belőle, ami a jól ismert politikust a többi fölé 

emeli. Ha valaki bizonyítottan jó politikus, az még nem elég, államférfinak 

kell lennie. Az esélyes jelöltet nem is annyira kedvelik a szavazók, mint 

inkább felnéznek rá; a sikerhez, semmi kétség, az államférfiúi képességek 

mellett, kell némi karizma, distancia, sőt, némi titokzatosság is. Kell politi-

kai program is, de valamit ezen felül is ígérni is kell, ha mást nem, hát 

nagyságot és „dicsőséget”. 

Az első fordulóban a jobboldali jelölt a vele egy táborban induló ve-

télytársaktól igyekszik megszabadulni (így ütötte ki a nyeregből az első 

fordulóban az 1974-es elnökválasztás idején Valéry Giscard d’Estaing 

Jacques Chaban-Delmas-t, vagy hét évvel később, 1981-ben, ugyanő 

Jacques Chirac-ot, majd Jacques Chirac 1988-ban Raymond Barre-t, majd 

ugyanő 1995-ben Édouard Balladurt stb. (A baloldal esetében az első for-

duló nem olyan döntő, mivel a jelölteknek nincs komoly esélyük, a szocia-

lista párt jelöltjét leszámítva.) A második fordulóban már két tábor, a bal-

oldal meg a jobboldal ütközik meg egymással; itt már új szavazók megnye-

rése a cél. Olyan szavazóké, akik még bizonytalanok, vagy akiknek jelöltjei 

kiestek az első fordulóban. Ebben a fordulóban a jelöltek már nem pártpoli-

tikusként, hanem a nemzet, a nemzeti egység képviselőjeként lépnek fel, és 

a pártok is igyekeznek semleges külsőt ölteni a küzdelemben. 

Kiváló alkalom a jelöltről való végleges kép kialakítására a második 

forduló előtt sorra kerülő rituális tévépárbaj. Ilyenkor milliók nézik léleg-

zet-visszafojtva a két jelölt vetélkedését. Ezen a párbajon minden mondat, 

sőt, minden szó számít. A műsor szabályosságára egész stábok ügyelnek 

(tilos például az egy beállításon belüli snitt); sorsolással döntik el, hogy ki 

kezd, aminthogy azt is, hogy kié az utolsó szó, hogy ki mennyi idővel 

(perccel, másodperccel) rendelkezik, stb. Ha egy szellemes megjegyzés te-

libe talál, napokig derül rajta az ország. Lehet, hogy nem a tévé dönti el az 
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elnökválasztást, de hogy az elnökválasztás nagyrészt a tévében dől el (mint 

például 1974-ben is ott dőlt el), az egészen biztos. 

Bár előfordul, nagy néha, hogy már a kampány megkezdése előtt bo-

rítékolható a végeredmény, az elnökválasztás mindig tartogat meglepetése-

ket. 1965-ben senki se gondolta volna, hogy de Gaulle-t nem fogják meg-

választani már az első fordulóban; 1969-ben a választási kampány legelején 

mindenki Alain Poher győzelmét jósolta (pedig Georges Pompidou lett a 

befutó); 1974-ben Jacques Chaban-Delmas-nak sokkal több esélye volt a 

rajtnál, mint Valéry Giscard d’Estaing-nek; az 1981-es választások előtt fél 

évvel még mindenki biztos volt Valéry Giscard d’Estaing győzelmében (de 

Mitterrand végül egy fejhosszal megelőzte); és 1995-ben is sokan Édouard 

Balladurt látták esélyesnek (holott Jacques Chirac lett a köztársasági el-

nök), ahogyan a 2002-es választások első fordulója is meglepetést hozott, 

amikor kiderült, hogy Le Pen maga mögött hagyta a miniszterelnöki szék-

ből startoló Lionel Jospint... 

A nép a nemzeti szuverenitást nemcsak a képviselők és a köztársasá-

gi elnök választásával, hanem referendummal is gyakorolja. Az Alkot-

mányban a referendumról két cikkely is rendelkezik, a 11. meg a 89. Míg 

az első – legalábbis a „papírforma” szerint – a törvényalkotás, a második az 

alkotmánymódosítás jogi procedúráját körvonalazza. Jóllehet a referendum 

az 1958-as Alkotmány nagy újítása, mégsem lehet azt mondani, hogy az V. 

Köztársaság nyakra-főre élt volna a lehetőséggel. Míg a rendszer első ti-

zennégy esztendejében hat, az utána következő huszonhat év során mind-

össze három népszavazást tartottak (a 89. cikkelyt viszont 2000-ig egyet-

lenegyszer sem alkalmazták).102 A referendum tehát, bármekkora újítás volt 

                                           
102 Holott az 1958-as alkotmányozók szerint ez lett volna a rendes útja az Alkotmány módosításának. 
Ennek a cikkelynek az alapján csak egyszer, 2000. szeptember 24-ére írtak ki referendumot az államfői 
mandátum időtartamának megrövidítése kapcsán; mint tudjuk, mérsékelt sikerrel. Ha igaz, Georges 
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is annak idején, hanyatlóban van. És egyáltalán nem érdektelen, hogy mi-

ért. 

A francia referendumnak az a sajátossága, hogy bár az elhatározás 

mindig a köztársasági elnöké, sohasem ő a kezdeményező. Referendumot 

vagy kormányértekezleten a kormány kezdeményezhet (de csak a Parla-

ment rendes ülésszakának idején), vagy a két Ház együttesen (de csak a 

kormány által beterjesztett törvénytervezet esetében). A referendum kiírá-

sára vonatkozó javaslatot mindkét esetben közre kell adni a Journal officiel 

hasábjain. Mindenesetre, az V. Köztársaság története során a két Ház eddig 

egyetlenegyszer sem kezdeményezett referendumot, és aligha valószínű, 

hogy valaha is kezdeményezni fog.103 Nem is csoda, hiszen a honatyák nem 

kedvelik a nép közvetlen konzultációját, mivel úgy érzik, ezzel kizárják 

őket a törvényhozás procedúrájából. Hogy a kormány referendumot csak 

parlamenti ülésszak alatt kezdeményezhet, annak az a magyarázata, hogy a 

két Ház csak ilyenkor ellenőrizheti a kormány munkáját, és adhat be bizal-

matlansági indítványt, ha történetesen nem ért egyet a referendummal (mint 

hogyan 1962-ben is beadott). 

A referendum tehát kétütemű eljárás: előbb a kormány (vagy a két 

Ház együttesen) javasol, azután az államfő, ha úgy látja jónak, kiír. Vagyis 

az államfő megkéri a miniszterelnököt, hogy meghatározott törvénytervezet 

vagy törvényjavaslat esetében tegyen indítványt referendum kiírására, majd 

elrendeli a referendumot. A döntés a köztársasági elnök kizárólagos előjo-

ga, ehhez az államfőnek még a miniszterelnök ellenjegyzésére sincs szük-

                                                                                                                            
Pompidou köztársasági elnök 1973-as döntése is belejátszott a népszavazás visszaszorulásába. Akkor úgy 
döntött, hogy az ötéves elnöki mandátummal kapcsolatos alkotmánymódosítást, jóllehet mind a két Ház 
már elfogadta, nem viszi tovább, mivel az államfőnek mindig a legminimálisabb kockázatot kell vállalnia: 
vagy megvan a Congrès-ben a megkövetelt háromötödös többség, és a referendumra már nincs szükség, 
vagy nincs meg, akkor viszont a referendum korántsem veszélytelen… L. Chagnollaud, Dominique 
[2005], 130. o. 
103 A Nemzetgyűlés házszabályában rögzített procedúrának a francia alkotmányjogban motion de renvoi 
au référendum a neve. 
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sége. Amiből az következik, hogy a procedúra csak akkor működik, ha 

nincs vita, politikai nézeteltérés a partnerek között. Mert ha vita van, vagyis 

„társbérlet” idején, ez az út el van zárva. Más szóval amikor a köztársasági 

elnök maga mellett tudja a parlamenti többséget, szabadon rendelkezhet a 

11. cikkelyben körvonalazott referendum eszközével, de amikor nem az ő 

pártjából kerül ki a parlamenti többség, nem tud vele élni. A 2000. október 

2-i referendum azonban kivétel e szabály alól, az elnöki mandátum idejé-

nek megrövidítésében ugyanis a baloldali miniszterelnök Lionel Jospin 

legalább olyan érdekelt volt, mint Jacques Chirac, a jobboldali köztársasági 

elnök. 

Ez a 11. paragrafus azonban – de Gaulle 1962-ben, a képviselők és 

szenátorok feje felett átnyúlva, ezzel fogadtatta el az V. Köztársaság legje-

lentősebb alkotmánymódosítását, a közvetlen elnökválasztást – az 1995. 

augusztus 4-i alkotmánymódosítás óta már nem teljesen azonos az 1958-

ban jóváhagyottal. A módosított 11. cikkely második bekezdése ugyanis 

kimondja, hogy „amikor a referendumot a kormány javaslatára írják ki, a 

kormánynak ezt a szándékot mindkét Ház előtt be kell jelenteni, a bejelen-

tést pedig vita követi”.104 (Vitatkozni azelőtt is lehetett a referendumon, de 

a vita fakultatív volt, 1995 óta viszont kötelező.) Igaz, a vita után nem tar-

tanak szavazást, de a Nemzetgyűlés, ha nagyon ellenzi a referendumot, 

még mindig adhat be bizalmatlansági indítványt a kormány ellen, mint 

ahogyan 1962 októberében is beadott. Az 1995-ös alkotmánymódosítás ez-

zel mintegy visszakapcsolta a Nemzetgyűlést a referendum kiírásának fo-

lyamatába. Elgondolkodtató ez a változás, még akkor is, ha tény, hogy az 

új rendelkezés gyakorlatilag semmivel sem növelte a Parlament jogosítvá-

nyát. Mintha, sok egyéb jel mellett, ez is arra vallana, hogy a Parlament sok 

                                           
104 Simon-Louis Formery, [2004], 34–38. o. 



 123

kis lépéssel és nagy-nagy türelemmel azért igyekszik apródonként vissza-

hódítani 1958-ban elvesztett privilégiumait.105 

Az 1958-as Alkotmány már idézett 3. cikkelye szerint „a nemzeti 

szuverenitást a nép választott képviselői útján és referendummal gyakorol-

ja”. A törvényszövegben az és kötőszó arra utal, hogy a referendum de 

Gaulle-nak nem egyszerűen alternatív lehetőség volt, hanem szükségszerű-

ség, eszköz a politikai elitnek a hatalom áramköréből való átmeneti kikap-

csolására. Nem túlzás azt mondani, hogy referendum nélkül sem az 1958-

as új Alkotmányt, sem a törvényalkotás területének korlátozását, sem a Par-

lament előjogainak megnyirbálását, sem az államfő hatalmi jogkörének ki-

terjesztését sohasem lehetett volna elfogadtatni, az államfő közvetlen vá-

lasztását törvénybe iktató 1962-es alkotmánymódosításról már nem is be-

szélve. Ilyenformán elmondható, hogy a referendumnak kulcsfontosságú 

szerepe volt az V. Köztársaság születésében. 

Talán érdemes két viszonylag kevéssé ismert referendumot egy kicsit 

részletesebben ismertetni: az 1961. január 8-i referendumnak az Algériával 

kapcsolatos politika, az 1962. április 8-inak pedig az eviani egyezmény ra-

tifikálása és Algéria függetlensége állt a középpontjában. Míg az előbb em-

lített referendummal a kormány arra kért felhatalmazást, hogy önrendelke-

zést adhasson az algériai lakosságnak, és még az önrendelkezés előtt kor-

mányrendeletekkel szervezze meg az algériai közigazgatást, a második re-

ferendum még messzebb megy a Parlament kiiktatásában, mivel arra ha-

talmazza fel a köztársasági elnököt, hogy egyszerű rendelettel vagy tör-

vényerejű kormányrendelettel (ordonnance) készítse elő Algériában a füg-

getlenség kikiáltását. 

Ez utóbbival egyébként a tábornok a törvényerejű kormányrendelet 
                                           

105 Ezt nevezi Frédéric Rouvillois a rendszer óvatos „reparlamentarizációjának”. Rouvillois, Frédéric 
[2004], 92. o. 
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új kategóriáját találta fel: azt, amelyikre a kormány nem a Parlamenttől, 

hanem közvetlenül a szuverén néptől kap felhatalmazást (így hozta létre 

például az államfő az 1962. június 1-i törvényerejű kormányrendelettel azt 

a Cour militaire de justice-nek nevezett rögtönítélő katonai bíróságot, 

amely az algériai eseményekkel kapcsolatos bűncselekményekben volt hi-

vatva ítélkezni).106 Mindkét referendum sikeres volt: míg az elsőt illetően 

17 millió–hat millió, a másodikat illetően 18 millió–1,8 millió volt az ige-

nek és nemek aránya. 

E két referendum mellett 1958 szeptembere és 1962 októbere között 

további kettő szólította még urnákhoz a franciákat: az elsővel az új Alkot-

mányra mondták rá az áment, a másodikkal pedig az V. Köztársaság legje-

lentősebb alkotmánymódosítását, a köztársasági elnök közvetlen választá-

sát hagyták jóvá. Mindez arra vall, hogy – miként Olivier Duhamel is 

hangsúlyozza107 – a referendumnak igen fontos szerepe volt a francia „fél-

elnöki rendszer” kialakításában. Legelsősorban azért, mert 1962-ig kellő-

képp ellensúlyozta azt a tényt, hogy az államfőt nem a nép választotta, ha-

nem egy mégoly széles választói kollégium; másrészt a referendum közvet-

len kapcsolatot létesített az államfő és a nép között, és biztosította a nemze-

ti politikával kapcsolatos nagy döntéseknek (nevezetesen az algériai válság 

megoldásának) terén a köztársasági elnök elsőbbségét. A későbbi években 

viszont az államfő már ritkábban folyamodott ehhez a lehetőséghez; ennek, 

többek közt, az is a magyarázata, hogy mivel 1962-től az államfőt közvet-

                                           
106 Ez a bíróság egy Canal nevezetű vádlottat is halálra ítélt; az ítéletet október 20-án kellett volna végre-
hajtani. Ő azonban, feltehetően az ügyvédei tanácsára, hatalmi visszaélés miatt panaszt tett az Államta-
nácsban, és kérte az ítélet megsemmisítését. Az Államtanács október 19-én ült össze, legelőször is, tekin-
tettel arra, hogy a törvényerejű kormányrendelet közigazgatási intézkedésnek számít, nem pedig törvény-
nek, kimondta saját illetékességét, és megállapította, hogy a törvényerejű kormányrendelet sem hagyhatja 
figyelmen kívül az alapvető jogelveket. És mivel a vádlottat az ítélet megfosztotta a fellebbezés lehetősé-
gétől, a törvényerejű kormányrendeletet hatályon kívül helyezték. A kivégzést nem hajtották végre. Vö. 
Duhamel, Olivier [2003], 107. o. 
107 Ugyanott, 99–114. o. 
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lenül választják, és már senki se kérdőjelezi meg a köztársasági elnök 

fennhatóságát, a de Gaulle által bevezetett „elnöki” referendum elvesztette 

funkcióját.108 

Nem véletlen, hogy Georges Pompidou csak egyet írt ki öt év alatt, 

François Miterrand mindössze kettőt tizenkét év alatt, Jacques Chirac 1995 

óta kettőt, Valéry Giscard d’Estaing pedig egyetlenegyet sem. Ami nem 

véletlen. A referendumot ugyanis senki sem szereti. Nem szeretik a politi-

kai pártok, nem szeretik a honatyák, nem szereti a politikai elit, és nem sze-

retik az államfők sem. Érdekes, hogy Valéry Giscard d’Estaing mandátuma 

alatt egyetlenegyszer sem folyamodott ehhez az eszközhöz, pedig ő annak 

idején alkotmányosan nem talált semmi kivetnivalót az 1962-es referendum 

procedúrájában; François Miterrand azonban két ízben is urnához szólította 

a szavazókat, holott ő 1962-ben súlyos alkotmánysértésnek, ha ugyan nem 

„államcsínynek” tartotta a referendumnak a 11. cikkely alapján való kiírá-

sát. Harmadfél évtizeddel később már másként látta a dolgot. És amikor 

1988-ban egy újságíró megkérdezte tőle, elfogadhatónak tartja-e a 11. cik-

kely alapján kiírt alkotmánymódosító referendumot, a köztársasági elnök 

ezt mondta: „Ma már általánosan elfogadott és a nép által is jóváhagyott 

szokás, hogy – párhuzamosan az alkotmány 89. cikkelyével – a 11. cikkely 

is bevett módja az Alkotmány módosításának. Mindamellett ezzel a lehető-

séggel igen nagy körültekintéssel szabad csak élni, és kizárólag rövid, 

könnyen érthető törvényszövegek esetében...”109 

De Gaulle 1969-es lemondása óta nemcsak megritkultak a referen-

dumok, de, ezzel egyidejűleg, az államfőnek a referendumhoz való viszo-

nya is alapvetően megváltozott. Abban az időben minden sikeres referen-

dum tovább erősítette az államfő legitimitását. Vagyis de Gaulle minden 
                                           

108 Ugyanott, 108. o. 
109 François Mitterrand, Pouvoirs, nº45, 1988, április, idézi Duhamel, Olivier, ugyanott, 109. o. 
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alkalommal bizalmi szavazásnak tekintette a referendum kiírását; és mindig 

kijelentette: ha nem kapja meg a többséget, lemond. Ahogyan 1969-ben a 

sikertelen referendum után le is mondott. Az utána következő köztársasági 

elnökök azonban már nem tekintették a referendumot bizalmi szavazásnak; 

ilyenformán a népszavazás – Georges Pompidou-nak 1972. április 23-ára 

kiírt referendumától fogva110 – levált, függetlenedett, elszakadt az államfő 

személyétől: ahogyan Olivier Duhamel mondja, deprezidencializálódott. 

Ettől fogva a referendumoknak már nincs igazi tétjük, és nincsenek mozgó-

sító hatással a szavazókra. Nem csoda, hogy az évek múltával egyre több a 

távolmaradók száma. Ebből a szempontból az államfői mandátum idejét 

hétről öt évre rövidítő 2000. szeptember 2-i referendum rekordot döntött: 

azon a napon a szavazóknak nem kevesebb mint 70 százaléka maradt ott-

hon. Furcsamód rekordot döntött, de részvételi rekordot, az európai alkot-

mánnyal kapcsolatos 2005. május 29-i referendum is, ezen ugyanis mind-

össze 17,3 százalék volt a távolmaradók száma. 

Úgy látszik, a referendum csak akkor mozgósítja a szavazókat, ha 

nagy a tét: míg a Nagy-Britannia közös piaci tagságát eldöntő népszavazás 

idején, 1972-ben, 40 százalék volt a távolmaradók száma, az Új-Kaledónia 

státusáról határozó 1988-as népszavazásnak már 63 százalék. Persze, mint 

ahogyan a legutóbbi, 2005-ös referendum esetében is látni lehetett, egyes 

belpolitikai problémák, feszültségek, tiltakozások könnyen eltéríthetik a 

kampányt eredeti céljától, és mindez még bizonytalanabbá teheti az IGEN 

győzelmét. De nemcsak a leadott szavazatok, hanem a referendum kiírása 

mögött is lehetnek politikai hátsó gondolatok. Az 1972-es és 1992-es refe-

rendum célja közt az is ott volt, hogy az államfő szerette volna megosztani 

                                           
110 Ennek az Európai Közösség kiszélesítése volt a tétje, vagyis az, hogy az újonnan jelentkező országo-
kat, Dániát, Írországot, az Egyesült Királyságot és Norvégiát felvegyék-e a tagállamok sorába (ez utóbbit 
is felvették volna, de a norvégiai népszavazás nemet mondott a csatlakozásra). 
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az ellenzéket, az 1988-as referendummal pedig François Mitterrand az Al-

kotmánybíróság elutasító határozatát akarta megkerülni. Elég az hozzá, a 

referendum politikai eszközzé válása is nagyban belejátszik a a részvevők 

arányának dráma csökkenésébe. De a referendumok fokozatos kiüresedése 

mellett a politikai élet és a republikánus értékek iránti növekvő szkepticiz-

mus is szerepet játszhat a jelenségben. A folyamatot, semmi kétség, csakis 

akkor lehetne megállítani, ha ismét komoly tétje volna a referendumnak, ha 

a a népszavazás kiírása csakugyan politikai kockázattal járna. 

Felmerült olyan javaslat is, hogy tekintsék ezentúl a referendumot – 

ha nem is az államfő, de legalább – a kormány bizalmi szavazásának. Utó-

végre az Alkotmány szerint a kormány javaslatára rendeli el az államfő a 

népszavazást. Ha egyszer a miniszterelnök döntő fontosságúnak érzi bizo-

nyos kérdésben a referendum kiírását, miért ne lehetne a kormány hivatal-

ban maradása a tét? Ebben az esetben az államfőt nem fenyegetné veszély, 

mégis értelmet kapna a népszavazás. Az a tény, hogy 2005 májusában a 

közelgő referendum kapcsán egyre többen vetették fel Franciaországban, 

hogy a nem győzelmének esetén logikusnak tartanák Jean-Pierre Raffarin 

meg a kormány lemondását111, arra vall, hogy a köztársasági elnök szemé-

lyétől elszakadt referendum vagy teljesen eltűnik a jövőben a francia poli-

tikai életből, vagy összekapcsolódik a miniszterelnök meg a kormány fele-

lősségével. 

Ami az Alkotmány módosításával foglalkozó 89. cikkelyt illeti, ki-

mondja, hogy ennek az a rendes módja, amikor a két Házzal külön-külön 

(és azonos formában) megszavazott szövegre a szuverén nép is rámondja 

az áment.112 Persze, a két ház Congrès-nek nevezett együttes ülése is ren-

                                           
111 Nem sokkal a referendum után Jacques Chirac köztársasági elnök fel is mentette Jean-Pierre Raffarint, 
és Dominique de Villepint nevezte ki miniszterelnöknek. 
112 Simon-Louis Formery [2004], 150. o.-tól. 
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delkezik ezzel az előjoggal113 (itt az alkotmány módosításához 3/5-ös „mi-

nősített” többség szükséges). Az eredeti gaullista elképzelés az volt, hogy 

ezt csak kivételképpen fogják összehívni, olyan esetekben, amikor a terve-

zett alkotmánymódosítást nem akarják referendummal a szavazók elé vinni. 

Az alkotmányozók nyilvánvalóan meg akarták különböztetni a rendes eljá-

rást (ez volt szerintük a referendum) a kivételestől (ezt olyan esetekre tar-

tották alkalmazhatónak, amikor, nem túl jelentős kérdésről lévén szó, úgy 

gondolták, nincs sok értelme az ügyet a szuverén nép színe elé vinni). 

Az intézményes gyakorlat azonban egészen másképp fest. De Gaulle 

utódai rendszeresen a Congrès testületével igyekeztek jóváhagyatni alkot-

mánymódosítási javaslataikat, még akkor is, amikor pedig a revízió mélyen 

a nemzeti szuverenitás érzékeny területébe vág (mint például a maastrichti 

meg az amszterdami szerződés ratifikációjával, illetve a nouméai megegye-

zéssel kapcsolatos alkotmánymódosítások esetében). A 89. cikkely máso-

dik bekezdését csak a 2000. szeptember 24-i referendum114 kapcsán alkal-

mazták, de ha igaz, sokan még akkor is igyekeztek a köztársasági elnököt 

lebeszélni a kockázatos procedúráról. Ha a végeredményt nézzük, méltán: a 

szavazás ugyan érvényes volt, a részvétel viszont szégyenletesen alacsony 

(a szavazásra jogosultak nem kevesebb mint 70 százaléka maradt távol az 

urnáktól).115 

                                           
113 Az együttes ülésnek hagyományosan a versailles-i kastély hatalmas tárgyalóterme a színhelye. 
114 A referendummal a köztársasági elnök hétéves hivatali idejének, a septennat-nak öt évre való megrö-
vidítését (vagyis a quinquennat-t) akarták jóváhagyatni. 
115 Frédéric Rouvillois [2004], 95–100. o. 



III. fejezet 

A köztársasági elnök 

 
„Szerintem elengedhetetlen, hogy az ál-

lamnak feje legyen; olyan férfi kell az állam 
élére, akiben a nemzet megbízik, aki viharban 
is őrzi a lényegest és aki biztosítéka az ország 
sorsának. De az is szükséges, hogy a végrehajtó 
hatalom ne a partikuláris érdekeket képviselő 
Parlamenttől függjön, és csak a Nemzet érdekét 
tartsa szem előtt. Mindebből az következik, 
hogy az államfőt a népnek kell választani...” 

 
Charles de Gaulle, Háborús emlékiratok, 

III. kötet (1944–1946)1 
 

A francia köztársasági elnök nem volt mindig olyan nagyhatalmú – 

úgyszólván uralkodói jogokkal rendelkező – államfő, mint amilyen napja-

inkban. Sőt, az I. Köztársaság nem is ismerte ezt a funkciót. A köztársasági 

elnök először a II. Köztársaság Alkotmányában jelenik meg, mégpedig rög-

tön olyan nagy jogosítványokkal felruházott államfőként, akit – hála az ál-

talános választójog új keletű vívmányának – az egész ország választ. De a 

II. Köztársaságnak csak egy elnöke volt, Napóleon unokaöccse, Bonaparte 

Napóleon Lajos. Ő 1851 legvégén, miután elnöki mandátumának meghosz-

szabbítása kapcsán konfliktusba keveredett a Parlamenttel, államcsínnyel 

magához ragadta a hatalmat, és a rákövetkező évben III. Napóleon néven 

már Franciaország császára. 

Ettől fogva a republikánus hagyomány eleve bizalmatlan a nagy jo-

gosítványokkal bíró elnöki funkcióval, mi több, minden személyi hata-

                                                 
1 Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, Le Salut, 1944–1946, Párizs, Presses Pocket, 1980, 287. o. 
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lommal szemben.2 A bizalmatlanság csak növekedett, amikor, már a III. 

Köztársaság idején, a monarchista többségű két Ház, a Thiers-féle átmeneti 

időszak után, 1873-ban a nyíltan monarchista Mac-Mahont (1808–1898) 

jelölte az államfői pozícióba. Mac-Mahon ugyanis nagyon komolyan vette 

elnöki jogosítványait, attól sem riadt vissza, hogy a republikánus többség-

gel szembefordulva feloszlassa az Alsóházat. Vesztére: az új választások-

nak még erősebb republikánus többség lett az eredménye. A köztársasági 

elnök és a Képviselőház közti konfliktus a Ház javára dőlt el. Mac-Mahon 

levonta a konzekvenciákat, 1879-ben lemondott. 

A végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalom közti kötélhúzásban 

az utóbbi lett a nyertes. Ezt a helyzetet emelte azután alkotmányos jogelvvé 

az első republikánus köztársasági elnök, Jules Grévy (1807–1891). Amikor 

Grévyt, a monarchista Mac-Mahon lemondása után, 1879-ben megválasz-

tották köztársasági elnöknek, február 6-án a Parlamentnek küldött híres 

üzenetében ünnepélyesen megfogadta, hogy – bár az alkotmányos törvé-

nyek meglehetősen nagy jogosítványokkal ruházzák fel – a korábbi köztár-

sasági elnökökkel ellentétben nem él velük, és sohase kerül konfliktusba a 

Képviselőházzal: „Mindig alá fogom vetni magam a parlamentarizmus 

szabályainak, és sohase fordulok szembe az alkotmányos intézmények által 

kifejezett közakarattal...” (Ezt a felfogást szokták az alkotmányjogi kézi-

könyvek „Grévy-féle Alkotmány”-ként emlegetni.) Erős törvényhozó hata-

lom, gyönge végrehajtó hatalom, erős Parlament, gyönge kormány és való-

ságos hatalom nélküli államfő – ez volt a III. és a IV. Köztársaság alapkép-

lete. Az államfői funkciónak ez az önkorlátozó felfogása egészen a IV. 

                                                 
2 Nem véletlen, hogy a két Háznak 1879-ben nem Gambettára, hanem a színtelenebb Jules Grévyre, 
1887-ben nem Jules Ferryre, hanem Sadi Carnot-ra, vagy 1920-ban nem Clemenceau-ra, hanem Paul 
Deschanelre esett a választása. A Parlament – biztos, ami biztos alapon – még véletlenül sem nagy állam-
férfit, hanem mindig jelentéktelen politikust választott államfőnek. Jellemző anekdota: amikor a két Ház 
egy alkalommal elnökválasztásra gyűlt össze, Clemenceau állítólag ezt mondta: Je vote pour le plus bête. 
[Én a leghülyébbre fogok szavazni.] 
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Köztársaság végéig, vagyis 1958-ig jellemezte a francia politikai életet.3 

Mindenesetre, már voltak a XIX. század végén is hangok,4 amelyek, 

szembefordulva ezzel a tradícióval, erős köztársasági elnököt, afféle „re-

publikánus uralkodót” láttak volna szívesen a legfelső pozícióban. Ezeknek 

a hangoknak, közvetlenül a második világháború után, az alkotmányjogban 

jártas Michel Debré mellett de Gaulle tábornok volt a legmarkánsabb kép-

viselője. Ami nem véletlen. De Gaulle-nak szilárd megyőződése, hogy a 

III. Köztársaság azért nem tudta magát megvédeni 1940-ben, és omlott ösz-

sze olyan hamar, mert hiányzott az egyszemélyi felelősség az állam éléről. 

Ilyenformán nem csoda, hogy a tábornok 1945 után az elnöki funkció re-

formját állította alkotmányjogi elképzeléseinek középpontjába. 

Mindezt abban a sokat idézett beszédében is kifejtette, amelyet 1946. 

június 16-án tartott a nyugat-franciaországi Bayeux-ben, és amely valósá-

gos előképe, ha ugyan nem nyersfogalmazványa vagy tervezete az V. Köz-

társaság 1958-as Alkotmányának.5 De Gaulle a nemzet nyilvánossága előtt 

itt vázolja fel először az erős köztársasági elnökkel kapcsolatos elgondolá-

sait, vagyis azt, hogy valamiféle „döntőbíró” (arbitre) kell a hatalmi ágak 

fölé, és hogy ennek a döntőbírónak a folyamatosságot, a Nemzet érdekeit 

kell képviselnie a széthúzással és önző pártérdekekkel szemben.6 

Így amikor a de Gaulle-kormány 1958 kora nyarán megbízást kap a 

IV. Köztársaság Parlamentjétől7 új alkotmány kidolgozására, nyilvánvaló, 

hogy az alaptörvénynek a réginél nagyobb jogosítványokkal felruházott 
                                                 
3 Erre célozva mondta de Gaulle, hogy sose fogadna el olyan funkciót, amelynek gyakorlása közben be 
kellene érnie az emlékművek koszorúzásával (a tábornok a szállóigévé lett inaugurer les chrysanthèmes 
kifejezést használta). 
4 Vö. Victor de Broglie, Vues sur le gouvernement de la France, Paris, Michel Lévy, 1870. 
5 Richard, Guy [1979], 311-314. o.; Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], 273–279. 
o. 
6 Ugyanott, 314. o. De Gaulle abban a beszédben, amelyet már az új alkotmány elkészülte után, de még a 
népszavazás előtt 1958. szeptember 4-én (jelképes dátum!) a párizsi place de la République-en mondott, 
sokkal világosabban, egyértelműbben fogalmaz.  
7 Vö. La loi constitutionnel du 3 juin 1958. Lásd, Duhamel, Olivier [1999], 28. o. és Rouvillois, Frédéric 
[1998], 24. o. 
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elnöki funkció lesz a „záróköve”. Elég egymás mellé helyezni a két alap-

törvényt, mármint az 1946-ost8 meg az 1958-ast,9 rögtön látni, hogy az al-

kotmányozók milyen fontos szerepet szánnak a köztársasági elnöknek az új 

konstrukcióban: míg az 1946-os Alkotmányban a köztársasági elnökre vo-

natkozó rendelkezések az V. fejezetben találhatók, a népfelségre, illetve a 

Parlamentre vonatkozó rendelkezések után, az 1958-as alkotmány úgyszól-

ván azzal kezdődik (ebben a szövegben ez a II. fejezet),10 és csak a népfel-

séggel kapcsolatos rendelkezések előzik meg. Mindez korántsem egyszerű 

„előléptetése” a köztársasági elnöknek, sokkal inkább arról van szó, hogy 

az új struktúrában a nagyobb súlyú elnöki funkciónak az a szerepe, hogy 

csökkentse, korlátozza, ellensúlyozza a Parlament jelentőségét. Olivier 

Duhamel egyenesen a déparlemantarisation szót használja, azt értve a neo-

logizmuson, hogy az új alaptörvény „deparlamentarizálta” a köztársasági 

elnököt, vagyis kivonta a két Ház fennhatósága alól, de lehetne úgy is 

mondani, hogy kiszabadította a két Ház „fogságából”. 

Bármennyire közel álltak is egymáshoz de Gaulle-nak és Michel 

Debrének az elnöki funkcióval kapcsolatos nézetei, a két koncepciót ko-

rántsem lehet azonosnak tekinteni. És csakugyan, ennek a „republikánus 

uralkodónak” a szerepét másképp látta de Gaulle, és másképp Michel 

Debré.11 Debré szemében a köztársasági elnök személyesen nem vesz részt 

a politikai csatározásokban, nem száll be a ringbe, ő – mivel csak a kor-

mányt meg a Parlamentet illeti az aktív cselekvés előjoga – csak afféle pár-

tok felett álló, elfogulatlan bíróként dönt a vitás kérdésekben. De Gaulle 

szemében viszont, épp ellenkezőleg, a köztársasági elnök nagyon is aktív, 
                                                 
8 Richard, Guy [1979], 302-311. o.; Les Constitutions de la France... [1995], 389–410. o. 
9 Erre nézve lásd Carcassonne, Guy [2004]; Simon-Louis Formery [2004]; Martinetti, Françoise [2003]; 
és főleg Renoux, Thierry S. – Villiers, Michel de [2001] és [2004]. 
10 Jellemző, hogy a III. fejezet még mindig a kormányra vonatkozik, és az 58-as alapszöveg csak a IV. 
fejezetben kezdi részletezni a Parlamenttel kapcsolatos rendelkezéseket. 
11 Világos és tüzetes elemzését adja a két koncepció közti különbségnek Rouvillois, Frédéric [2004], 124–
128. o. A következőkben erre támaszkodom. 
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és az alkotmányos uralkodóénál sokkal szélesebb, kiterjedtebb jogosítvá-

nyokat mondhat magáénak. A köztársasági elnöknek – nyilatkozik de 

Gaulle 1962-ben – „semmiképpen sem szabad megmaradnia a tanácsadó-

reprezentációs funkcióban”, már csak azért sem, mert „az ő vállára neheze-

dik Franciaország és a Köztársaság sorsa”. Márpedig világos: ahhoz, hogy 

az államfő eleget tudjon tenni „e feladatnak, megfelelő eszközökkel kell 

rendelkeznie...”12 

Mindez annyit jelent - és erre Frédéric Rouvillois is felhívja a fi-

gyelmet -, hogy az 1958-as Alkotmányban mind a Debré-féle, mind a de 

Gaulle-féle álláspont egyformán képviselve van (ami már csak azért is kü-

lönös, mivel részben kizárják egymást).13 Míg bizonyos cikkelyek (ilyen az 

5., 8., 12., 17., 54., 56. és a 61.)14 az „alkotmányos uralkodó” Debré-féle 

liberális koncepcióját képviselik, más cikkelyek (így a 11., 13., 16. és a 

19.)15, de Gaulle elképzeléseinek megfelelően, az „alkotmányos uralkodóé-

nál” sokkal kiterjedtebb és aktívabb elnöki szerepre adnak lehetőséget. 

Mármost éppen az volt az V. Köztársaság első éveinek nagy politikai tétje, 

hogy e kétféle elnöki koncepció, e két alternatív lehetőség közül melyik 

válik valóra, melyik realizálódik a politikai gyakorlatban. 

                                                 
12 Général de Gaulle, Discours et Messages, Paris, Plon, Livre de Poche, IV. kötet (1962. szeptember 
20.), 22–23. o. 
13 Rouvillois, Frédéric [2004], 127. o. 
14 Az 5. cikkely szerint a köztársasági elnök, aki egyszersmind az Alkotmány sérthetetlenségének, illetve 
a nemzeti függetlenségnek a biztosítéka, afféle „döntőbíróként” ügyel a közjogi szervek működésére és az 
állam folyamatosságára; a 8. a miniszterelnök kinevezésének jogát biztosítja számára; a 12. a Nemzetgyű-
lés feloszlatásának jogát; a 17. a kegyelemadás jogát; az 54. azt a jogot, hogy vita esetén az Alkotmánybí-
rósághoz fordulhat; az 56. azt a jogot, hogy három tagját is kinevezheti a kilenc tagú Alkotmánybíróság-
nak, mi több, a tagok közül az elnököt is ő jelöli ki; a 61. pedig azt a jogot, hogy a törvényszövegeket 
normakontroll végett megküldheti az Alkotmánybíróságnak. V. ö. Martinetti, Françoise [2003], 70–82. o. 
15 A 11. cikkely azt a jogot biztosítja, hogy a köztársasági elnök bármilyen törvényjavaslatot vagy alkot-
mánymódosítási indítványt – úgyszólván a Parlament feje fölött – referendumra bocsáthat; a 13. a kineve-
zésekkel kapcsolatos jogosítványt tartalmazza, valamint az elnöki rendeletek kiadásának jogát; a 16. a 
szükségállapot kihirdetésének joga (bár maga a kifejezés, jellemző módon, nem szerepel a szövegben); a 
19. pedig, amely a miniszteri ellenjegyzésekre vonatkozik, lévén ez az ellenjegyzés teljesen formális, 
valójában az önálló cselekvést teszi lehetővé. Vö. Martinetti, Françoise [2003], 71–73. o. 



 134

Nem mintha de Gaulle-t ez az alternatíva bármiféle választás vagy 

döntés elé állította volna. Bár a köztársasági államformához való hűségét 

nem lehet kétségbe vonni, de Gaulle mind származásánál és kultúrájánál, 

mind alkotmányos szemléleténél és katonás alkatánál fogva tántoríthatatlan 

híve a hierarchiának, a tekintélyelvű egyszemélyi vezetésnek. Ő „csak” re-

publikánus, de nem demokrata. Emellett valami misztikus küldetéstudat, a 

Jeanne d’Arc-éval rokon sugallatos hit, szinte prófétai elhivatottság is dol-

gozott benne. Nem képviselte ő a nemzetet, hanem azonos volt vele. Nem 

megjelenítette Franciaországot, hanem ő volt Franciaország. Nem megtes-

tesítette a népfelség elvét, hanem ő volt a népfelség elve. Mindez, termé-

szetesen, arra is rányomta bélyegét, ahogyan de Gaulle az Alkotmányt ér-

telmezte. Mindig is úgy fogta fel a dolgot, hogy az 1958-as Alkotmány, 

afféle méretre szabott egyenruhaként, egyenesen az ő rendkívüli képessége-

ire és elgondolásaira, egyenesen az ő vezetői adottságaira, hogy ne mond-

jam, személyes szükségleteire készült. 

És úgy is feszült rajta, mintha ráöntötték volna. De Gaulle mindig is 

úgy érezte, ez az Alkotmány az ő Alkotmánya, utóvégre, szakítva a repub-

likánus hagyománnyal, nem alkotmányozó nemzetgyűlés, hanem szemé-

lyesen ő „adományozta” holmi uralkodói gesztussal a nemzetnek, egy ki-

csit úgy, mint ahogyan XVIII. Lajos adományozta annak idején a Chartát 

az alattvalóinak. Nem is támadtak soha alkotmányos kételyei, és még akkor 

sem, ha esetenként ezt az ő alkotmányát nem „rendeltetésszerűen” használ-

ta.16 Ha egyszer ő a szuverén nép, az Alkotmány pedig ennek akarata, ho-

gyan is sérthetné meg a szuverén nép önnön akaratát? Ezért nem tudott so-

ha megbocsátani azoknak, akik a politikai vita hevében diktatórikus hajla-
                                                 
16 Mint például 1962-ben, amikor a köztársasági elnök közvetlen választását törvénybe iktató alkotmány-
módosítás kapcsán nem az 58-as Alkotmány 89. paragrafusát alkalmazta, hanem – csak hogy a Parlament 
két Házát megkerülje, ahol nyilvánvalóan nem kapott volna szavazattöbbséget – a referendum kiírását 
lehetővé tevő 11. paragrafust, amelyet, könnyen lehet, Michel Debré meg ő eleve kiskapunak épített az 
alapszövegbe. 
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mokkal, bonapartizmussal, sőt, „hatalmi visszaéléssel” vádolták.17 Ezek az 

ő ellenfelei18 rajta kívül a népfelség elvét is megsértették. 

Elég az hozzá, ha a rendszernek az elnöki funkció a középpontja, ak-

kor az elnöki funkciónak az elnök megválasztásának módja a legfontosabb 

eleme. A. III. és a IV. Köztársaság idején a köztársasági elnököt a két Ház 

együttes ülésen választotta. De már a kezdet kezdetén nyilvánvaló volt, 

hogy az elnök nem rendelkezhet komolyabb jogosítványokkal azzal a Par-

lamenttel szemben, amely funkcióba emelte. Az alkotmányozók úgy pró-

bálták az elnököt „deparlamentarizálni”, vagyis függetleníteni a Parlament-

től, hogy a két Háznál szélesebb elektori testületre bízták a választását. Ez a 

nyolcvanezer fős elektori testület, amelyben a vidéken élők a városiaknál 

sokkal erősebben voltak képviselve, és amelybe természetesen a két Ház 

tagjai, vagyis a honatyák is beletartoztak, 1958. december 21-én a leadott 

szavazatok 78,5 %-ával Charles de Gaulle-t választotta államfőnek. Ha de 

Gaulle annak idején beéri az államfő Michel Debré-féle passzívabb kon-

cepciójával, akkor ennek a szélesebb elektori testületnek a legitimációja 

nyilván hosszú távon is elegendő ellensúly lett volna a Parlamenttel szem-

ben. Csakhogy 1959-től egyre világosabb: de Gaulle a kormányzásban te-

vékenyen részt vevő erős államfői koncepció híve, ebből a nézőpontból pe-

dig a korábban elgondoltnál is nagyobb támogatásra, legitimációs háttérre 

van szüksége. 

Persze, amíg az algériai konfliktus nem rendeződik, addig a politikai 

elit is tudomásul veszi az elnöki funkció hatalmi túlsúlyát. Abban remény-

kednek, mihelyt visszatérnek a dolgok a rendes kerékvágásba, az elnök is 
                                                 
17 Az elhíresült kifejezés (forfaiture) Gaston Monnerville-nek, a Szenátus elnökének szájából hangzott el. 
De Gaulle, bosszúból, mindenféle büntetőintézkedéseket foganatosított a Szenátus ellen, sőt, az 1969-es 
sikertelen referendumban épp a Szenátus megszüntetéséhez szerette volna megkapni a szavazók hozzájá-
rulását. A köztársasági elnök túlhatalmát akkor még élesen ellenző François Mitterrand például, szintén 
az 1962-es alkotmánymódosítás kapcsán, odáig megy, hogy államcsínyt emleget sokat idézett pamfletjé-
ben. Vö. François Mitterrand, Le coup d’État permanent, Paris, coll. 10/18, 1965. 
18 Rouvillois, Frédéric [2004], 134. o. 
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visszatér a passzívabb államfő koncepciójához. De az eviani megegyezés 

és Algéria elszakadása után már nyilvánvaló, ilyesmiről szó sincs. A köz-

társasági elnök változatlanul ragaszkodik korábbi hatalmához. Ekkorra de-

rül ki: az elnök elsődlegességére korántsem a rendkívüli helyzet, korántsem 

az algériai konfliktus a magyarázat, ez az államfő-koncepció nagyon is 

megfelel de Gaulle felfogásának. De az is világos: ezt a széles jogosítvá-

nyokkal rendelkező államfői pozíciót csakis akkor lehet fenntartani, ha az 

elnök bírja az nemzet bizalmát. Vagyis ha nem mégoly széles elektori tes-

tület választja, hanem közvetlenül az egész ország. 

A döntő lépés azonban 1962-ig váratott magára. De Gaulle csak az 

az emlékezetes merénylet után szánta el magát a cselekvésre. 1962. augusz-

tus 22-én egy OAS kommandó a Petit-Clamart elnevezésű peremvárosi ne-

gyedben tüzet nyit az államfő autójára. Ez volt a legkomolyabb merénylet, 

amelyet valaha is de Gaulle ellen elkövettek.19 A tábornok csak a csodának 

köszönhette, hogy életben maradt. Ekkor tudatosul csak benne, hogy az új 

alkotmányos rend jövője nincs biztosítva. És hogy a jelenlegi Alkotmány 

csakis az ő személyes presztízsével megtoldva biztosíthatja csak az államfő 

elsőbbségét, mert ehhez a mégoly széles elektori testület önmagában nem 

elegendő. Kihasználva a kedvező helyzetet, egy hónapra rá bejelenti, hogy 

referendumot ír ki az Alkotmány 6. és 7. cikkelyének megváltoztatására, 

vagyis hogy attól fogva – először 1965-ben, vagyis az 1958-ban kezdődő 

hétéves mandátum lejártakor – általános választójoggal közvetlenül az or-

szág választja a köztársasági elnököt. 

Ha addig csak a rendkívüli helyzetnek és de Gaulle történelmi presz-

tízsének, karizmatikus személyiségének lehetett betudni az államfő hatalmi 
                                                 
19 A merénylet szervezőjét, Jean-Marie Bastien-Thiryt elfogták, és egy évre rá, 1963. március 11-én kivé-
gezték: de Gaulle állítólag azért nem akart élni kegyelmi jogával, mert a merénylő a golyózáporral a köz-
társasági elnök feleségének, illetve a szembe jövő kocsi utasainak életét is veszélyeztette. De Gaulle, ha 
igaz, mély megvetéssel beszélt a merénylet részvevőiről, szánalmas pancsernak tartva őket: Ils tirent 
comme des cochons. [Ezek még célozni se tudnak.] – mondta állítólag Georges Pompidou-nak. 
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túlsúlyát, attól fogva világos: mindez alkotmányosan is rögzítve lesz. Ami 

annyit jelent, hogy de Gaulle-hoz hasonlóan a tábornok utódai is elegendő 

hatalmi jogosítványokkal fognak rendelkezni, hogy biztosíthassák az V. 

Köztársaság intézményrendszerének zavartalan működését. Kiderült, hogy 

amit a politikai elit csak átmenetnek, ideiglenes megoldásnak, zárójelnek 

gondolt (nevezetesen hogy a köztársasági elnök éppúgy felette áll a Parla-

mentnek, mint ahogyan felette áll a kormánynak is), az valójában az V. 

Köztársaság „normális” alapképlete. 

Ha az 1958-as Alkotmány de Gaulle szempontjából olyan volt, mint 

egy méretre rendelt egyenruha, akkor az államfő közvetlen választásáról 

rendelkező 1962-es alkotmánymódosítás20 volt az utolsó igazítás. Ekkor 

kapta meg a köztársasági elnök, és ezúttal az egész nemzettől, azt a legiti-

mitást, amely az államfőt „republikánus uralkodóvá” emelte. Addig, bárha 

a Parlament két Házánál mégannyira szélesebb elektori testületnek is jelölt-

je, csak fél-erős köztársasági elnök; attól fogva az egész nemzet felkent ál-

lamfője. Némi túlzással úgy is lehetne fogalmazni, hogy de Gaulle ezzel az 

alkotmánymódosítással tette fel a koronát az 1958-as Alkotmányra.21 A 

köztársasági elnök immár elégséges kontrapunktja a Parlamentnek: ettől 

fogva ugyanakkora a hatalma, tekintélye, legitimitása, ha ugyan nem na-

gyobb, mint az egész Nemzetgyűlésé, sőt, mindkét Házé együttvéve. 

Jól jelzi az 1962-es alkotmánymódosítás rendkívüli jelentőségét, 

hogy egyesek, mint például Georges Vedel, úgy beszélnek róla, mintha ez 

                                                 
20 Az alkotmány azóta újra módosított 6. paragrafusáról van szó, amely a köztársasági elnök közvetlen 
választásáról és az elnöki mandátum időtartamáról rendelkezik. Erről Rouvillois, Frédéric [2004], 131–
134. o. Lásd még Renoux, T. S. – Villiers, M. de [2001], 298–299. és 310–311. o. Lásd még Chantebout, 
Bernard [2004], 35–53. o. 
21 Sokan azt mondják, az alkotmánymódosítás motivációjában döntő szerepet játszott az elhibázott me-
rénylet, amelyet 1962. augusztus 22-én követtek el a főváros közvetlen közelében de Gaulle ellen. Ezzel 
szemben az az igazság, hogy a köztársasági elnök közvetlen választása, implicit módon, mindig is logiku-
san következett az 1958-as Alkotmány „szelleméből”, de több ok miatt is csak 1962 legvégén voltak adva 
a politikai feltételei. Ilyenformán a merénylet sokkal inkább ürügy volt, semmint kiváltó ok. Vö. 
Duhamel, Olivier [2003], 117. o.-tól. 
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lett volna az V. Köztársaság második Alkotmánya. És csakugyan: az a tény, 

hogy a köztársasági elnököt immár az egész ország választja, nemcsak új 

megvilágításba helyezi, nemcsak újraértelmezi az 1958-as alapszöveget, de 

a politikai életet is teljesen átalakítja. Minthogy az esetek többségében a 

második forduló mindig egy baloldali meg egy jobboldali jelölt párbaja,22 a 

közvetlen elnökválasztás erősen bipolarizálja a politikai életet (ilyenformán 

el lehet mondani, hogy a hetvenes évek végén nagyrészt az elnöki pozíció 

megszerzésének reménye egyesítette François Mitterrand vezetésével és 

tette kormányképessé a baloldalt). 1962-től az elnökválasztás a politikai 

élet döntő pillanata, és csakis azok a pártok számítanak, amelyeknek ko-

moly esélyük van arra, hogy előbb-utóbb államfői pozícióba emeljék jelölt-

jüket. Ezt a helyzetet vállalta nyíltan Jacques Chirac pártja, amely – mintha 

bizony más célja nem is lehetne politikai pártnak, mint az elnöknek biztosí-

tani a többséget – egy időre ezt a sokatmondó nevet vette fel: Union pour 

la Majorité Présidentielle [Egyesülés az elnöki többség biztosítására].23 

Hogy valaki egyáltalán indulhasson az elnökválasztáson, ahhoz elő-

zőleg jelöltnek (candidat) kell lennie. Persze, nemcsak az szokta jelöltetni 

magát, akinek komolyak az esélyei, vagyis aki présidentiable, az is jelölteti 

magát, aki tudva tudja, hogy nullával egyenlő az esélye, de szüksége van a 

választási kampánytól elválaszthatatlan politikai reklámra, arra, hogy né-

hány hétig ott lehessen az érdeklődés homlokterében. Ennek a típusnak a 

baszk sapkás Marcel Barbu volt az első példája, aki „a rossz lakáskörülmé-

nyek közt élő kisember” képviseletében bukkant fel az 1965-ös elnökvá-

                                                 
22 Mindössze két kivétellel: 1969-ben a jobboldali Georges Pompidou-nak a második fordulóban a cent-
rista Alain Poherral, a Szenátus elnökével kellett megvívnia, 2002-ben pedig Jacques Chirac után, a vára-
kozások ellenére, nem Lionel Jospin, hanem Le Pen futott be másodiknak. De ha ezt a két esetet leszámít-
juk, 1965-ben, 1974-ben, 1981-ben, 1988-ban és 1995-ben is a második forduló jobboldali elnök kontra 
baloldali elnök párbaj volt. 
23 Ma már Union pour le Mouvement Populaire a párt neve. 
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lasztáson, és merült vissza rögtön utána a teljes ismeretlenségbe.24 Leg-

utóbb, 2002-ben, különösen nagy volt a mezőny, és a két főesélyes, a volt 

köztársasági elnök (président sortant) Jacques Chirac és a volt miniszterel-

nök Lionel Jospin, valamint a Front National hírhedt vezetője, Le Pen mel-

lett tizenhárman sorakoztak fel, ráadásul legtöbben a vereség biztos tudatá-

val, a rajtvonalon.25 

A választáson indulónak hivatalosan jelöltetnie kell magát (faire acte 

de candidature), ehhez pedig választhatónak (éligible) kell lennie. Hogy ki 

választható, arra nézve az 1962. november 6-i végrehajtási törvény az 

irányadó. Eszerint a jelöltség elengedhetetlen feltétele a francia állampol-

gárság, a betöltött 23. életév, és az úgynevezett dignité morale, magyarán a 

feddhetetlenség. Emellett, egészen a közelmúltig az is elengedhetetlen fel-

tétel volt, hogy a jelölt annak rendje-módja szerint teljesítse a kötelező ka-

tonai szolgálatot (service national). A jelöltséget igazoló okmányokat a je-

löltnek legkésőbb az első forduló (premier tour) előtti 19. napon be kell 

nyújtania az Alkotmánybíróságon, hogy az Alkotmánybíróság a választá-

sok előtt 16 nappal nyilvánosságra hozhassa az indulók névsorát. Persze, az 

Alkotmánybíróság nemcsak tudomásul veszi, nemcsak regisztrálja a jelö-

lést, hanem a beadott okmányokat is ellenőrzi. Ellenőrzi például, hogy a 

jelölt tett-e nyilatkozatot vagyoni helyzetéről (situation patrimoniale), és 

hogy a jelölt csakugyan megszerezte-e az induláshoz megkövetelt félezer 

„keresztapa” (parrain), magyarán védnök vagy pártfogó aláírását.26 
                                                 
24 De Gaulle, leereszkedően, „rokonszenves marhának” (un brave couillon) nevezte, l. Peyrefitte, Alain, 
C’était de Gaulle, Paris, De Fallois–Fayard, 1997, II. köt., 602–603. o. Az V. Köztársaság első elnökvá-
lasztásáról l. Winock, Michel, „1965: un président élu au suffrage universel !”, in L’Histoire, 2005 de-
cember, nº304, 75–84. o. 
25 François Bayrou, Arlette Laguiller, Jean-Pierre Chevènement, Noël Mamère, Olivier Besancenot, Jean 
Saint-Josse, Alain Madelin, Robert Hue, Brunot Mégret, Christine Toubira, Corinne Lepage, Christine 
Boutin és Daniel Gluckstein. 
26 Ez a rendszer, amely de Gaulle-ig nyúlik vissza, valósággal lehetetlenné teszi a pártonkívüli jelöltek 
indulását. De Gaulle eredetileg mindössze ötven védnökre gondolt, de a számot a miniszterelnök, 
Georges Pompidou nyomására végül felemelik százra, majd, okulva az 1974-es elnökválasztás tapasztala-
tán, az 1976. június 18-i végrehajtási törvénnyel ötszázra. Vö. Rouvillois, Frédéric [2004], 354–356. o. 
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A jelölteknek a kötelező vagyonnyilatkozatot az 1988. március 11-i 

többször módosított végrehajtási törvény írja elő. De csak a nyertesét teszik 

hivatalosan közzé. Majd egy hónappal hivatali idejének lejárta előtt, a köz-

társasági elnöknek ismét vagyonnyilatkozatot kell tennie, mintegy igazolá-

sul, hogy nem élt vissza hatalmával, hogy nem volt indokolatlan vagyon-

gyarapodás (enrichissement personnel). 1995-ben, elnöki megbízatása le-

jártakor, François Mitterrand is közzétett ilyen nyilatkozatot a Journal 

Officiel május 3-i számában. Ebből kiderül, hogy vagyoni helyzete a tizen-

négy éves elnöki mandátum után sem változott lényegesen. Ugyanígy elol-

vasható a hivatalba lépő köztársasági elnök, Jacques Chirac vagyonnyilat-

kozata is a Journal Officiel 1995. május 14-i számában, majd második 

mandátuma előtt a francia hivatalos közlöny 2002. március 25-i számá-

ban.27 

A jelöltnek egyebek közt a képviselők és szenátorok, a párizsi, me-

gyei vagy regionális önkormányzatok képviselői, polgármesterek, Lyon és 

Marseille városok kerületeinek polgármesterei, európai képviselők stb. kö-

zül kell a megfelelő számú támogató, illetve védnök aláírását megszerez-

nie, de oly módon, hogy az aláírások bizonyos „szórást” mutassanak (va-

gyis hogy ne egy-két helyről szerezzék be őket). Egy pártfogó csak egy je-

löltnek lehet védnöke. Ez azért szükséges, hogy kiszűrjék a helyi „nagyku-

tyákat” meg a feltűnést kereső félbolondokat, és hogy eleve nemzeti 

ismertségű politikusok jelöltethessék magukat a megmérettetésre. Az ösz-

szegyűjtött aláírásokat legkevesebb 30 megyéből kell beszerezni, és tilos az 

aláírások erős koncentrációja: vagyis az aláírásoknak csak legfeljebb tized-

része származhat egy megyéből. Mindez annyit jelent, hogy csakis olya-

noknak sikerül megszerezni az aláírásokat, akik mind megyei-regionális 
                                                 
27 A két nyilatkozat összevetéséből kiderül, hogy az államfő vagyona időközben 8.320.500 frankról 11,3 
millió frankra emelkedett. Jacques Chirac 1995-ös vagyonnyilatkozatát illetően lásd L. Lavroff, Dmitri 
Georges [1999], 477–478. o. 
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szinten, mind országos szinten megfelelő támogatási hálózattal rendelkez-

nek. 

Nehezíti a dolgot, hogy a jelölteknek mindössze három hetük van az 

aláírások összegyűjtésére. A támogatók vagy védnökök neve 1976-tól nyil-

vános. Az 1976. június 18-i végrehajtási törvény ugyanis úgy rendelkezik, 

hogy a védnökök nevét és megbízatását is közzé kell tenni a Journal 

officiel hasábjain.28 Ettől fogva a támogatóknak vállalniuk kell a felelőssé-

get a közvélemény előtt. A szigorú óvintézkedésekre azért volt szükség, 

hogy eleve kizárják az intézményt megkérdőjelező, a választásokat nevet-

ségessé tevő jelölteket, és hogy megértessék a támogatókkal: az aláírás nem 

baráti szívesség, hanem politikai cselekedet, amiért vállalniuk kell a fele-

lősséget. Ma már egyáltalán nem következmények nélküli, hogy egy pol-

gármester kinek ad aláírást. Előfordult például, hogy amikor egyik polgár-

mester a szélsőjobboldali Le Pen (Front national) jelöltségét támogatta, a 

község lakói értésére adták: ha még egyszer előfordul ilyesmi, nem fogják 

újraválasztani. 

Persze, a komolytalan jelölteket így sem lehetett teljesen távol tarta-

ni. Coluche-nek,29 a hetvenes évek legendás komikusának volt egyik leg-

nagyobb alakítása, amikor 1980. október 26-án bejelentette, hogy indul az 

elnökválasztáson. Jelöltségét annak idején a színészek közül Jean-Paul 

Belmondo és Gérard Depardieu, a nevesebb értelmiségiek közül pedig 

Pierre Bourdieu és Gilles Deleuze is támogatta. Politikai körökben nem kis 

visszatetszést keltett, hogy a komikus viccet mert csinálni a Köztársaság 

legszentebb intézményéből, de Giscard d’Estaing-t és François Mitterrand-t 

azért is bosszantotta a dolog, mert Coluche-nek a statisztikák szerint már az 

első hetek után 16 százalékra emelkedett a népszerűsége. Végül a komikus, 

                                                 
28 L. Lavroff, Dmitri Georges [1999], 460. o. 
29 Eredeti nevén Michel Colucci (1944–1986). 
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feltehetően politikai, ha ugyan nem rendőrségi nyomásra,30 1981 tavaszán 

visszalépett. 

A kampány a választás előtti pénteken éjfélkor ér véget. Kezdődni 

viszont azon a napon kezdődik, amikor, 16 nappal a választás előtt, a jelöl-

tek névsora megjelenik a francia hivatalos közlöny, a Journal Officiel ha-

sábjain. Legalábbis hivatalosan, mert félhivatalosan a kampány már hóna-

pokkal, ha ugyan nem évekkel korábban elkezdődik. A hetvenes évek kö-

zepétől tíz körül mozog a jelöltek száma, ebből a szempontból a 2002-es 

választás, amelyen csaknem tizenöten álltak rajtvonalhoz, kivételnek szá-

mít. A második forduló is péntek éjfélkor ér véget, de ott nem 15 nap a 

kampány időtartama, hanem csak 8. A jelöltek a közszolgálati médiumok-

ban egyenlő műsoridőt kapnak. Sokáig a kampány utolsó hetében tilos volt 

minden közvélemény-kutatás közzététele,31 de a helyzetet a 2002-214-es 

számú 2002. február 19-i törvény sokban módosította; azóta csak a válasz-

tásokat közvetlenül megelőző napon és a választások napján tilos a közvé-

lemény-kutatások eredményeinek nyilvánosságra hozatala és értelmezése. 

A választások tisztaságát a nemzeti választási bizottság ellenőrzi 

(Commission nationale de contrôle). Ennek tagja az Államtanács elnökhe-

lyettese és két tagja, a Semmítőszék főbírája (premier président) és két tag-

ja, a Számvevőszék főbírája és két tagja. De a kampány törvényességére 

nemcsak ők felügyelnek. A kampány idején az Alkotmánybíróságnak is 

fontos a szerepe. Ellenőrzi az előkészületeket, a védnökök és a jelöltek 

névsorát, kivizsgálja a panaszokat, és kijelöl 1400 választási biztost 

(magistrats judiciaire), akik a helyszínen ellenőrzik a választás tisztaságát. 

                                                 
30 Amikor egyik munkatársa autóbaleset áldozata lett, a rendőrség – csak hogy ráijesszen – olyan látszatot 
keltett, mintha a férfit ők tették volna el láb alól. 
31 77-808-as számú 1977. július 19-i törvény, in Vincent, Jean Yves – Villiers, Michel de, Code électoral 
[2004], 571–575. o. 
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A választási jogviták az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartoznak.32 

A műsoridő egyenlő elosztásáért a Rádió-televíziós Főanács a fele-

lős. Az adás időtartamát a testület szabja meg, miután a jelöltekkel is meg-

vitatta a dolgot. Mindegyik jelölt kap egy órát a közszolgálati rádióban; 

ami a televíziót illeti, az első fordulóban másfél, a másodikban két óra jár 

minden jelöltnek. Emellett a választásig minden jelöltet egyenlőnek kell 

tekinteni, és az egyenlőség elvét a közszolgálati és kereskedelmi csator-

náknak a hírműsorokban is tiszteletben kell tartani. Ez az idő jelöltenként 

az első fordulóban tizenöt percnél nem lehet kevesebb, a második forduló-

ban pedig jelöltenként nem lehet kevesebb egy óránál (vagy legfeljebb ak-

kor, ha ehhez mindkét jelölt hozzájárulását adta). A műsoridőt a két jelölt 

személyesen használhatja fel, és a műsorban az általuk kijelölt személyek is 

részt vehetnek. 

A műsoridőbe, természetesen, az a hosszú tévébeszélgetés is beletar-

tozik, amikor a jelöltnek neves újságírók kérdéseire kell válaszolnia. Emlé-

kezetes pillanata volt például, még az 1981-es elnökválasztás előtt, a 

François Mitterrand-nal készített interjúnak, amikor az egyik újságíró befe-

jezésül ezt a kérdést tette fel a baloldal jelöltjének: „A szavazók több mint 

64 százaléka határozottan ellenzi a halálbüntetés eltörlését. Önnek mi az 

álláspontja?” Mitterrand gondolkodás nélkül válaszolt: azt mondta – sta-

tisztikák ide vagy oda – neki mind politikai megfontolásból, mind morális 

szempontból legszilárdabb, de azt is lehetne mondani, rendíthetetlen meg-

győződése, hogy a halálbüntetést el kell törölni. Ebben a számára elvi kér-

désben volt bátorsága szembefordulni a közvéleménnyel, és ezt, furcsamód, 

a választók is pozitívan értékelték. 

A második fordulónak a tévévita, a duel télévisé a csúcspontja, ami-

                                                 
32 1995-ben például az Alkotmánybíróság tizenhárom szavazókörben (bureau de vote) volt kénytelen 
megsemmisíteni az eredményeket. 
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kor a két versenyben maradó jelölt egymással vitázva próbál, még az utolsó 

pillanatban, újabb támogatókat szerezni. Jellemző a franciákra, hogy itt már 

nem is annyira a rátermettség, a gazdasági és politikai szakértelem számít, 

sokkal inkább a gyors észjárás és a megsemmisítően szellemes viszontvá-

lasz. Nem egy ilyenkor elhangzott megjegyzés él szállóigeként a nyelvben. 

Mint például a híres Vous n’avez pas le monopole du cœur [Ön nem sajátít-

hatja ki magának a társadalmi együttérzést] – az emlékezetes mondatot 

Valéry Giscard d’Estaing az elnökválasztási kampány során 1974. május 

10-én a Face à Face [Négyszemközt] elnevezésű televíziós vitában mondta 

François Mitterrand-nak, a baloldali ellenzék egyetlen jelöltjének.33 A meg-

jegyzés telibe talált, sokak szerint Valéry Giscard d’Estaing ennek a sze-

rencsés megjegyzésnek köszönhette, hogy a második fordulóban egy fej-

hosszal legyőzte François Mitterrand-t. 

A második történet 1988-ból való. A másodszor is induló Mitterrand-

nak, elnöki mandátuma lejártával, az első „társbérlet” miniszterelnökével, 

Jacques Chirac-kal kellett tévévitára leülnie. Jacques Chirac, akit szemlá-

tomást erősen nyomasztott François Mitterrand politikai presztízse és fenn-

héjázó stílusa, így kezdte: „Itt most, Mitterrand úr, nincs köztársasági elnök 

és nincs miniszterelnök, itt két egyenlő jelölt vitázik egymással. Remélem, 

ezzel Mitterrand úr is egyetért...” Mire Mitterrand fapofával: Vous avez 

parfaitement raison, Monsieur le premier ministre... [Önnek teljesen igaza 

van, miniszterelnök úr...]34 
                                                 
33 A vita során Giscard d’Estaing, akit egyre jobban bosszantott Mitterrand baloldali moralizálása és le-
ereszkedő stílusa, egyszercsak odavágta: ...je trouve toujours choquant et blessant de s’arroger le 
monopole du coeur. Vous n’avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du coeur.... [...mindig is sértőnek 
és elfogadhatatlannak tartottam a társadalmi együttérzés ilyen kisajátítását. A társadalmi együttérzés, 
Mitterrand úr, nem csak a baloldal kiváltsága.] A szállóigévé lett kifejezést még ma is emlegetik, sőt, 
használják is, de csak a jobboldalon. 
34 Gicquel, Jean [2004] 608. o. Ez az emlékezetes párbaj egyszersmind arra is rávilágít, hogy hivatalban 
levő miniszterelnöknek, akit teljesen lekötnek az állam gondjai-bajai, vajmi kevés az esélye az államfői 
pozíció megszerzésére, gondoljunk csak Jacques Chirac és Édouard Balladur 1995-ös, vagy Jacques 
Chirac és Lionel Jospin 2002-es vetélkedésére (Georges Pompidou politikai karrierje inkább kivétel ebből 
a szempontból). 
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A választási rendszer egyneves kétfordulós többségi (uninominal, 

majoritaire à deux tour). Ebben az esetben egész Franciaország egyetlen 

választókerületnek számít. Az első fordulóban csak akkor eredményes a 

választás, ha a jelölt megkapta az abszolút többséget, vagyis a leadott sza-

vazatok felét plusz egyet (de ez eddig egyetlen jelöltnek sem sikerült). A 

második fordulót az első utáni második vasárnapon tartják. Csak a két leg-

jobb vehet rajta részt, miután a többi esélyes visszalépett: ez annyit jelent, 

hogy a törvény azt is lehetővé teszi, hogy akár a legjobb helyezést elérő is 

visszalépjen, ha úgy látja, hogy a második fordulóban bárkinek is több esé-

lye van az övénél. A második fordulóban (ballottage) már biztos az abszo-

lút többség. Az eredményt az Alkotmánybíróság hirdeti ki, mégpedig az 

első fordulóban a választások utáni szerdán este 20 h előtt, a második for-

dulóban legkésőbb tíz nappal a választások után. A hatalmat a hivatalban 

levő köztársasági elnök mandátuma lejártának utolsó napján adja át az új-

nak, de a régi elnök, mihelyt az Alkotmánybíróság kihirdette az eredményt, 

mandátumának lejárta előtt is elhagyhatja hivatalát.35 Ennek a szertartásos 

jelenetnek franciául la passation des pouvoirs [a hatalom átadása] a neve. 

Ez 1981 májusában úgy történt, hogy Valéry Giscard d’Estaing 

1981. május 14-én levelet intézett François Mitterrand-hoz, közölve az 

újonnan választott köztársasági elnökkel, hogy szeretné utódjának „az ál-

lamfői hatalmat a lehető legrövidebb időn belül átadni”. Mire Mitterrand 

levélben közölte, hogy neki a május 20-a volna a legmegfelelőbb időpont.36 

                                                 
35 Azt is az Alkotmánybíróság állapítja meg, hogy pontosan mikor ér véget az államfő mandátuma. Ehhez 
nem azt veszi alapul, hogy mikor foglalta el a hivatalát, hanem azt, hogy mikor tették közzé a választások 
eredményét. Azt, hogy Valéry Giscard d’Estaing a köztársasági elnök, 1974. május 24-én hozta nyilvá-
nosságra az Alkotmánybíróság, és jóllehet az államfő május 27-én foglalta el funkcióját (és költözött az 
Élysée-palotába), hivatalosan 1981. május 24-én nulla órakor járt le a mandátuma. Mindamellett Valéry 
Giscard d’Estaing már május 20-án átadta hivatalát François Mitterrand-nak, ezzel három nappal ajándé-
kozva meg az új államfőt, amit François Mitterrand, annak rendje-módja szerint, vissza is adott, mivel 
tizennégy évvel később pontosan három nappal korábban, 1995. május 17-én adta át funkcióját az újon-
nan választott államfőnek. Vö. Carcassonne, Guy [2004], 62-63. o. 
36 A levélváltást illetően l. Lavroff, Dmitri Georges [1999], 472–473. 
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Ezek után, május 15-én, az új elnök személyes megbízottja abban egyezett 

meg az Élysée-palotával, hogy a hatalom átadására május 20-án reggel fél 

tízkor kerül sor. A megadott időpontban Valéry Giscard d’Estaing az elnöki 

palota peronján fogadta az új államfőt, majd a két politikus néhány percre 

visszavonult (a régi köztársasági elnök ilyenkor adja át az atomfegyver al-

kalmazására vonatkozó titkos információkat az újnak); kisvártatva mind-

ketten újra megjelentek az Élysée-palota peronján, majd kézfogás után 

Valéry Giscard d’Estaing gyalogosan távozott.37 1995-ben Mitterrand és 

Chirac meleg kézfogással búcsúzott, ahogyan tizenkét évvel később, 2007 

május 16-án, Chirac és Sarkozy is.38 

Az újonnan választott köztársasági elnök hivatalba lépése hivatalos 

szertartás keretében megy végbe. A ceremóniának az Élysée-palota dísz-

terme a helyszíne, jelen van a szertartáson a becsületrend főkancellárja 

(Grand chancelier de l’Ordre de la Légion d’honneur), jelen vannak az 

állam legmagasabb közjogi méltóságai stb. Az Alkotmánybíróság elnöke 

ilyenkor kihirdeti az elnökválasztás eredményét, majd a Becsületrend fő-

kancellárja az új államfőnek ünnepélyesen átadja a rend nyakláncát39. Ez-

után az új elnök rövid nyilatkozata következik, végül a gratulációk. De 

Gaulle és Georges Pompidou még ragaszkodott a köztársasági elnökök ha-

gyományos „egyenruhájához”, vagyis a frakkhoz, és mindig a köztársasági 

elnöknek kijáró rendjelekkel fényképeztették magukat: ezzel a hagyomány-

nyal először Valéry Giscard d’Estang szakított, azóta a köztársasági elnö-

kök már csak öltönyben-nyakkendőben állnak fényképezőgép elé, és a 
                                                 
37 Kínos pillanata volt a hatalom átadásának, amikor az Élysée-palota előtt összeverődő tömeg kifütyülte 
a gyalogosan távozó Valéry Giscard d’Estaing-t. 
38 Mind 1995-ben, mind 2007-ben volt egy rövid időszak, amikor a régi köztársasági elnök még hivatal-
ban volt, de az újat már megváltoztatták. Ilyenkor szokás, hogy a régi köztársasági elnök a jelentősebb 
eseményekre meghívja az újat. Így jelent meg az 1995. május 8-i ünnepségen Jacques Chirac is François 
Mitterrand mellett, és így hivta meg Jaques Chirac is Nicolas Sarkozyt arra a Luxemburg-kertben rende-
zett ünnepségre, amellyel a rabszolgaság eltörléséről emlékeztek meg. 
39 Ezt a rendjelet de Gaulle és Pompidou még viselte (ők még frakkot öltöttek a szertartásra), de Gircard 
d’Estaing óta a köztársasági elnökök már nem akasztják a nyakukba. 
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rendjeleket sem viselik.40 

Része a szertartásnak, hogy a frissen választott köztársasági elnök a 

Diadalív alatt megkoszorúzza az ismeretlen katona sírját, majd részt vesz a 

Notre-Dame-székesegyház istentiszteletén. A ceremónia 1981 májusában – 

amikor a franciák százezrei ünnepelték, együtt a köztársasági elnökkel és 

pártjával, a baloldal győzelmét – új rituáléval gazdagodott. Emlékezetes 

pillanata volt az eufóriának, amikor az államfő az ismeretlen katona sírjá-

nak megkoszorúzása után a Panthéon felé vette útját, hogy a baloldal nagy 

elődei előtt lerója tiszteletét, és elhelyezzen egy-egy rózsát a rabszolgaság 

eltörlésének törvénybe iktatását 1948-ban kezdeményező republikánus po-

litikus, Victor Schoelcher, valamint Jean Jaurès és Jean Moulin sírján. 

Nicolas Sarkozy 2007. május 16-án, miután nyitott autóban és a köztársa-

sági gárda kíséretével végigvonult a Champs-Élyséen, és a Diadalív alatt 

megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját, és az emlékművön „felszította a 

tüzet” (raviver la flamme) – új rituálé! – előbb Clemenceau, majd de Gaulle 

szobra, végül a Bois de Boulogne-ban a nácik által kivégzett hazafiak em-

lékműve előtt is lerótta tiszteletét. 

Az elnökválasztás finanszírozását három törvény is szabályozza.41 

Szigorúan szabályozva van, hogy mennyi lehet a kiadások felső határa 

(plafonnement). Jogi személyek nem, csakis pártok vehetnek részt a finan-

szírozásban, de ott is szabályozva van, hogy milyen szintig. Magánszemé-

lyek viszont részt vehetnek (szintén meghatározott összeghatárig), és a 

pénzt levonhatják az adójukból (déduction fiscale). Az állam hozzájárulását 

az eredmény szerint osztják el. A számlákat utólag ellenőrzik, és ha a vizs-

gálat többletkiadást tapasztal, ezt vissza kell fizetni a kincstárnak. Közvet-

lenül az állam állja a papír- és nyomdaköltségeket, a szavazólapok nyomta-
                                                 
40 L. Lavroff, Dmitri Georges [1999], 473–474. o. 
41 Ezek: a 90-55-ös számú 1990. január 15-i, a 93-122-es számú 1993. január 29-i és a 96-300-as számú 
1996. április 10-i törvény. 
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tásának költségét, valamint a jelöltek kinyomtatott politikai nyilatkozatai-

nak számláját, végül a plakátok kiragasztásának költségeit. 

Mindezeket összevéve a francia elnökválasztás korántsem olcsó mu-

latság. 2002-ben például az állam nem kevesebb mint 50,3 millió eurót fi-

zetett vissza a jelölteknek, és ez az összeg mindössze egyharmada az április 

21-én és május 5-én tartott elnökválasztás kiadásainak. A végösszeg vala-

hol 152–153 millió euró között mozoghat. Ahogyan a Le Monde c. függet-

len párizsi napilap 2001. december 28-i száma is utal rá, 1981 óta teteme-

sen emelkedtek az elnökválasztás összköltségei: míg 1981-ben az állam 

47,6 millió euróból (312,5 millió frank) kihozta az elnökválasztást, 1988-ra 

ez az összeg 114,4 millió euróra (750.5 millió frank), 1995-re pedig 133,5 

millió euróra (875,5 millió frank) emelkedett.42 

A köztársasági elnök súlyának, tekintélyének, hatalmának a mandá-

tum időtartama az egyik legfontosabb eleme. Franciaországban sokáig hét 

év volt az államfő hivatali ideje.43 Ez a hét év, még a III. Köztársaság alatt, 

az 1873. november 20-i törvényben bukkan fel először: ennyi időre nevezi 

ki a két Ház a monarchisták javaslatára44 Mac-Mahon marsallt, Magenta 

grófját „a végrehajtó hatalom fejének”. Minthogy Chambord gróf, a trón 

várományosa a nemzeti zászló ürügyén lényegében véve visszautasította a 

trónajánlatot, a Parlament szeretett volna hosszú időre olyan embert tudni 

az ország élén, aki, ha majd eljön az ideje (erre kellett a hét év), biztosan 

megtalálja a módját a királyság visszaállításának. 

Az 1875. február 25-i törvény, más néven a Wallon-féle törvénymó-

dosítás (amendement Wallon) ehhez csak annyit tesz hozzá, hogy ezt a hét-

                                                 
42 Csak összehasonlításul, egy darab Le Rafale típusú bombázó repülőgépnek körülbelül 100 millió euró 
(600 millió frank) az ára. 
43 A II. Köztársaság Alkotmánya még négy évben szabta meg az elnöki mandátum időtartamát, de ez nem 
teremtett hagyományt. Aminthogy az sem, hogy a négyéves elnöki mandátumot nem lehetett meghosz-
szabbítani. 
44 A monarchisták először tíz évet javasoltak, de hét évben sikerült megállapodniuk az ellenzékkel. 
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éves időtartamot elválasztja Mac-Mahon személyétől. Addig csak Mac-

Mahon személyes megbízatása szólt hét évre, attól fogva minden köztársa-

sági elnöknek ennyi lesz a hivatali ideje. Ezzel állandósult a septennat in-

tézménye, amely hatvanöt éven át nemcsak a III. Köztársaság végéig, de a 

IV. Köztársaság alatt is fennmaradt. És miért is ne maradt volna fenn, ha 

egyszer a megbízatás úgysem járt valóságos hatalommal. Ha egyszer a köz-

társasági elnöknek nincs valóságos hatalma, végeredményében mindegy, 

mennyi ideig marad hivatalban, sőt, a hosszú hivatali idő még növelheti is a 

funkció jelképes tekintélyét. 

Ilyenformán a septennat az V. Köztársaság Alkotmányába is beleke-

rült.45 Feltételezhetően nem is annyira hagyománytiszteletből (bár megle-

het, abból is), sokkal inkább azért, mert az alkotmányozók úgy látták: a 

köztársasági elnöknek a képviselőkénél hosszabb hivatali ideje jelképesen 

is kiemeli, ha ugyan nem garantálja az államfő elsőbbségét és függetlensé-

gét a Parlamenttel szemben. Az lehetett az elképzelés, hogy a septennat 

intézménye tovább növeli az államfőnek az elektori testülettől kapott legi-

timitását. Bár erre 1962 után nem volt szükség, a hét év maradt. Feltehető-

en azért is, mert de Gaulle előnyösnek tartotta a funkcióra nézve, hogy füg-

getlen a törvényhozás megújulásának ötéves ritmusától. Hiszen a köztársa-

sági elnök a pártokkal szemben egyfajta stabilitásnak, folyamatosságnak is 

képviselője. Pedig már de Gaulle utódja, Georges Pompidou is sokallta a 

hét évet, és 1973-ban (éppen a törvény százéves évfordulóján) javasolta is a 

megváltoztatását, de az alkotmánymódosításhoz nem tudta megszerezni a 

kellő minősített többséget. 

Pedig akkor nagy problémák még nem is voltak ezzel a hét évvel. Az 

csak évek, évtizedek múltán derült ki, hogy az Alkotmány szerint meg is 

hosszabbítható hét év nagyon terhes is lehet. Ezt a franciáknak a kilencve-
                                                 
45 A septennat-ról meg a quinquennat-ról l. Renoux, Thierry S. – Villiers, Michel de [2004], 349–351. o. 
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nes évek elején kellett megtapasztalni, amikor második mandátumának 

legvégén a nagybeteg François Mitterrand gyakorlatilag már nem tudta 

vinni az ügyeket. De más probléma is van a hét évvel, főleg amióta a balol-

dal is kormányképes. Az a tény, hogy az elnöki mandátum hét évre szól, a 

képviselői pedig csak ötre, a septennat intézménye felerősíti a baloldal és 

jobboldal közti esetleges ritmuszavarokat, vagyis a „társbérlet” lehetőségét. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy az elnöki mandátum első öt éve általában 

konfliktusmentes: az elnök hivatalba lépése után feloszlatja a Parlamentet, 

és ilyenkor, mintegy megismételve a köztársasági elnöknek adott bizalmat, 

a szavazók vele azonos pártállású többséget küldenek a Nemzetgyűlésbe. 

Az utolsó két év azonban – ahogyan az első és a második „társbérlet” 

is mutatta - már sokkal zaklatottabb. Ez az időszak általában az elnök bírá-

latáé, szankcionálásáé. Az 1958-as Alkotmány megszövegezői nem szá-

moltak azzal az eshetőséggel, hogy a köztársasági elnöknek más pártállású 

parlamenti többséggel és miniszterelnökkel kell együttműködnie. És ha 

igaz is, hogy ez a felállás nem okozott alkotmányos válságot, ez nem jelen-

ti, hogy az állam legfelső szintjén nem keltett feszültséget, és hogy nem 

bénította meg a döntéseket. Ezt a két évet kellett levágni az elnöki mandá-

tum időtartamáról. Ami 2000-ben meg is történt. Az alkotmánymódosítást 

június 20-án szavaztatták meg a Nemzetgyűléssel (466 igen, 28 nem, 9 tar-

tózkodás), és június 29-én a Szenátussal (228 igen, 43 nem, 50-en nem sza-

vaztak). A referendumot szeptember 24-re írták ki,46 és a quinquennat in-

tézményével kapcsolatos új törvényt október 2-án hirdették ki. 

Bár erről az Alkotmány nem rendelkezik, az elnöki mandátum kor-

látlanul meghosszabbítható. De Gaulle-nál ez a hosszú idő nem volt prob-
                                                 
46 Jóllehet a leadott szavazatok (suffrages exprimés) 73,21 %-a elfogadta a reformjavaslatot, sokat levon 
az IGEN értékéből, hogy 69,81 % volt a távolmaradók aránya. Ilyenformán az elnöki mandátum időtar-
tamának megrövidítését a nyilvántartott szavazópolgároknak (inscrits) csak 18,75 %-a hagyta jóvá. Az V. 
Köztársaság történetében még nem volt referendum, amelyen ilyen magas lett volna a távolmaradók 
számaránya. 



 151

léma, ő a referendumokkal újra meg újra megerősítette legitimitását: min-

den referendum előtt nyilatkozatban közölte, hogy a negatív szavazatok 

túlsúlya esetén lemond (ez 1969-ben be is következett). Először François 

Mitterrand töltötte ki kétszer a hivatali időt,47 majd utána, hétéves mandá-

tumának 2002-es lejárta után, de már csak öt évre, Jacques Chiracot is új-

raválasztották. Ha a viszonylag hosszú hivatali időhöz azt is hozzávesszük, 

hogy politikus csak hatvanadik életéve táján juthat ebbe a nagy hatalommal 

járó legmagasabb pozícióba, akkor világos, korántsem mindegy, hogy a 

köztársasági elnöknek milyen az egészségi állapota. 

A köztársasági elnök egészségi állapota – mondja ironikusan a 

Libération c. napilap újságírója – ugyanolyan hétpecsétes titka a Köztársa-

ságnak, mint az atomhaderő kódja.48 A köztársasági elnök egyébként nem 

köteles beszámolni egészségi állapotáról. Georges Pompi-dou úgy hunyt el 

1974. április 2-án, hogy bár állapota napról napra rosszabbodott, egyetlen-

egyszer sem tájékoztatták a franciákat egészségi állapotáról. Meglehet, ez a 

tény is belejátszott a dologba, hogy amikor Valéry Giscard d’Estaing-t 48 

esztendős korában megválasztották államfőnek, bejelentette, hogy évente 

kétszer is közzé fog tenni egészségügyi jelentést; de nem váltotta be soha 

ígéretét. 

Nem úgy François Mitterrand; ő csakugyan közreadott félévenként 

egészségügyi jelentést, csakhogy, mint később kiderült, ezek a jelentések 

1981 őszétől egészen 1992-ig erősen „kozmetikázva” voltak, mivel Claude 

Gubler doktor az államfő utasítására kénytelen volt elhallgatni, hogy már 

1981 novemberében megállapította: a köztársasági elnöknek áttételes 

prosztatarákja van.49 Ilyenformán fehéren-feketén kiderült: François 

                                                 
47 De Gaulle, már második mandátumának idején, hivatali idejének lejárta előtt 1969-ben lemondott. 
48 Dely, Renaud, „La santé du Président, secret d’Etat”, Libération, 2005. szeptember 5. 
49 Claude Gubler 1996 legelején Le grand secret [A hétpecsétes titok] címen adta közre visszaemlékezé-
sét a párizsi Plon kiadónál. A műben nem kevesebbet állít, mint hogy a köztársasági elnök, hivatali idejé-
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Mitterrand az egészségi állapotát illetően több mint tíz éven át félrevezette 

az országot. Jellemző azonban a francia közvéleményre, hogy nem nagyon 

vette zokon a hazugságot, sőt, még tiszteletet is érzett a köztársasági elnök 

iránt, együtt érzett vele, amiért még súlyos betegen is – ha nem is állt helyt, 

de legalább – hősiesen kitartott hivatalában, és megpróbált teljes életet élni. 

Legutóbb 2005 szeptemberében került a probléma újra reflektorfénybe, 

amikor Jacques Chirac köztársasági elnököt rövid időre beszállították a pá-

rizsi Val-de-Grâce kórházba. Bármilyen sok szó esik is az utóbbi időben az 

átláthatóságról, az államfő egészségi állapotának kérdésében eddig nem 

volt és ma sincs transparence... 

Az ötéves elnöki mandátum ideje azonban meg is szakadhat.50 Ezzel 

a lehetőséggel az alkotmány 7. cikkelye foglalkozik. A törvényszöveg itt 

két hipotetikus esetet különböztet meg. Az egyik, ennek franciául vacance 

a neve,51 amikor a funkció megüresedik, vagy lemondás (démission), vagy 

elhalálozás (décès) következtében.52 Ide tartozik az a – merőben elméleti - 

eshetőség is, amikor a köztársasági elnököt hazaárulásért (haute trahison) 

törvényes úton megfosztják hivatalától (destitution). A másik lehetőség az 

úgynevezett akadályoztatás (empêchement), amikor az elnök vagy valami-

lyen személyes ok miatt (például súlyos betegség), vagy külső okok miatt 

                                                                                                                                               
nek utolsó éveiben, „már nem volt képes ellátni funkcióját”. A könyvet néhány nap múlva betiltják, 
Gubler doktort a párizsi büntetőbíróság szakmai titok megsértéséért (violation du secret professionnel) 
négy hónap felfüggesztett elzárásra ítéli, miközben a mű egy angliai szerver jóvoltából felkerül a világhá-
lóra. Néhány hónappal később a párizsi bírói tábla megerősíti a könyv betiltását, és háromszáznegyven 
ezer frank kártérítésre kötelezi a szerzőt az elhunyt köztársasági elnök családja javára. Gubler doktort 
emellett kizárták az orvosi kamarából, és 1999-ben rendeletileg megfosztják mind a becsületrendtől, mind 
a nemzeti érdemkereszttől. Vö. „Betegség, hatalom, politika”, in Sine morbo, 2001/2. nyár, 9–11. o. 
50 Ha az elnök rendben betölti hivatalát, és nem kívánja magát még egyszer jelöltetni, az állam a volt 
köztársasági elnöknek haláláig ingyen lakást, valamint sofőrt és gépkocsit bocsát rendelkezésére. Évi 
illetménye megegyezik a honatyákéval, elhalálozása esetén az özvegye ennek felét kapja. A volt elnök 
emellett haláláig tagja az Alkotmánybíróságnak. 
51 A szó azt jelenti, hogy a funkció megüresedett, hogy a funkciót nem tölti be senki. 
52 Egyikre is, másikra is volt példa az V. Köztársaság történetében: de Gaulle 1969. ápilis 28-án lemon-
dott, Georges Pompidou pedig 1974. április 2-án elhunyt. 
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nem tudja betölteni hivatalát. Ezekben az esetekben szükségessé válik az 

államfő helyettesítése. 

Ezt a helyzetet oldja meg az államfő helyettesítésének intézménye, 

az intérim, amelyről az alapszöveg 7. cikkelyének 4. és 5. bekezdése ren-

delkezik. A funkció megüresedésének vagy az akadályoztatásnak tényét 

legelőször is meg kell állapítania az Alkotmánybíróságnak (a testület erre a 

kormánytól kap felkérést). A III. Köztársaságban testületileg a kormány 

feladata volt a köztársasági elnök helyettesítése, a IV. Köztársaságban pe-

dig a Nemzetgyűlés házelnökéé. Az V. Köztársaságban viszont a Szenátus 

házelnöke tölti be – mint président intérimaire – átmenetileg a köztársasági 

elnök megüresedő funkcióját,53 ha pedig ő is akadályoztatva van, testületi-

leg a hivatalban levő kormány.54 Az Alkotmány azért a Szenátus házelnö-

kére bízza (nem pedig a Nemzetgyűlésére) a helyettesítést, mivel az első 

Ház feloszlatható, és így az is megtörténhet, hogy a feloszlatás közvetlenül 

az elnöki funkció megüresedése előtt történt. Míg olyan helyzet könnyen 

elképzelhető, hogy nincs Nemzetgyűlés, olyan helyzet nem képzelhető el, 

hogy ne legyen Szenátus. 

De vannak ennek más okai is. A Szenátus házelnöke – ellentétben a 

Nemzetgyűlés házelnökével vagy a miniszterelnökkel – nincs annyira elkö-

telezve a politikai csatározásokban, arról nem is beszélve, hogy a Szenátus 

az állami élet megszakítatlan folyamatosságát képviseli a politikai életben. 

Márpedig a Szenátus elnöke mint helyettes köztársasági elnök épp ezt a 

megszakítatlanságot jeleníti meg, és feladata csakis erre korlátozódik. Ezért 

jogosítványai nagymértékben korlátozottak. A helyettesítés időszakában 

nem oszlathatja fel a Nemzetgyűlést, nem írhat ki referendumot, és nem 

                                                 
53 Alain Poher (1909–1996) például kétszer is betöltötte ezt a funkciót, először 1969. április 28-tól 1969. 
június 20-ig de Gaulle lemondása után, majd 1974. április 3-tól 1974. május 27-ig Georges Pompidou 
halála után. 
54 Erre még nem volt példa. 
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módosíthatja az Alkotmányt. A Szenátus házelnöke csak az átmenetet biz-

tosítja, személytelenül, ha ugyan nem arctalanul. Ezért igencsak rossznéven 

veszik tőle, ha az egy hónapon belül kiírt elnökválasztás során ő is ott van 

az indulók között. Erre csak egy példa van: Alain Poheré, a Szenátus ház-

elnöke mind a két intérim után indult az elnökválasztáson, és mindkét alka-

lommal csúfos kudarcot vallott: először Georges Pompidou előzte meg, 

másodszor Valéry Giscard d’Estaing. Annak idején a Couve de Murville-

kormány nem is rejtette véka alá, hogy a helyettes államfő ellenfelét, 

Georges Pompidou-t támogatja; ezért a kormány az államfő jelenléte nélkül 

(ahogyan franciául mondják, en conseil de cabinet) ülésezett, sőt, még bi-

zonyos dokumentumokat is megtagadott Alain Pohertől.55 

A köztársasági elnök testi valójában jelképe, megszemélyesítője az 

államnak meg a nemzetnek. Ő veszi át a külföldi nagykövetek megbízóle-

velét, és ő látja el megbízólevéllel a francia nagyköveteket (Alk. 14.). Pro-

tokolláris szempontból ő az állam első közjogi méltósága.56 Ilyenformán 

egy sor olyan előjog is megilleti, ami nincs benne az Alkotmányban. Jel-

lemző a funkció presztízsére, hogy ha községbe vagy városba látogat, az 

államfő üdvözlésére meg kell húzni a harangokat. A francia köztársasági 

elnök alkotmányos megbízatása mellett Andorra társuralkodója (co-

prince),57 a római Lateráni Szent János-rendház tiszteletbeli kanonokja, to-

vábbá pártfogója (haut protecteur) a Francia Akadémiának (ennek követ-

keztében ahhoz, hogy valaki akadémikus legyen, elvben a köztársasági el-

                                                 
55 Chagnollaud, Dominique [2005], 215. o. 
56 Vö. 1989. szeptember 23-i 89-655-ös számú – az 1995. június 22-i 95-811-es számú és az 1995. szep-
tember 21-i 95-1037-es számú kormányrendelettel módodított – kormányrendelet (décret relatif aux 
cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires), in M. de Villiers–Th. S. Renoux [2001], 
823–826. o. Vö. Gandouin, Jacques, Guide du protocole et des usages, Paris, coll. Livre de Poche, 2003. 
Vö. Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 237. o. 
57 Mi több, fel kell esküdnie az andorrai alkotmányra, ami annál is különösebb, mivel a francia alkotmány 
nem követel a köztársasági elnöktől eskütételt. V. ö. Carcassonne, Guy [2004], 65. o.; Chagnollaud, 
Dominique [2005], 244. o. 



 155

nök hozzájárulása is szükséges,58 ezért a testület választás előtt ki szokta 

puhatolni, hogy az államfő nem nézné-e rossz szemmel a „halhatatlanok” 

döntését). Az államfő hivatalból főparancsnoka a francia becsületrendnek 

(Grand Maître de l’Ordre National de la Légion d’Honneur) és a nemzeti 

érdeméremnek (ordre national du Mérite). Joga van kegyelmet adni (erről 

később), és joga van ahhoz is, hogy engedélyt adjon házassághoz olyan kö-

zeli rokonoknak, akiknek egybekelését tiltja a törvény. Párizsi rezidenciája 

és hivatala az Élysée-palota,59 de emellett három hivatalos nyaralóval is 

rendelkezik, ezek a rambouillet-i kastély,60 a Marly-le-Roi melletti vadász-

parkban álló villa61 meg a Brégançon erőd.62 Nem titok, hogy beszédeihez 

és nyilatkozataihoz közismert sikeres íróktól kap segítséget.63 Tiszteletdíja 

(dotation personnelle)64 a nem hivatalos adatok szerint 15 millió euró volt 

2002-ben, 31 millió 2003-ban és 32 millió 2004-ben (jóllehet az ellenzék 

77 milliót szokott emlegetni). 

                                                 
58 És de Gaulle élt is vétójogával, nem is egyszer (például a költő-diplomata Saint-John Perse esetében). 
59 A XVIII. században épült párizsi palota a rue du Faubourg-Saint-Honoré és az avenue de Marigny 
sarkán áll (valamikor Madame de Pompadour is lakott benne). Az épület 1873-tól hivatalosan a francia 
köztársasági elnök munkahelye és rezidenciája, de már az első francia köztársasági elnök, Louis-Napo-
léon Bonaparte is itt lakott az 1851-es államcsínyig. Itt tartja üléseit szerdánként a francia miniszteri érte-
kezlet. Az épületnek a francia politikai elit körében, bennfentesen, csak „château” a neve. Július 14-én az 
államfő a palota parkjában szokta fogadni vendégeit. 
60 Az 1375-ben épült várkastély valamikor XVI. Lajos tulajdona volt (a mintagazdaságot is ő hozta létre); 
a várkastély 1870-től az államé: Félix Faure (1841–1899) köztársasági elnök jelöltette ki a kastélyt az 
államfő nyári rezidenciájának. 
61 A villa valójában vadászház a lebontott kastély parkjában; a vadászatok idején a köztársasági elnök 
fogadja itt a vendégeit. 
62 Régi (a XVI. században épült) katonai erőd a Földközi-tenger partvidékén, Saint-Tropez és Toulon 
között (Var). 1968-tól a köztársasági elnök hivatalos nyaralója, nyári rezidenciája. Annak idején még de 
Gaulle hozatta rendbe, de ő csak egyszer-kétszer járt ott, François Mitterrand egyáltalán nem vette igény-
be, Jacques Chirac viszont minden nyáron visszatér ide nyaralni. 
63 François Mitterrand-nak például Erik Orsenna volt a „négere”, Jacques Chirac pedig a szintén Corrèze 
megyei Denis Tillinac szolgálatait szokta igénybe venni. 
64 A köztársasági elnök tiszteletdíjához még hozzájön a képviselői nyugdíj (az államfő 1967-től 1995-ig 
volt a Nemzetgyűlés képviselője), a volt párizsi polgármesternek (maire de Paris) járó nyugdíj, illetve az 
a nyugdíj, amely azon a címen jár az államfőnek, hogy tagja volt a Corrèze megye önkormányzat képvi-
selőtestületének (conseiller général) és tanácsosa volt a Számvevőszéknek (conseiller référendaire de la 
Cour des Comptes). Vö. L’Express, 2001. január. 
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Személyét védi a törvény.65 Bár azt nem lehet mondani, hogy a fran-

cia államfő felette állna a törvénynek, mégis tény, hogy gyakorlatilag bün-

tethetetlen, vagyis – akárcsak egy uralkodót – büntetőjogilag nem lehet fe-

lelősségre vonni. Legelőször is védi a mentelmi jog, amelyet az Alkotmány 

69. cikkelye mond ki: „A köztársasági elnököt, a «hazaárulás» kivételével 

(haute trahison), nem lehet azokért a tettekért felelősségre vonni, amelye-

ket hivatalának betöltése közben követett el; a köztársasági elnököt csak 

akkor lehet vád alá helyezni, ha ezt a Parlament a két Ház tagjainak abszo-

lút többségével nyílt szavazáson jóváhagyja.”66 Ebben az esetben az állam-

főnek az Haute Cour de justice-nek nevezett különleges ítélőszék előtt kell 

számot adnia tetteiről. Ráadásul, a „hazaárulás” bűncselekményét leszámít-

va, ez a büntethetetlenség a hivatali idő lejárta után is védi az államfő sze-

mélyét. Ami annyit jelent, hogy a funkcióban levő vagy a volt köztársasági 

elnök büntetőjogi felelősségét nem lehet feszegetni a Parlamentben. Ami-

kor 1984-ben a Nemzetgyűlés vizsgálóbizottsága egy korrupciógyanús 

ügyben maga elé szerette volna idézni a volt elnököt, Valéry Giscard 

d’Estaing-t, a hivatalban levő elnök, François Miterrand levélben tiltako-

zott a törvénysértő és alkotmányellenes eljárás ellen.67 

Ami a „hazaárulás”-t illeti (ez az egyetlen bűncselekmény, amelynek 

esetében az eljárást elvben meg lehet indítani), ezzel az a baj, hogy egyet-

len francia törvénykönyvben sincs körvonalazva, hogy tulajdonképpen mi-

csoda. Az általános felfogás szerint nem a kémkedést (intelligence avec une 

puissance étrangère) értik rajta, hanem – ahogyan az 1848-as Alkotmány-

ban is – az Alkotmány súlyos megsértését. Ahogyan Étienne Dailly szená-

                                                 
65 Az 1881. július 29-i ma is hatályban levő (bár többször módosított) híres sajtótörvény több paragrafu-
sában is védi az államfő személyét. De Gaulle többször is élt ezzel a védelemmel, és nem kevesebb mint 
száztizennyolcszor tett feljelentést hatóság vagy hivatalos személy megsértése címén, utódai azonban már 
nem nagyon éltek ezzel a jogi lehetőséggel. 
66 Villiers, M. de – Renoux, Th. S. [2001], 620–625. o. 
67 Villiers, M. de – Renoux, Th. S. [2001], 622. o. Lásd még: Rouvillois, Frédéric [2004], 141. o. 
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tor egy parlamenti vitában törvényjavaslatként megfogalmazta: „A köztár-

sasági elnök akkor követi el a hazaárulás bűncselekményét, amikor valami-

lyen külföldi ország javára szántszándékkal elárulja Franciaország érdekeit, 

amikor szántszándékkal elmulaszt olyan intézkedéseket, amelyekre pedig 

az alkotmány kényszeríti, amikor olyan jogosítványokat tulajdonít magá-

nak, amelyekre nem kapott felhatalmazást az Alkotmánytól, vagy amikor 

alkotmányellenesen használja az Alkotmánytól kapott jogosítványokat.”68 

Ez a meghatározás azonban, látnivaló, egy büntetőjogilag amúgy is körül-

íratlan bűncselekményt egyszerűen átcsúsztat a politikába. Nevetséges is 

volna az államfőt felelősségre vonni, ha nem hirdet ki egy törvényt vagy 

nem ír alá egy rendeletet... 

De az Haute Cour de justice-nek nevezett különleges ítélőszékkel 

sincs minden rendben. Mindenekelőtt a két Háznak abszolút többséggel 

meg kell szavazni a vádemelést, ami – tekintettel a politikai erőviszonyokra 

– nagyon nehéz, ha ugyan nem teljesen kivihetetlen. A szavazás előtt vagy 

a Nemzetgyűlésben, vagy a Szenátusban be kell nyújtani a vád alá helyezé-

si indítványt és a javaslatot a különleges ítélőszék megalakítására, ezt pedig 

– mind a Nemzetgyűlés, mind a Szenátus házszabálya szerint – csak akkor 

fogadják el, ha a ház képviselőinek legalább egytizede aláírja. Ez az egyti-

zed pontosan 58 honatya a Nemzetgyűlésben, és 33 a Szenátusban. Arnaud 

Montebourg szocialista képviselő 2001 tavaszán megpróbálkozott a meg-

követelt számú aláírás összegyűjtésével, de sikertelenül, ami arra vall, hogy 

már ez az első akadály sem tekinthető formálisnak. 

Ha a vádemelés valamilyen csoda folytán mégis megtörténne, a vád 

alá helyezett köztársasági elnök felett olyan huszonnégy fős testületnek kel-

lene pálcát törni, amelyben a két Ház, vagyis a Nemzetgyűlés meg a Szená-

                                                 
68 A Szenátus 1993. május 27-i ülésnapja, Journal Officiel, 461. o. idézi Villiers, M. de – Renoux, Th. S. 
[2001], 623. o. 
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tus fele-fele arányban egyformán képviselve van.69 Jóllehet az ítélőszék 

tagjainak esküt kell tenniük, nyilvánvaló, hogy az ilyen testület, ha csak-

ugyan összeülne (ami kizártnak látszik), nem is annyira higgadt bíróként, 

mint inkább politikai vésztörvényszékként ítélkezne. És ezen a tényen az 

sem változtat, hogy a vádat hivatásos bírák képviselik. Elég az hozzá, mi-

vel a „hazaárulás” bűncselekményének nincsen legális meghatározása, 

nyilvánvalóan a különleges ítélőszéknek kellene megmondania, mit is ért a 

kifejezésen, ami eléggé nagy teret adna a szubjektív megítélésnek. 

Mindez csak az elnöki funkció gyakorlásával szorosan összefüggő 

cselekedetekre érvényes. Ami az államfőnek a funkció gyakorlásával ösz-

szefüggésbe nem hozható, illetve a hivatalba kerülés előtt elkövetett csele-

kedeteit illeti, sokáig az volt az általános felfogás, hogy az államfő ebből a 

szempontból egyszerű honpolgárnak számít, és ezeket a cselekedeteket ille-

tően nem élvez mentességet. Erre a felfogásra azonban alaposan rácáfolt az 

Alkotmánybíróság 1999. január 22-i határozata; eszerint az államfőt hivata-

li ideje alatt a funkciójával össze nem függő cselekedetekért is csak a rend-

kívüli törvényszék, vagyis az Haute Cour de justice előtt lehet felelősségre 

vonni. Mindez gyakorlatilag biztosítja az államfő teljes büntethetetlensé-

gét.70 Az Alkotmánybíróság 1999. január 22-i határozata azonban furcsa-

mód ellentmond a Semmítőszék 2001. október 10-i határozatának; jóllehet 

a határozat megerősíti a köztársasági elnöknek a hivatali idő alatti teljes 

büntetlenségét (az államfőt még tanúként sem szabad kihallgatni), de az 

                                                 
69 Annak, hogy a képviselő-testület bírói testületté alakulhat, régi hagyományai vannak Franciaországban. 
A III. Köztársaság alatt például a Szenátus alakult át ilyen bírósággá (ez előtt a bíróság előtt kellett szá-
mot adnia Pétain marsallnak a cselekedeteiért); de az 1814-es Charta szerint már az akkori felsőháznak, 
vagyis a Chambre des Pairs-nek is volt ilyen jogosítványa (ez a bíróság ítélte halálra 1815-ben Ney mar-
sallt). 
70 Ez késztette arra a szocialista frakció néhány tagját, hogy 2001-ben kezdeményezze az alkotmány 89. 
cikkelyének módosítását. A szocialista képviselőknek olyan alkotmánymódosítás volt a céljuk, amely, 
lehetővé téve az elnöki funkcióval össze nem függő cselekedetek büntethetőségét, nem vonja ki a köztár-
sasági elnököt a törvény érvényességi köréből. Ez az alkotmánymódosítási indítvány azonban zátonyra 
futott a Szenátusban. Vö. Rouvillois, Frédéric [2004], 144–147. o. 
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elnöki funkcióval össze nem függő cselekedeteket a közönséges bíróságok 

elé utalja, mindössze azzal a megkötéssel, hogy ezek az elnök hivatali ideje 

alatt nem vizsgálhatják őket. Ezek szerint nem teljes büntetlenségről van 

szó, csak átmeneti, ideiglenes védelemről. 

Más az államfő mentelmi joga, és más a politikai „felelőtlenség”, a 

kettőt nem szabad összekeverni. A francia államfő – akárcsak a politikai 

élet felett álló alkotmányos uralkodó – nem visel politikai felelőséget. 

Mindez nagyon is érthető volt a III. és a IV. Köztársaság idején: ott a köz-

társasági elnöknek nem volt valóságos hatalma, az államfőnek nem voltak 

komolyabb jogosítványai, és ennélfogva felelősséget sem viselhetett. Nyil-

vánvaló, hogy aki nem vesz részt aktívan a politikai életben, az nem tud 

hibázni sem. Jóllehet az V. Köztársaságban egészen más a helyzet, az elnö-

ki funkciónak ezt a politikai védettségét az 1958-as Alkotmány is átvette. 

Ennek ellenére az államfőnek nagy a politikai felelőssége, és ezt a felelős-

séget de Gaulle annak idején nagyon is átérezte. Ő úgy fogta fel a dolgot, 

hogy a közvetlenül választott államfő szavazói előtt felelős. Korántsem vé-

letlen, hogy minden általa kiírt referendum előtt közölte a Nemzettel, hogy 

pozitív válasz a feltétele hivatalban maradásának. Jóllehet erre a köztársa-

sági elnököt nem kényszerítette az Alkotmány, de Gaulle mégis alkotmá-

nyos normának tartotta az államfőnek elutasított referendum esetén való 

lemondását. 

Semmi kétség: de Gaulle szemében a visszautasított referendum 

egyet jelentett az államfő iránti bizalom megvonásával. Politikai „felelőt-

lenség” ide vagy oda, az államfőt – legalábbis de Gaulle szerint – a nemzet 

előtt nagyon is köti a felelősség. Az V. Köztársaság államfői között azon-

ban de Gaulle egyedül állt ezzel a felfogással. Georges Pompidou-nak, 

François Mitterrand-nak vagy Jacques Chirac-nak már eszébe sem jutott, 

hogy az általa kiírt referendum sikeréhez kösse hivatalban maradását. Sőt, a 
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két utóbbi még akkor is hivatalban maradt, még azt sem tekintette a biza-

lom megvonásának, ha a törvényhatósági választások eredményeként más 

pártállású többség került a Parlamentbe. Vagy ami még súlyosabb: akkor is 

hivatalban maradt – amiként példának okáért 1997-ben Jacques Chirac sem 

gondolt lemondásra –, amikor az államfő abban a reményben oszlatja fel a 

Parlamentet, hogy a választás után még kényelmesebb többséggel fog kor-

mányozni, de a valóság meghazudtolja, mivel a köztársasági elnök várako-

zásával ellentétben az ellenzék szerez többséget a Nemzetgyűlésben... 

Jóllehet az államfő büntethetőségével (le statut pénal du chef de 

l’État) kapcsolatos vita nem független az 1995 óta hivatalban levő köztár-

sasági elnök „viselt dolgaitól”, éppen Jacques Chirac kezdeményezte, fel-

tehetően a médiumok és a közvélemény nyomására, a helyzet alkotmány-

jogi tisztázását. Az államfő nem sokkal 2002-es újraválasztása után szakér-

tői bizottságot kért fel, hogy tegyen javaslatot a köztársasági elnök büntető-

jogi felelősségének alkotmányos reformjára. A bizottság Rapport de la 

Commission de réflexion sur le statut pénal du Président de la République 

címen 2002. december 12-én adta át jelentését a francia államfőnek.71 A 

jelentés leglényegesebb eleme, hogy teljesen elveti a „hazaárulás” szerinte 

idejétmúlt fogalmát. A dokumentum szerint a kormányfőt „csak a megbíza-

tásával össze nem egyeztethető cselekményekért” lehet – és akkor is csak 

az Haute Cour de justice-nek nevezett rendkívüli ítélőszék előtt – megfosz-

tani hivatalától (destitution). Ilyenformán a jelentés annak ellenére az Al-

kotmánybíróság, a köztársasági elnök, sőt, a nép fölé helyezett Parlament-

ben látja az alkotmányosság legfőbb őrét, hogy ez a felfogás ellentétes az 

1958-as alaptörvény szellemiségével és betűjével. A jelentést az államfő is 

                                                 
71 Vö. www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/024000635.html 
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meg a kormány is elfogadta, és elképzelhető, hogy a közeljövőben el is in-

dítják az alkotmányreform procedúráját.72 

A köztársasági elnök hatalmi jogosítványait hagyományosan két 

csoportba szokták sorolni: míg a köztársasági elnök egyes előjogai csak őt 

illetik meg (pouvoirs propres), vannak az államfőnek olyan előjogai is, 

amelyeket – legalábbis az alaptörvény betűje szerint – másokkal megosztva 

gyakorol (pouvoirs partagés)73. Ez azt jelenti, hogy kizárólag akkor élhet 

velük, ha megkapta vagy a miniszterelnök (vagy a felelős miniszter) jóvá-

hagyását; ezt a jóváhagyást fejezi ki jelképesen a miniszterelnök vagy a 

felelős miniszter aláírása, más szóval ellenjegyzése, a contreseing. Az ál-

lamfői jogosítványoknak ez a két területe, vagyis a hivatalból (vagyis ellen-

jegyzés nélkül) gyakorolt előjogoké, valamint az osztott (vagyis ellenjegy-

zéshez kötött) előjogoké nincs egyenlően elosztva az államfő meg a mi-

niszterelnök között, és ez az aránytalanság csak növekszik, ha a köztársa-

sági elnök hivatalból gyakorolt előjogaihoz az államfő úgynevezett „külön 

előjogait” (domaine réservé) is hozzávesszük. 

Ezek a „külön előjogok” nagyon is léteznek, függetlenül attól, hogy 

az V. Köztársaság minden köztársasági elnöke váltig tagadta létezésüket. A 

megnevezés egyébként Jacques Chaban-Delmas-tól való, ő használta elő-

ször, 1959 őszén, egyik politikai beszédében a kifejezést, és a Nemzetgyű-

lés egykori házelnöke a nemzetközi politikát, a katonapolitikát meg az al-

gériai ügyeket értette rajta. És csakugyan, az így körvonalazott területen 

belül mindig az államfő szabja meg a nagy célokat és feladatokat, és min-

dig az államfő hozza meg a fontos döntéseket (sokszor úgy, hogy előzőleg 

még a miniszterelnököt sem avatja be a terveibe). Ugyanígy fenntartja ma-

gának az államfő e kérdésekkel foglalkozó szakminiszterek kinevezési jo-
                                                 
72 Rouvillois, Frédéric [2004], 147-149. o. 
73 Tömör és világos összefoglalását adja a kérdésnek Hamon, Francis – Troper, Michel – Burdeau, 
Georges [2001], 551–571. o. 
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gát, akik – holmi főtitkárként – puszta kivitelezői, végrehajtói az államfő 

elhatározásának.74 

Akármit értett is annak idején Jacques Chaban-Delmas ezen a kifeje-

zésen, tény: hogy csakugyan van ilyen „domaine réservé”, az de Gaulle 

szemében soha egyetlen percig sem volt kérdéses. A tábornok mindig is 

magától értetődőnek tartotta, hogy a nemzet „nagy ügyei”, legelsősorban a 

nemzetközi és a katonapolitikai kérdések dolgában kizárólag ő illetékes.75 

Utóvégre ő felelős a nemzet sorsáért. És ezt a felfogást hallgatólagosan de 

Gaulle utódai is megörökölték. Mindamellett ezt a területet is befolyásolja, 

hogy éppen milyen az V. Köztársaság konfigurációja. Rendes időben, ami-

kor az államfő mögött ott áll az engedelmes parlamenti többség, nemcsak 

senki sem meri megkérdőjelezni ezt a külön „vadászterületet”, de az állam-

fő kedve szerint még ki is terjesztheti ennek határait. Ha viszont vele ellen-

tétes pártállású kormányfővel (és parlamenti többséggel) kell kormányoz-

nia, a miniszterelnök gyakran belekaszál az államfő magánterületébe, és 

ilyenkor – amiként 1997 és 2002 között is ez volt a helyzet – gyakoriak is a 

konfliktusok államfő és miniszterelnök között. 

Az államfői jogosítványoknak ez a szétválasztása szintén szakítás a 

III. és IV. Köztársaság parlamentáris hagyományával. Ezzel a két rendszer-

rel szemben az volt az egyik legsúlyosabb kifogás, hogy az elnöki funkció 

„gyöngesége” miatt válság idején nem volt vezetője az országnak. A prob-

lémát Michel Debré úgy próbálta megoldani, hogy az államfőnek a rendes 

időben gyakorolt jogosítványait – amelyek csak alig valamivel voltak na-

gyobbak az 1875-ös Alkotmányban körvonalazottnál – élesen elválasztotta 

azoktól, amelyeket az államfőnek rendkívüli időben, válság esetén kellett 

                                                 
74 A „domaine réservé”-ről lásd, Rouvillois, Frédéric [2004], 178-179. o., valamint ugyanott, 333-337. o. 
75 Az elnöknek ezek a „külön” előjogai furcsamód már a III. Köztársaság idején is megvoltak. Jóllehet 
abban az időben a köztársasági elnöknek nem volt semmi hatalma, a diplomácia tevékenység és a katona-
politika már akkor is része volt az államfő hatáskörének. Vö. Rouvillois, Frédéric [2004], 335-336. o. 
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gyakorolnia. Míg e szerint az álláspont szerint a másokkal megosztott (és 

ezért ellenjegyzéshez kötött) jogosítványokkal az államfő rendes időben 

élhet, rendkívüli helyzetben, mintegy kivételként, vannak ellenjegyzéshez 

nem kötött saját jogosítványai is. Korlátozott jogosítványok a politika ese-

ménytelen hétköznapjaira, rendkívüli jogosítványok krízishelyzetre – nagy-

jából ez lehetett az elképzelése Michel Debrének. 

De Gaulle-nak más volt az álláspontja. Ő is, mint ahogyan a későbbi 

államfők mindegyike, figyelmen kívül hagyta ezt a finom distinkciót, 

amely elkülönítette egymástól az elnöki jogosítványok két kategóriáját. Az 

V. Köztársaság államfői úgy fogták fel a dolgot, mintha a köztársasági el-

nök ellenjegyzéshez kötött jogosítványai is az államfő saját jogosítványai 

volnának, vagyis úgy, mintha a miniszterelnöki vagy szakminiszteri ellen-

jegyzés merő formaság volna. Mindez annyit jelent, hogy a köztársasági 

elnök gyakorlatilag bekebelezte a miniszterelnök hatáskörét. Ezt már csak 

azért is megtehette, mivel az államfő, egyes alkotmányosan meghatározott 

jogosítványok mellett, egy sor jogilag nem megragadható lehetőséget is 

magáénak tudhat; ezek a lehetőségek – országjárás, sajtóértekezlet,76 újság-

írókkal való találkozás, televíziós beszéd vagy interjú – nagymértékben 

elősegítették az elnök elsőbbségének elfogadtatását. 

Valójában ezek a lehetőségek tették lehetővé, hogy az államfő elfo-

gadtassa az országgal saját alkotmányértelmezését, annak ellenére, hogy ez 

az olvasat nem teljesen felelt meg a „papírformának”, vagyis az alapszö-

vegben körvonalazott államfői kompetenciáknak. Mi több, jórészt az is a de 

gaulle-i alkotmányértelmezésnek köszönhető, hogy 1981-től, amikor a bal-

oldal is kormányképes lett, az időszakonként beköszöntő „társbérlet” nem 

tette kormányozhatatlanná az országot, minthogy csak bizonyos mértékig 

                                                 
76 De Gaulle-nak mindig is eseményszámba mentek a sajtóértekezletei, és a lapok még hetek múltán is 
emlegették a tábornok egy-egy szellemes megjegyzését. 
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korlátozhatta-szűkíthette, de nem számolta fel teljesen a köztársasági elnök 

jogosítványait.77 

A köztársasági elnök saját jogosítványait a 19. cikkelyben sorolja fel 

az alkotmány. Itt mondja ki az alapszöveg, hogy a 8. cikkely első bekezdé-

sén, valamint a 11., 12., 16., 18., 54., 56. és 61. cikkelyen kívül az államfő-

nek minden más intézkedését ellenjegyeztetnie kell vagy a miniszterelnök-

kel, vagy a felelős miniszterrel. De vajon mit nem kell ellenjegyeztetnie, 

vagyis melyek azok a területek, amelyeknek kapcsán a döntés csakis az 

övé? Nos, ő nevezi ki a miniszterelnököt, valamint ennek javaslatára a 

kormányt (Alk., 8.); referendumot írhat ki (Alk., 11.); feloszlathatja a Nem-

zetgyűlést (Alk., 12.); kihirdetheti a rendkívüli állapotot (Alk., 16.); üzenetet 

intézhet a Parlamenthez (Alk., 18.); normakontrollt kérhet az Alkotmánybí-

róságtól (Alk., 54.); kinevezhet a kilenc alkotmánybíró közül hármat, és ő 

nevezheti ki a testület elnökét is (Alk., 56.); ő hirdeti ki a megszavazott tör-

vényeket (Alk., 61.). 

A köztársasági elnököt azért ruházza fel az Alkotmány az itt felsorolt 

jogosítványokkal, hogy az államfő be tudja tölteni három fő küldetését. El-

ső: „A köztársasági elnök ügyel az Alkotmány tiszteletben tartására” (Alk., 

5./1.). Második: „Döntőbíróként biztosítja a hatalmi ágak szabályos műkö-

dését és az állam folyamatosságát” (Alk., 5./2.). Harmadik: „Biztosítéka a 

nemzet függetlenségének, területi sérthetetlenségének és a nemzetközi 

szerződések tiszteletben tartásának” (Alk., 5./3.). Három bekezdés – három 

feladat. És mindhárom tartalmi meghatározása attól is függ, milyen jelen-

tést tulajdonítunk a szövegben előforduló „döntőbíró” kifejezésnek. A kér-

désre már csak azért is érdemes kitérni, mivel koránt sincs egyetértés a szó 

értelmezését illetően. A IV. Köztársaság vezető politikusai például, miként 

Guy Mollet is, valamiféle futballbírót értettek rajta: eszerint az államfő 
                                                 
77 Rouvillois, Frédéric [2004], 157-158. o. 
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csak őrködik a játékszabályok betartásán, de ő maga nem vesz részt a já-

tékban. Az első időben maga de Gaulle is ezt a felfogást képviselte, az 

1962-es alkotmánymódosítástól fogva azonban megváltozott az álláspontja. 

Ahogyan az 1965. szeptember 9-i sajtóértekezleten kifejtette, „...a köztársa-

sági elnök az egész nemzet egyetlen képviselője és felhatalmazottja, neki 

kell megszabnia a nemzeti politika fő feladatait, és neki kell gondoskodnia 

a végrehajtásról is”. Látni való, itt már nem pártok felett álló semleges dön-

tőbíróról van szó, hanem sokkal többről. 

A köztársasági elnök, semmi kétség, azért rendelkezik a 19. cikkely-

ben felsorolt jogosítványokkal, hogy az 5. cikkelyben meghatározott három 

fő feladatnak maradéktalanul eleget tehessen. Az államfőnek tehát (első 

bekezdés) első és legfontosabb feladata, hogy éberen ügyeljen az Alkot-

mány tiszteletben tartására. E küldetésében főként a már említett 54., 56. és 

61. cikkelyekre támaszkodhat. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az 

58-as Alkotmány de Gaulle-nak és néhány munkatársának szemében ko-

rántsem valami áhítatos tisztelet övezte szakrális szöveg, hanem közönsé-

ges eszköz a képviselők megregulázására. Az első bekezdés mögött, ha 

burkoltan is, de ott van a IV. Köztársaság idült kormányválságainak keserű 

tapasztalata. Nemkülönben a második bekezdésében is érezhető a múltra 

való rejtett utalás. Annál is inkább, mivel 1958-at mindössze tizenhárom év 

választja el 1945-től. Az 1958-as Alkotmány megszövegezőiben még ele-

ven az 1940-es összeomlás emléke, és az is, hogy mind az akkori köztársa-

sági elnök, Albert Lebrun, mind Paul Reynaud miniszterelnök, akinek az 

egy lemondáson kívül úgyszólván semmi cselekvési lehetőséget nem ha-

gyott az 1875-ös alkotmány, képtelen volt a válságos órában a nemzet élére 

állni, és igazi vezetőként meghozni a szükséges döntéseket. 

Az V. Köztársaság államfőjének viszont, elődeivel ellentétben, már 

van megfelelő eszköze, hogy eleget tehessen a második bekezdésben kör-
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vonalazott feladatnak, ez pedig az Alkotmány 16. cikkelye.78 Amely, rend-

kívüli állapot esetén, korlátozott időre és mindig konkrét céllal, igen nagy 

hatalmat ad a köztársasági elnök kezébe. A köztársasági elnök, persze, csak 

akkor veheti igénybe ezt a lehetőséget, ha bizonyos feltételek adva vannak, 

vagyis „amikor közvetlen veszély fenyegeti a Köztársaság intézményeit, a 

nemzet függetlenségét, az ország területi egységét [...], és amikor megsza-

kad a hatalmi szervek szabályos működése...” Látni való, a közvetlen ve-

szély önmagában még nem elegendő a rendkívüli állapot kihirdetéséhez, 

ehhez az is szükséges, hogy megbénuljon a közhatalom szerveinek műkö-

dése. Ekkor viszont a 16. cikkely alkalmazása már nem egyszerű lehetőség, 

hanem törvényes kötelezettség – erre utal többek közt az Alkotmányban a 

dans les moindres délais [minden késlekedés nélkül] határozó is. 

A 16. cikkely alkalmazásának azonban vannak formai feltételei is. 

Előtte az államfőnek konzultálnia kell a miniszterelnökkel, a két házelnök-

kel, valamint az Alkotmánybíróság elnökével, emellett az államfőnek a 

szükségállapot elrendeléséről értesítenie kell a nemzetet.79 Igaz, semmilyen 

szankció sincs kilátásba helyezve, ha az államfő a fenti feltételek közül va-

lamelyiknek nem tesz eleget. Azt pedig, hogy adottak-e a rendkívüli állapot 

kihirdetésének feltételei, egyes egyedül az államfő van hivatva eldönteni. 

Ráadásul – ahogyan a francia Államtanács 1962. március 2-i határozatában 

kimondta,80 a 16. cikkely alkalmazása kormányzati intézkedésnek tekinten-

                                                 
78 Annak idején a francia közvélemény nem kis nyugtalansággal fogadta ezt a cikkelyt, a bonapartista 
diktatúra lehetőségét látva benne, de ezek az aggodalmak mára teljesen szétfoszlottak. Hasonló rendelke-
zést egyébként már az 1814-es Charta 14. cikkelye is tartalmazott, erre hivatkozott X. Károly 1830-ban, 
amikor szembefordulva a képviselők akaratával aláírta azt a négy királyi rendeletet, amely azután kiváltó 
oka lett az 1830-as forradalom kitörésének. Vö. Les Constitutions de la France depuis 1789, coll. „GF 
Flammarion”, Paris, 1995, 219–220. o. 
79 De Gaulle 1962. április 23-án rádió- és tévébeszédben jelentette be, hogy alkalmaznia fogja a 16. cik-
kelyt. A beszéd a tábornok egyik legnagyobb hatású szónoklata, valóságos antológia-darab (ebben hasz-
nálja a később is sűrűn emlegetett un quarteron de généraux kifejezést. Vö. Jean-Marie Cotteret – René 
Moreau, Le vocabulaire du général de Gaulle, Paris, Armand Colin, 1969, 81–82. o.; Maus, Didier 
[1998], 123. o. 
80 Sieur Rubin de Servens. Ugyanott, 123. o. 



 167

dő, és „az Államtanács sem a rendkívüli állapot időtartamát, sem elrendelé-

sének törvényességét nem bírálhatja felül”. Az Alkotmánybíróságnak az 

államfői döntéssel kapcsolatos határozata nyilvános, a rendkívüli állapot 

idején hozott államfői intézkedésekről való véleményt viszont a testület 

nem hozza nyilvánosságra. Ilyenkor az egyetlen jogi lépés csak az volna, 

ha hazaárulásért vádat emelnének az államfő ellen, ez viszont, természete-

sen, csak elméleti lehetőség. 

De Gaulle tábornok 1961. április 23-án élt a 16. cikkely lehetőségé-

vel, válaszul az algériai katonai puccsra, az V. Köztársaság történetében 

először és utoljára.81 Akkor az algériai hadtest tábornokai, tiltakozásul, 

amiért a kormány tárgyalásokat kezdett a nacionalista mozgalom vezetői-

vel, függetlenítették magukat Párizstól, és felállítottak egy szakadár kor-

mányt a kormányzósági palotát is elfoglalva. Jóllehet a lázadás néhány nap 

alatt összeomlott, a rendkívüli állapot szeptember 29-ig, vagyis öt hónapon 

át volt érvényben. Sokak szerint törvénytelenül, hiszen ha létezett is fenye-

getés, a közhatalmi szervek működésének folyamatossága nem szakadt 

meg, legalábbis az anyaországban nem (igaz viszont, hogy a párizsi kor-

mány a még a nemzethez tartozó algériai megyék területén nem tudta ér-

vényre juttatni akaratát, arról nem is beszélve, hogy a felkelők egy hely-

színre küldött minisztert is foglyul ejtettek). Ez alatt az idő alatt a köztársa-

sági elnök huszonhat rendeletet hozott (elmozdíthatatlan bírákat függesztett 

fel, katonatiszteket és állami főtisztviselőket mentett fel, meghosszabbította 

az előzetes őrizetbe vétel időtartamát, rögtönítélő bíróságot állított fel, mó-

dosíttatta a büntető perrendtartást stb.). 

A 16. cikkely az alkotmányos jogosítványoknál sokkal szélesebb ha-

talmi jogkörrel ruházza fel az államfőt, aki ilyenkor a teljes végrehajtó ha-

                                                 
81 Voltak olyan hangok, amelyek 1981 előtt konfliktusos „társbérlet” esetében is indokoltnak tartották 
volna a rendkívüli állapot kihirdetését, ebből azonban semmi sem lett. 
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talmat és a teljes törvényhozói hatalmat összpontosíthatja a kezében. Ennek 

a hatalmi koncentrációnak azonban megvannak az alkotmányos korlátai. 

Legelőször is rendkívüli állapot kihirdetése idején a Parlament a törvény 

erejénél fogva (de plein droit) ül össze (vagyis anélkül, hogy az államfő 

összehívná), és ez alatt az idő alatt a köztársasági elnöknek nincs joga fel-

oszlatni a Nemzetgyűlést. Annak idején, 1961-ben, a Nemzetgyűlés házel-

nöke a képviselők bizalmatlansági indítványát is visszautasította, arra hi-

vatkozva, hogy ha egyszer az államfő nem élhet a feloszlatás jogával, ak-

kor, ezzel szimmetrikusan, a képviselőknek is le kell mondaniuk a bizal-

matlansági indítvány kezdeményezéséről. Kérdés, hogy olyan esetben él-

het-e a Nemzetgyűlés a bizalmatlansági indítvány jogával, amikor az ál-

lamfő rendes ülésszak idején hirdeti ki a rendkívüli időszakot. 

Ami a rendes ügymenetet illeti, az államfőnek ezen a téren is erősek 

a jogosítványai. Legelőször is fontos előjoga a miniszterelnök kinevezése 

(Alk., 8.).82 Ráadásul a kinevezés egyben beiktatás is, mert a miniszterelnök 

hivatalba lépéséhez nincs szükség parlamenti jóváhagyásra. A francia köz-

társasági elnök, legalábbis amikor ott áll mögötte a vele azonos pártállású 

parlamenti többség, szabadon, minden kötöttség nélkül azt nevez ki rende-

leti úton miniszterelnöknek, akit csak akar. Ami azt jelenti, hogy gyakorla-

tilag bárkinek adhat miniszterelnöki megbízatást. Sőt, az a politikai gyakor-

lat az V. Köztársaság politikai életében, hogy a köztársasági elnökök alka-

lomadtán szeretnek viszonylag ismeretlen politikust is előhúzni cilinderük-

ből, aki – éppen mert mindent a köztársasági elnöknek köszönhet – annál 

megbízhatóbb, hűségesebb embere az államfőnek. 

Ilyen volt például, még de Gaulle elnöksége alatt, Georges Pompi-

dou, ő egyszerű irodalomtanárból lett a Rotschild bankház alkalmazottja, 

                                                 
82 A premier ministre elnevezés új fogalom a francia Alkotmányban, e funkciónak mind a III., mind a IV. 
Köztársaság idején Président du Conseil volt a neve. 



 169

de akit a politikai életben senki sem ismert, ilyen volt Valéry Giscard 

d’Estaing elnöksége alatt Raymond Barre, vagy hivatkozhatnánk Jean-

Pierre Raffarin esetére, aki vidéki politikus volt, és Jacques Chirac hívta a 

közép-franciaországi Poitiers-ből a fővárosba... Ennek az a magyarázata 

hogy a köztársasági elnök így még könnyebben tartja markában a minisz-

terelnököt, és ha konfliktusba keveredik vele, könnyen meg is szabadulhat 

tőle. Azt mesélik, mielőtt de Gaulle Georges Pompidou-t kinevezte minisz-

terelnöknek, dátum nélküli lemondó nyilatkozatot kért tőle – mindez jól 

jellemzi, milyen viszonyban áll az V. Köztársaságban a miniszterelnök az 

államfővel.83 Ha kért is, fölösleges elővigyázatosságból: akit az Hôtel 

Matignonba delegálnak, annak tudnia kell, hogy bármikor véget érhet meg-

bízatása. Egy szó, mint száz, a miniszterelnök kinevezése a köztársasági 

elnök legsajátabb jogosítványa. Ezt a hatalmát csak a mindenkori politikai 

erőviszonyok korlátozzák. Ha a köztársasági elnök a parlamenti többség 

vezére, ez a jogosítványa úgyszólván korlátlan. De ha szemben áll a parla-

menti többséggel, akkor is marad némi manőverezési lehetőség. 

Ha kinevezési joga van is az államfőnek, arra már nincs alkotmányos 

eszköze, hogy a miniszterelnököt lemondásra kényszerítse. De ha valami-

lyen rejtett vagy nyílt nézeteltérés támad az államfő meg a miniszterelnök 

között, ez utóbbi nem szokott ragaszkodni hivatalához. „Az Alkotmány ér-

telmét vesztené – mondta Michel Rocard egyik nyilatkozatában84 –, ha az 

államfőnek nem volna joga bármikor, bármilyen helyzetben, akár egyik 

percről a másikra megvonni a bizalmat a miniszterelnöktől...” Illik ilyenkor 

kimérten udvarias levélben felajánlani a lemondást, amire aztán az államfő 

ugyanilyen udvarias levélben válaszol.85 Íratlan szabálya a francia politikai 

                                                 
83 Carcassonne, Guy [2004], 81. o.; vö. Duhamel, Olivier [2003], 197. o. 
84 Le Point, 1989. szeptember 4. Idézi Duhamel, Olivier [2003], 196. o. 
85 Duhamel, Olivier [2003], 194–197. o. Példaként álljon itt de Gaulle 1968. július 10-én Georges 
Pompidou miniszterelnökhöz intézett levele: „Kedves Barátom! Felmérve, milyen súlyos teher volt Ön-
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életnek, hogy minden elnökválasztás és minden törvényhatósági választás 

után a miniszterelnöknek be kell nyújtani a kormány lemondását. Igaz, ezt 

nem az alkotmány, hanem „csak” a republikánus tradíció írja elő, amelynek 

kényszerítő ereje semmivel sem kisebb az alaptörvény kényszerítő erejénél. 

Ebben az esetben mind a kormány, mind a kormányfő egészen addig hiva-

talban marad, amíg a köztársasági elnök rendeletileg fel nem menti. 

A Nemzetgyűlés feloszlatásának joga rendes időben az államfő egyik 

legfontosabb jogosítványa (Alk., 12.). A III. Köztársaság idején csak úgy 

lehetett feloszlatni a Képviselőházat, ha ehhez a Felsőház is hozzájárulását 

adta; márpedig a Szenátus ehhez csak egyszer járult hozzá, 1877-ben, ami-

kor Mac-Mahon kezdeményezte a Képviselőház feloszlatását. De mivel 

1877-től a feloszlatáshoz való hozzájárulását a Szenátus elvből megtagadta, 

a feloszlatás jogilag lehetetlenné vált. A IV. Köztársaság alatt csak akkor 

lehetett feloszlatni a Képviselőházat, ha a parlamenti többség kétszer már 

megbuktatta a kormányt, mégpedig a feloszlatás előtti tizennyolc hónap-

ban. Ezek az előfeltételek pedig a IV. Köztársaság hivatali ideje alatt csak 

egyetlen egyszer, 1955-ben voltak adva. 

Az V. Köztársaság Alkotmánya viszont semmilyen feltételt nem ír 

elő, ha csak azt nem, hogy két egymás utáni feloszlatás közt legalább egy 

évnek, pontosabban tizenhárom hónapnak kell eltelnie. Feloszlatás előtt az 

államfőnek ki kell kérnie a kormányfőnek, továbbá a Nemzetgyűlés házel-

nökének véleményét (különös egy rendelkezés, hiszen a döntés épp az ő 

hivatalának vet véget), és ki kell kérnie a Szenátus házelnökének vélemé-

nyét is, bár a köztársasági elnöknek nem muszáj igazodnia a meghallgatot-

tak véleményéhez. (Az 1962-es feloszlatáskor a Szenátus házelnökének 

„konzultálása” mindössze fél percig tartott, de Gaulle nemcsak hogy nem 

                                                                                                                                               
nek hat hosszú éven és három hónapon át a kormány élén állni, úgy érzem, helyt kell adnom a kérésének, 
hogy ne Önt nevezzem ki újra miniszterelnöknek” (ugyanott, 195. o.). 
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fogott kezet az ország harmadik közjogi méltóságával, de le sem ültette:86 

az államfő nem felejtette el, hogy Gaston Monnerville „hatalommal való 

visszaélés”-nek, forfaiture-nek nevezte, hogy – megkerülve az alkotmány-

módosítás rendes procedúráját – az Alkotmány 11. cikkelyét alkalmazta 

alkotmánymódosításra, és így akarta tudatni a Szenátus házelnökével nem-

tetszését.) Az sem lehet akadálya a feloszlatásnak, ha a kormányfő is és a 

két házelnök is helyteleníti. Fontos megszorítás: nem élhet ezzel a joggal 

az, aki csak helyettesíti az államfőt, mi több, maga az államfő sem rendkí-

vüli állapot idején. 

Éppen az a nagy újítása az 1958-as Alkotmánynak, hogy a Nemzet-

gyűlés feloszlatása ettől fogva a köztársasági elnök személyes és korláto-

zatlan előjoga. Ebben a francia köztársasági elnök teljes szabadságot élvez, 

még akkor is jogában áll feloszlatni a Nemzetgyűlést, ha történetesen nincs 

azonos véleményen a parlamenti többséggel. A feloszlatás tehát valóságos 

Demoklész kardjaként lebeg a képviselők feje felett. A képviselők ugyanis 

nem örülnek a feloszlatásnak. A kampány rengeteg időt elvesz, ráadásul 

sok pénzbe is kerül, és korántsem biztos, hogy a képviselőt – még ha az új 

többség színeiben indult is – újra megválasztják. Ez is arra készteti a képvi-

selőket, hogy ne játsszanak indokolatlanul a tűzzel, vagyis a bizalmatlansá-

gi indítvánnyal. 

Minthogy ahány feloszlatás, annyi politikai szándék, a Nemzetgyűlés 

feloszlatásának több típusa, válfaja is van. Dominique Chagnollaud ötöt 

különböztet meg kézikönyvében.87 Az első a megtorló (dissolution puni-

tive): mint például az 1962. október 9-i (miután a képviselők nem voltak 

hajlandók elfogadni, hogy referendum döntsön a köztársasági elnök közvet-

len választásának kérdésében, és megvonták a bizalmat a Pompidou-

                                                 
86 Chagnollaud, Dominique [2005], 232. o. 
87 Ugyanott, 233–234. o. 
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kormánytól, de Gaulle megtorlásul 1962. október 9-én feloszlatta a Nem-

zetgyűlést). Végeredményében ez a feloszlatás rombolta le véglegesen a 

pártoknak a IV. Köztársaság idején kialakult rendszerét, és ennek köszön-

hető a parlamenti többség kialakulása. A második a konzultatív feloszlatás 

(dissolution référendaire): ez a feloszlatás egyenértékű a népszavazással, és 

mindig fontos kérdést van hivatva eldönteni. Ezért oszlatta fel például de 

Gaulle 1968. május 30-án a Nemzetgyűlést, jóval az általa bejelentett refe-

rendum előtt, mivel úgy gondolta, csak a törvényhozás megerősített legiti-

mitásával tudja kivezetni az országot a politikai, társadalmi és egyetemi 

válságból. 

A harmadik típus (dissolution d’alternance) szorosan kapcsolódik a 

politikai váltógazdasághoz: az a célja, hogy vele azonos pártállású parla-

menti többséggel támogassa az újonnan választott államfő politikáját. Ezért 

oszlatta fel kétszer is François Mitterrand a választási győzelem után az 

ellenséges többségű Nemzetgyűlést, először 1981. május 22-én, majd 1988. 

május 14-én.88 A feloszlatás negyedik típusa a taktikai (dissolution 

tactique): ebben, amelynek a „gyönge” parlamenti többség megerősítése, 

illetve a parlamenti pozíciók távlati megőrzése a célja, mindössze az a kü-

lönös, hogy kudarc esetén nem kötelezi lemondásra a feloszlatási jogával 

élő francia államfőt. Nem is olyan régen, 1997. április 21-én Jacques 

Chirac élt ezzel a joggal, mivel egyrészt nem érezte elégségesnek a parla-

menti többséget, másrészt félt az 1998-ban esedékes képviselőválasztás ku-

darcától, és úgy gondolta, a választás nagyobb és fegyelmezettebb (és ki 

tudja, talán újraválasztását is támogató) többséggel ajándékozza meg pártját 

a Nemzetgyűlésben.89 Tévedett: a választás a szocialistáknak kedvezett, 

                                                 
88 Erre ma, az ötéves elnöki megbízatás, vagyis a quinquennat idején már nincs szükség, mivel – a 2001. 
május 15-i végrehajtási törvény óta – az elnökválasztást közvetlenül követi a törvényhatósági választás. 
89 Nyílt titok, hogy tanácsadói közül Dominique de Villepin, a későbbi kormányfő volt a legnagyobb híve 
a feloszlatásnak. 
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ezért Jacques Chirac öt hosszú éven át, 1997-től 2002-ig kénytelen „társ-

bérletben” kormányozni. Végezetül létezik egyfajta elrettentő feloszlatás 

(dissolution dissuasive) is, amellyel szükség esetén sakkban lehet tartani a 

rakoncátlan képviselőket. Így történt, hogy az RPR 1976-tól 1981-ig a fel-

oszlatástól való félelmében mondott le arról, hogy megvonja bizalmát a 

Barre-kormánytól, annál is inkább, mivel tudva tudta, feloszlatás esetén a 

választás második fordulójában aligha számíthat UDF-es szövetségeseire. 

Az Alkotmány 15. cikkelye szerint az államfő egyszersmind a hadse-

reg főparancsnoka (chef des armées). Mindez természetes is, hiszen ha 

egyszer az 5. cikkelyben körvonalazott feladata szerint felelős az ország 

függetlenségéért és területi integritásáért, e küldetés teljesítéséhez a 15. 

cikkely biztosítja a szükséges eszközöket. Az elrettentő nukleáris fegyver 

(force de dissuation nucléaire) bevetésére azonban nem az Alkotmány jo-

gosítja fel a köztársasági elnököt, hanem az 1996. június 12- rendelet. 

Hogy most mekkora ez az atomhaderő, arra nincs adat, de a nyolcvanas 

évek végén 4000 Hiroshima volt, vagyis még a meglévő atomhaderő egyti-

zedével is el lehetett volna pusztítani minden nagyvárost, Nyugattól egé-

szen az Urálig.90 

Ezen a téren a köztársasági elnök mint a hadsereg főparancsnoka 

                                                 
90 A francia államfő nagyon ritkán nyilatkozik az elrettentő atomhaderővel kapcsolatosan. Jacques Chirac 
köztársasági elnök legutóbb, 2001. június 8-án, a francia Nemzetvédelmi Főiskolán (Institut des hautes 
études de défense nationale) tartott és azóta is sokat idézett beszédében tért ki a témára, majd legutóbb, 
2006. január 9-én, a tengeri atomhaderő Longue-szigeti (Finistère megye) vezérkarában tartott beszédé-
ben. Máskülönben a téma csaknem tabunak számít a francia politikai életben (bár az nyílt titok, hogy az 
ország hárommilliárd eurót költ évente védelmi költségekre). Persze, az ilyen beszédekben kevés a konk-
rétum: a köztársasági elnök, élve a francia nyelv kimeríthetetelenül gazdag ködösítési lehetőségeivel, csak 
lazán határozza meg, mik is az ország „vitális” érdekei, és hogy az atomhaderő a célt milyen eszközökkel 
kívánja elérni. Legutóbbi beszédében például megemlítette, hogy a nukleáris meghajtású tengeralattjárók-
ról kilőtt rakéták egytől hat robbanófejjel vannak felszerelve, és hogy egy tengeralattjáró tizenhat ilyen 
atomrakétát visz a fedélzetén (ami annyit jelent, hogy ezeket a rakétákat adott esetben nem nagyvárosok-
ra, hanem „hatalmi központokra” fogják kilőni). Az úgynevezett elrettentő atomhaderőnek két összetevő-
je van, a tengeri (composante océanique) és a légi (composante aéroportée). Az első rakéták kilövésére 
alkalmas tengeralattjárókra támaszkodik (ebből jelenleg három teljesít szolgálatot: a Le Triomphant, a Le 
Téméraire és a Le Vigilant, a negyediket, ennek Le Terrible lesz a neve, de csak 2010-ben fogják csak 
átadni). Ami a másikat illeti, ennek a szárazföldről indított Mirage 2000, illetve az anyahajóról indított 
Super-Étendard bombázók tartoznak a kötelékébe. Vö. Le Monde, 2006. január 20. 
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szintén egyedül dönt. Ezért bárhová megy, ha Franciaországban van, ha 

külföldön, mindenhová elkíséri egy szárnysegéd, akinél ott van a készülék, 

amellyel közvetlen kapcsolatot lehet teremteni az atomrakéta indítójával. A 

már idézett rendelet furcsamód csak a légierőre vonatkozik; hogy az atom-

meghajtású tengeralattjáróknak például ki adja a parancsot, arra nézve so-

káig nem volt semmilyen határozat (annyi mindenesetre bizonyosnak lát-

szik – mondja Guy Carcassonne –, „hogy ezt a személyt szintén az Élysée-

palotában kell keresni, és hogy az illető feltehetően nem a házmester”.91 

A francia államfőnek az Alkotmánybírósággal kapcsolatosan is fon-

tosak az előjogai (Alk., 54., 56. és 61.). Van legelőször is kinevezési joga. E 

bírói testület kilenc tagját kilenc évre nevezik ki – a francia sajtónyelvben 

neuf sages-nak, ’kilenc bölcsnek’ is hívják őket –, de a testület egyharma-

dát háromévenként meg kell újítani: ilyenkor egy tagot a köztársasági el-

nök, egyet a Nemzetgyűlés házelnöke és egyet a Szenátus házelnöke dele-

gál a testületbe (Alk., 56.). Amiből az következik, hogy a köztársasági el-

nök, mandátumának ötéves időtartama alatt, egyszer vagy kétszer minden-

képp él ezzel a joggal. (Sőt, többet is kinevezhet, ha az elődei által kineve-

zett bírák meghalnak vagy lemondanak). Szintén a köztársasági elnök ne-

vezi ki az Alkotmánybíróság elnökét, mégpedig a testület tagjai közül (Alk., 

56./3.). Egyáltalán nem mellékes, hogy a testületnek ki az elnöke, mivel 

szavazata duplán számít. Második előjog: a köztársasági elnöknek joga, 

hogy az Alkotmánybíróság elé terjesszen minden olyan törvényt vagy nem-

zetközi elkötelezettséget, amiről úgy gondolja, esetleg ellentétes az Alkot-

mány szövegével (Alk., 61./2.). Igaz, ezt más is megteheti, de a köztársasá-

gi elnöknek is előjoga. Hozzáteszem, hogy a francia köztársasági elnök 

nem él ezzel a joggal, hanem általában a miniszterelnököt kéri fel, hogy 

                                                 
91 Carcassonne, Guy [2004], 110. o. 1996-ban pótolták ezt a hiányosságot. L. Chagnollaud, Dominique 
[2005], 243. o. 
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egy-egy törvénytervezetet normakontrollra benyújtson az Alkotmánybíró-

ságra. 

Régi, még a III. Köztársaság államfőjétől örökölt előjoga a köztársa-

sági elnöknek, hogy üzenetet küldhet, mégpedig vagy az országnak, vagy a 

választott testületeknek (Alk., 18.). Ezek az „üzenetek” viszonylag ritkák, 

és általában nincs is különösebb politikai jelentőségük. A tradíció úgy ke-

letkezett a francia alkotmányjogban, hogy, még az 1870-es évek elején,92 a 

monarchista ellenzék rendeletileg kitiltotta a végrehajtó hatalom fejét, 

Adolphe Thiers-t a Képviselőházból, annyira rettegtek gyújtó hangú parla-

menti beszédeitől. A kitiltás azután – amelyet a francia alkotmányjogban 

gúnyosan „kínai szertartásnak” (cérémonial chinois) is hívnak – hagyo-

mányt teremtett:93 az államfő ma sem teheti be a lábát sem a Nemzetgyű-

lésbe, sem a Szenátusba, de még odafenn a karzaton sem foglalhat helyet.94 

Az üzenetküldési jog azonban, amely már az 1791-es Alkotmányban is fel-

bukkan,95 a III. és IV. Köztársaság alatt erősen meg volt kötve: feltételezte 

a kormány ellenjegyzését (ettől René Coty köztársasági elnök csak egyszer 

tekintett el, amikor üzenetben szólította fel a Parlamentet, 1958. május 29-

én, de Gaulle tábornok miniszterelnöki beiktatására). Az üzenetet a két ka-

marában mindig a házelnök olvassa fel, vitát nem tartanak utána. Ha törté-

netesen nincs ülésszak, előfordul, hogy csak az üzenet meghallgatása végett 

hívják össze rendkívüli ülésszakra a Parlamentet. 

A hagyomány szerint udvariasságból minden újonnan megválasztott 

                                                 
92 Ez volt a „de Broglie-féle Alkotmány”-nak is nevezett 1873. március 13-i törvény. 
93 Amelynek azért voltak előzményei: bár Napóleon, XVIII. Lajos és Lajos Fülöp sokszor részt vett az 
üléseken, X. Károly és III. Napóleon soha nem jelent meg a Parlamentben. A cérémonial chinois kifeje-
zés Adolphe Thiers-től való. 
94 Poincaré egyszer járt a Képviselőházban, mégpedig közvetlenül az I. világháború után, Wilson ameri-
kai elnök kíséretében, François Mitterrand államfőként kétszer: először a Pierre Mendès-France-nak szen-
telt emlékülésen, majd amikor1989-ben részt vett a forradalom kétszázadik évfordulóján a külföldi állam- 
és kormányfőknek adott díszebéden. 
95 1791-es alkotmány, III. fejezet, IV. szakasz, 4. cikkely. Les Constitutions de la France... [1995], 54–55. 
o. 
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köztársasági elnök szokott üzenetet intézni a Parlamenthez, és ilyenkor 

nagy vonalakban politikai elképzeléseit is felvázolja. De ezzel a joggal ün-

nepi megemlékezés céljából is lehet élni, sőt, az üzenet arra is jó eszköz, 

hogy az elnök felhívja a honatyák figyelmét egy-egy súlyos problémára 

vagy figyelmeztesse őket a politikai élet játékszabályaira. Az első esetre jó 

példa az az üzenet, amelyet a köztársasági elnök Robert Schuman születé-

sének századik évfordulóján, 1986. június 25-én címzett a Parlamentnek; a 

két utóbbira pedig a közel-keleti helyzetet elemző 1990. augusztus 27-i 

üzenet, valamint az 1986. április 18-i üzenet, ebben François Mitterrand, az 

elvesztett törvényhatósági választások után, azt körvonalazza a honatyák 

előtt, hogy miképpen is képzeli a hatalmi ágak együttműködését a „társbér-

let” időszakában. 

Mindamellett megesik azért, nagy ritkán, hogy az államfő, valami-

lyen évforduló vagy esemény kapcsán, mégis meghívást kap a Nemzetgyű-

lésbe vagy a Szenátusba, de ilyenkor mindig különlegesen bonyolult ren-

delkezéseket kell hozni; ez történt például 1975-ben, amikor a második Ház 

fennállásának százéves évfordulója kapcsán Valéry Giscard d’Estaing ün-

nepi beszédet tartott a Szenátusban, vagy 1982-ben, amikor François 

Mitterrand Pierre Mendès-France halálakor mondott emlékbeszédet a 

Nemzetgyűlésben. Külföldi államfő protokolláris látogatásának azonban 

nincsen alkotmányos akadálya.96 

Az Alkotmány 19. cikkelye felsorolás: azoknak a jogosítványoknak a 

felsorolása, amelyeket az államfő a miniszterelnök ellenjegyzése nélkül 

saját hatáskörben is gyakorolhat – ezeket azonban az alapszöveg csak kivé-

telként sorolja fel, mivel az összes többihez (ezek viszont nincsenek felso-

rolva) vagy a miniszterelnök, vagy a szakminiszter ellenjegyzése szüksé-

ges. Ezek az osztott jogosítványok (pouvoirs partagés) általában a kor-
                                                 
96 Vö. Villiers, M. de – Renoux, Th. S. [2001], 621–622. o. 
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mányzati munkával kapcsolatosak. A parlamentáris rendszerekben ellen-

jegyzés esetén a hatalmi jogkör mindig annak a kezében van, akinek az ok-

iratot ellenjegyeznie kell, és aki ezzel egyszersmind felelősséget visel a 

Parlament előtt a döntésért. Ez volt a helyzet a III. meg a IV. Köztársaság 

idején, mivel abban az időben az államfőnek nem volt valóságos hatalma, a 

döntést vagy a kormányfő hozta meg, vagy a szakminiszter, és ő is viselte a 

felelősséget. 

Az V. Köztársaság szakított ezzel a hagyománnyal. Az eredetileg el-

képzelt felállásban ugyanis – amikor az államfőt vele azonos pártállású par-

lamenti többség támogatja –, nem a miniszterelnök a döntéshozó, hanem a 

köztársasági elnök, és ezzel az ellenjegyzés puszta formasággá válik. Eb-

ben az esetben csakis akkor lehet „osztott” jogosítványról beszélni, ha az 

államfő hajlandó bizonyos hatalmi jogkörök átengedésére. Ha viszont az 

államfőnek – amiként már háromszor is előfordult – ellentétes pártállású, 

vagyis ellenséges parlamenti többséggel kell kormányoznia, csakugyan 

„osztott” jogosítványokról kell beszélnünk; ekkor ugyanis a köztársasági 

elnöknek alkalmazkodnia kell a miniszterelnökhöz, kompromisszumot kell 

kötnie. Ekkor a köztársasági elnök már nem tudja bekebelezni, épp ellen-

kezőleg, nagyon is tiszteletben kell tartania a kormányfő hatáskörét.97 

Hogy az államfő mikor és mennyire osztja meg miniszterelnökével 

ezeket a hatalmi jogköröket, az nagyrészt a két ember karakterének, szemé-

lyes jó viszonyának is függvénye. És ha átenged is bizonyos jogköröket, 

sohase teljesen, és mindig csak egy-egy adott kérdés vonatkozásában. 

Mindamellett voltak azért olyan miniszterelnökei is az V. Köztársaságnak, 

akik még ebben a hálátlan szerepben, még gúzsba kötve is elég nagy ma-

nőverezési lehetőséget tudtak biztosítani maguknak. Ilyen volt például 

Georges Pompidou 1962-től 1968-ig, ilyen Jacques Chaban-Delmas 1969 
                                                 
97 Duverger, Maurice [1996], 284–299. o. 
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és 1972 között, vagy Alain Juppé 1995-től 1997-ig. Más miniszterelnökök 

viszont, miként Couve de Murville 1968-tól 1969-ig vagy hozzánk köze-

lebb Jean-Pierre Raffarin 2002-től, épp ellenkezőleg, mintha rezignáltan 

beletörődtek volna függő helyzetükbe.98 Ha egyáltalán beszélhetünk 

dyarchiáról az állam legfelső szintjén, ez a dyarchia erősen hierarchizált. 

Elég az hozzá, hogy – elvben legalábbis – a köztársasági elnök az 

osztott jogosítványok esetében nem dönthet egyedül, és keresnie kell a 

megegyezést vagy a miniszterelnökkel, vagy a minisztertanáccsal, vagy a 

Parlamenttel. Neki viszont jogában áll megtagadnia az aláírást, ezzel a vé-

tójogával élve pedig minden eszköze megvan az adott döntés megakadá-

lyozására. Ezek között az osztott jogosítványok között alighanem a népsza-

vazás, vagyis a referendum kiírása a legjelentősebb (Alk., 11.). Az alkot-

mány ugyanis felhatalmazza az államfőt, hogy – az alapszöveg által meg-

határozott körben, de legtöbbször az alkotmány módosítása végett – min-

den törvénytervezetet kiírhat népszavazásra. Ehhez, igaz, nem kell minisz-

terelnöki ellenjegyzés, kell viszont, hogy a referendumot vagy a kormány, 

vagy a Parlament két háza javasolja. Amiből az következik, hogy az állam-

fő egyedül nem határozhatja el referendum kiírását. Ehhez vagy a kormány, 

vagy a Parlament részéről javaslat szükséges, igaz viszont, hogy az állam-

főnek egyáltalán nem kötelező eleget tennie ennek a javaslatnak. 

Mindamellett, egészen 1984-ig, élni csak a kormány élt a javaslatté-

tel jogával, a Parlament nem. Ami nem csoda: a honatyák önszántukból 

nem szívesen adják át a döntést a szuverén népnek. Legalábbis formálisan, 

mert eddig minden esetben a köztársasági elnök volt a kezdeményező fél; a 

kormány javaslata csak jóváhagyta az államfő szándékát. Ha az államfő 

referendumot akart, elég volt kérnie, és a kormány máris javasolta. De ha a 

kormány megtagadta volna a javaslatot, aligha kerülhetett volna sor a refe-
                                                 
98 Rouvillois, Frédéric [2004], 169. o.-tól. 
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rendumra. Mindamellett ilyen javaslattal a kormány részéről csakis parla-

menti ülésszak idején lehet előhozakodni. Erre azért van szükség, hogy 

elvben a Parlamentnek is lehetősége legyen a javaslattételre (márpedig ha 

nem ülésezik, nem tud javasolni sem), de azért is, hogy ha nem ért egyet a 

referendummal, legalább meg tudja kérdőjelezni a kormány felelősségét. 

(Mindenesetre, a kormánynak jogában áll bármikor összehívni a Parlamen-

tet, csak hogy a referendumra legitim helyzetet teremtsen.)99 

Minthogy a 89. cikkely tartalmazza az Alkotmány módosításának 

feltételeit, felmerül a kérdés: lehet-e egyáltalán a 11. cikkelyt erre a célra 

alkalmazni? Maurice Duverger szerint lehet: attól, hogy az alkotmánymó-

dosításnak van egy szokványos procedúrája, még lehet ettől eltérő – a mó-

dosítást közvetlenül a néppel jóvá hagyató – procedúrája is. Attól, hogy a 

89. cikkely a De la révision [Az alkotmány módosításáról] c. XVI. fejezet-

ben található, még nem következik, hogy kizárólag ez a módja a módosí-

tásnak – érvel Duverger –, hiszen a fejezeteknek és alfejezeteknek nincs 

jogi érvényük.100 A 11. cikkely mint lehetőség akkor került szóba, amikor a 

hatvanas évek legelején világossá vált, hogy a politikai elit csak a megfele-

lő alkalomra vár, hogy visszatérhessen a III. és IV. Köztársaság politikai 

gyakorlatához. 

Márpedig de Gaulle csakis akkor lehetett biztos abban, hogy az általa 

meghonosított politikai gyakorlat halála után is fennmarad, hogy ha az el-

nöki jogkör kiterjesztésének megteremti az alkotmányos legitimitását. Ezt a 

változást azonban nem lehetett a 89. cikkely procedúrájával beilleszteni az 

Alkotmányba, mivel a Szenátus mindenképp útját állta volna. Márpedig 

aligha lehet elfogadni, hogy az egész országot érintő kérdésben annak a 

kamarának legyen döntő szava, amelyik, mivel tagjait közvetett módon és 
                                                 
99 Az 1995. augusztus 4-i alkotmánymódosítás szerint a referendumot javasoló kormány köteles ezt a 
szándékát bejelenteni a Parlament két Házában; a bejelentést csak vita követi, szavazás nem. 
100 Duverger, Maurice [1996], 287. o. 
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erősen megszűrve választják, csak igen korlátozottan tekinthető a nemzet 

képviseletének. 

A Petit-Clamart-i merénylet után azonban az államfő döntött: a 11. 

cikkely alkalmazásával még 1962-ben népszavazásra bocsátja az alkot-

mányreformját. Annak idején a választók nagy többsége az államfő közvet-

len választására adta szavazatát. És ez alkotmányos precedenst teremtett. 

1988 márciusában François Mitterrand köztársasági elnök interjút adott a 

Pouvoirs c. politológiai szakfolyóiratnak, arra a kérdésre, hogy vajon a 11. 

cikkely is bevett módja-e az Alkotmány módosításának, így válaszolt: „Ma 

már úgy lehet tekinteni a dolgot, hogy a 89. cikkely mellett van egy másik 

útja is az alkotmány reformjának, nevezetesen a népszavazás. De a 11. cik-

kelyt csak óvatosan, nagy körültekintéssel szabad alkalmazni, és emellett 

ritkán és kizárólag közérthető törvényszövegek esetében...”101 Ez a szemé-

lyes vélemény alkotmányértelmezésnek is felfogható. 

Ugyanez a helyzet az Alkotmány 13. cikkelyében felsorolt jogosít-

ványokkal, amelyeket az államfő a kormányértekezleten gyakorol. A cik-

kely többek közt azt mondja, hogy az államfő „írja alá a kormányértekezle-

ten tárgyalt törvényerejű kormányrendeleteket és elnöki vagy miniszteri 

rendeleteket.102 Annál is inkább, mivel a 9. cikkely szerint ő vezeti e testü-

let üléseit. A kormányrendeletekkel a végrehajtó hatalom, ha van felhatal-

mazása a Parlamenttől, mintegy „belekaszál” a törvényhozó hatalom terüle-

tébe. Az ilyen rendeletekkel mindig valamilyen szuperérzékeny, nehezen 

kezelhető problémát igyekeznek megoldani. Annak idején az algériai rend-

                                                 
101 Pouvoirs, 1988 április, 138. o. idézi Duverger, Maurice, [1996], 288. o. 
102 Ami a francia ordonnance és décret szavak közti különbséget illeti, míg az első a ’törvényerejű kor-
mányrendelettel’ azonos jelentésű, a második olyan általános érvényű vagy egyéni határozat, amelyet 
kizárólag a végrehajtó hatalom két feje, vagy az államfő, vagy a miniszterelnök hozhat. Ezeket vagy a 
kormányértekezleten szokták megvitatni (décret en conseil des ministres), vagy az Államtanács valame-
lyik fórumán (décret en Conseil d’État). Mivel az előbbi olyan területen rendelkezik, amely hagyományo-
san a törvényalkotásé, minden ordonnance-hoz parlamenti felhatalmazás szükséges. Vö. François de 
Fontenelle, Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F., coll. „Que sais-je”, 1995. 
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fenntartást is kormányrendeletekkel biztosították (ekkor huszonkilenc kor-

mányrendelet született az 1960. február 4-i törvény értelmében). Az ilyen 

rendeletek általában kivételnek számítanak, és mindig az államfő dönti el, 

mikor folyamodik hozzájuk. A köztársasági elnöknek itt viszonylag nagy a 

jogköre, és ezt a társbérlet zaklatottabb időszakában is megőrzi; François 

Mitterrand például 1986-ban három alkalommal is makacsul megtagadta az 

aláírásukat: júliusban a privatizáció kapcsán, szeptemberben a választóke-

rületek kijelölését illetően, valamint decemberben (akkor a munkaidő ki-

igazításáról volt szó).103 Ebben az esetben a kormány kénytelen lemondani 

a törvényerejű kormányrendeletről, és igénybe venni a törvényhozás hosz-

szadalmasabb procedúráját. 

A kormányrendeletek mellett a kormányértekezleten megvitatott mi-

niszteri rendeleteket is alá kell íratni az államfővel. Itt mindössze az a prob-

léma, hogy az alapszöveg nem mondja meg világosan, mit is kell érteni a 

„kormányértekezleten megvitatott” fordulaton. Minthogy a köztársasági 

elnök tetszése szerint alakítja ki a kormányértekezlet napirendjét,104 nem 

nehéz úgy intézkednie, hogy a rendelet megbeszélése benne legyen a napi-

rendben. Ráadásul a tervezett rendeleti úton való intézkedést nem is kell 

megvitatni, elég ha megemlítik, és a rendelet, amely írásba foglalná, máris 

kicsúszik a miniszterelnök hatásköréből. Márpedig – ahogyan a francia Ál-

lamtanács 1992. december 10-i testületi határozata is elismerte – a kor-

mányértekezleten jóváhagyott miniszteri rendeletet csak ugyanolyan erejű 

és ugyanolyan jellegű miniszteri rendelettel lehet módosítani, ami annyit 

jelent, hogy a rendeletet ugyanúgy meg kell vitatni a kormányértekezleten, 

és ugyanúgy el kell látni az államfő aláírásával. Ezt azonban sokat vitatják, 

arra hivatkozva, hogy a rendeleti hatáskör az Alkotmány szerint nem az 
                                                 
103 Rouvillois, Frédéric [2004], 170. o. 
104 Mégpedig az 1975. április 11-i körlevélnek megfelelően, amely szentesítette az 1959 óta kialakult 
gyakorlatot. Az államfőnek még „társbérlet” idején is vitathatatlan előjoga a napirend kialakítása. 
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államfő, hanem a miniszterelnök jogosítványa. Mindez megint csak a fran-

cia köztársasági elnök elsőbbségére hívja fel a figyelmet: míg az államfő-

nek mindig is jogában áll megtagadni egy annak rendje-módja szerint meg-

vitatott miniszteri rendelet aláírását, az teljesen elképzelhetetlen, hogy a 

miniszterelnök az államfő által már aláírt miniszteri rendelet esetében meg-

tagadja az – amúgy merőben formális – ellenjegyzését. 

A 13. cikkely második bekezdése szerint a köztársasági elnöknek ki-

nevezési jogköre van egyes katonai és polgári megbízatásokat illetően. Ez-

zel szemben a 21. cikkely kimondja, hogy „fenntartva a 13. cikkely rendel-

kezéseit”, „egyes katonai és polgári posztokra a miniszterelnök nevez ki”. 

Itt két dologról van szó. A köztársasági elnök kinevezési joga egyrészt a 

miniszterelnöki ellenjegyzésnek van alávetve, másrészt a kinevezési hatás-

kör elvben mindig a miniszterelnöké (ez francia kifejezéssel compétence de 

principe), és csak kivételesen (mint compétence d’exception) az államfőé. 

Legalábbis ez a papírforma. 

A valóság azonban egészen más. Jelenleg a miniszterelnök rendes 

időben semmilyen kinevezési jogkörrel sem rendelkezik, legfeljebb minisz-

teri határozattal (arrêté) saját minisztériumának alkalmazottait nevezheti 

ki. Gyakorlatilag az államfő nevezi ki, mégpedig tetszése szerint, az állam 

legmagasabb főtisztviselőit, valamint az állami vállalatok vezetőit, de a bí-

rói testület, a hadsereg vagy a felsőoktatás – vagy ahogyan a franciák 

mondják, les grands corps de l’État [fontosabb állami testületek] – egyes 

posztjait illetően már koránt sincs ilyen korlátlan kinevezési hatásköre. 

Ami a köztársasági elnök és a Parlament viszonyát illeti (de a Nem-

zetgyűlés feloszlatásának jogát leszámítva), az államfőnek komoly jogosít-

ványai vannak a törvények kihirdetését illetően; a köztársasági elnök a 

megszavazott törvényt visszaküldheti második olvasásra a Parlamentnek, 

emellett hatásköre a szerződések ratifikálásával kapcsolatos törvényterve-
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zetek beadására, illetve az Alkotmány módosítására és rendkívüli parla-

menti ülés összehívására is kiterjed. Az államfő köteles a Parlament által 

megszavazott és a kormánynak megküldött törvényt két héten belül kihir-

detni (Alk., 10./1.). Az államfőnek nincs mérlegelési joga, a kihirdetést nem 

lehet megtagadni. Annyit azonban megtehet, hogy a törvényt, de még a két 

hét letelte előtt, újabb vitára (demander une nouvelle délibération) vissza-

küldi a Parlamentnek.105 

Ez a jogkör a II., III. és a IV. Köztársaság öröksége,106 és olyan fel-

fogásán alapszik az államfő meg a Parlament közti viszonynak, amely már 

régen elvesztette aktualitását. Az V. Köztársaságban ugyanis, a korábbi 

Köztársaságoktól eltérően, a Parlamentben megszavazott törvények túl-

nyomó része a kormány által kezdeményezett törvénytervezetként – vagyis 

az államfő tudtával és beleegyezésével - kerül a két Házba. Ami annyit je-

lent, hogy – a „társbérlet” időszakait nem számítva – ritkaságszámba megy 

az olyan helyzet, amikor az államfő a kihirdetésre elébe tett törvénnyel nem 

ért egyet. Ez a magyarázata annak, hogy az V. Köztársaság történetében az 

államfő először csak 1983-ban élt ezzel a jogával.107 

Mégpedig eléggé sajátos körülmények között. Az 1989-es világkiál-

lítással kapcsolatos törvényt 1983. június 30-án hagyta jóvá a Parlament. 

De a törvény megszavazása után a kormány lemondott a tervről, és hogy ne 

kelljen még egy törvényt hozni emennek a hatályon kívül helyezésére, 

François Mitterrand köztársasági elnök az egyszerűbb utat választotta: 

megfontolásra visszaküldte a törvényt a Parlamentnek, az meg szépen el-

süllyesztette a dolgot. Ugyanő 1985. augusztus 9-én is élt ezzel a lehető-

séggel: mivel az Alkotmánybíróság részben kifogásolta az Új Kaledóniával 
                                                 
105 Ugyanígy (Alk., 61. cikkely, második bekezdés) az Alkotmánybíróságnak is megküldheti a törvény-
szöveget normakontroll végett. 
106 Vö. 1948-as alkotmány, 36. cikkely; 1875. július 16-i alkotmányos törvény; valamint 1946-os alkot-
mány, 42. cikkely. Les Constitutions de la France... [1995], 268., 334–336., 399. o. 
107 Vö. Rouvillois, Frédéric [2004], 174. o.  
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kapcsolatos törvényt, az államfő arra kérte a Parlamentet, hogy korrigálja 

az alkotmányellenesnek tartott rendelkezéseket. 

A rendes ülésszakokon kívül tartott rendkívüli ülésszakokat (Alk., 

30.) az államfő elnöki rendelettel nyitja és zárja. Ezeket az elnöki rendele-

teket azonban ellenjegyeznie kell a miniszterelnöknek. Emellett a 29. cik-

kely kimondja, hogy a rendkívüli ülést vagy a miniszterelnök, vagy a par-

lamenti többség kérésére és mindig meghatározott napirenddel kell össze-

hívni. Ha például a képviselők kérésére hívták össze a képviselőket, mi-

helyt végére érnek a kitűzött napirendnek (de legkésőbb az összehívás után 

tizenkét nappal), az államfőnek rendeletileg be kell rekesztenie az üléssza-

kot. Papíron tehát világos, hogy az államfőnek itt meg kell osztania a mi-

niszterelnökkel (sőt, adott esetben a Nemzetgyűlés többségével is) a jogo-

sítványait. Vagyis ha a miniszterelnök vagy a parlamenti többség döntött az 

ügyben, akkor az államfő, elvben legalábbis, köteles volna aláírni a rende-

letet.108 

De Gaulle másképpen értelmezte az alapszöveget. 1960 kora tava-

szán a képviselők kezdeményezték a Nemzetgyűlés rendkívüli ülésre való 

összehívását. Az államfő viszont úgy ítélte meg a helyzetet, hogy nem kö-

telessége” rendkívüli ülésre összehívni a képviselőket. De Gaulle, a képvi-

selői utasítás szigorú tilalmára hivatkozva, alkotmányellenesnek tartotta a 

képviselők kérését (és annyi igaz is, hogy a képviselők a mezőgazdasági 

lobbik nyomására követelték a rendkívüli ülésszak összehívását). Ehhez a 

visszautasításhoz a későbbi államfők közül másképp viszonyult Valéry 

Giscard d’Estaing, és másképp François Mitterrand. Míg Giscard d’Estaing 

jogilag vitathatónak tartja ezt az alkotmányértelmezést (és csakugyan, ő 

1979 márciusában engedett a képviselők kérésének), Mitterrand, 1987-ben 

is és 1993-ban is – „társbérlet” idején - határozottan elutasította kérelmet, 
                                                 
108 Rouvillois, Frédéric [2004], 175-176. o. Lásd még, Duverger, Maurice [1996], 296. o. 
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és kereken megtagadta a Ház rendkívüli ülésszakra való összehívását. An-

nak idején az államfő egyik nyilatkozatában még le is szögezte, hogy ez 

neki „elvitathatatlan előjoga”. Az esetben az a legkülönösebb, hogy az el-

lentáborhoz tartozó miniszterelnök, Jacques Chirac is igazat adott neki.109 

A köztársasági elnök, ellenjegyzés ide vagy oda, elsőbbségét az igaz-

ságszolgáltatással való viszonyában is érvényesíteni tudja. Ennek ellenére a 

kegyelmi jogot általában az „osztott jogosítványok” sorában szokták ismer-

tetni. Holott ha kell is hozzá a miniszterelnök meg az igazságügy-miniszter 

ellenjegyzése, ilyenkor sem a miniszterelnök, sem az igazságügy-miniszter 

nem tagadhatja meg aláírását (Alk., 17.). Annál is kevésbé, mivel a kegye-

lem a francia köztársasági elnök személyes előjoga.110 Ez az előjog volta-

képpen a királyi előjogok öröksége, és ahogyan a volt francia uralkodók is 

megbocsáthattak minden elítéltnek, a francia köztársasági elnök is mente-

síthet bárkit – vagy részben, vagy egészében – a bírói ítélet következmé-

nyei alól, akár úgy is, hogy a kiszabott büntetést enyhébbre változtatja. 

1982 előtt, amikor még nem törölték el Franciaországban a halálbüntetést, 

a köztársasági elnöknek joga volt a halálbüntetést életfogytiglanra változ-

tatni.111 

Ez a jogosítvány, amely bár ellentmondásban van a hatalmi ágak 

szétválasztásának elvével, viszonylag új az elnöki jogkörök sorában: a IV. 

Köztársaságban testületileg a Bírói Főtanács, a Conseil Supérieur de la 

magistrature gyakorolta, és a köztársasági elnöknek csak annyi járt, hogy a 

szava döntő volt szavazategyenlőség esetén. Az amnesztiától eltérően az 

elnöki kegyelem nem törli el az ítéletet, csak mentesíti az elítéltet a végre-

                                                 
109 Vö. Le Monde, 1987. december 22. Idézi Rouvillois, Frédéric [2004], 176. o 
110 Olyannyira személyes, hogy – miniszteri ellenjegyzés ide vagy oda – senkinek nem jutna eszébe a 
Parlamentben felelősségre vonni a kormányt olyan államfői kegyelem miatt, amelyet nem támogat a köz-
vélemény egyetértése. 
111 Mindamellett a gyermekgyilkossággal vádolt Christian Ranuccitól Valéry Giscard d’Estaing megta-
gadta a kegyelmet, és a feltehetően ártatlan fiatalembert ki is végezték. 
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hajtás alól (de a priusz marad). Ez a jog fontos feszültséglevezető szelepe a 

francia igazságszolgáltatás nemegyszer tévesen ítélkező gépezetének. De 

Gaulle annak idején így kegyelmezett meg 1947-ben, huszonhárom év rab-

ság után, a gyilkossággal vádolt, de feltehetően ártatlan Guillaume 

Seznecnek, vagy Jacques Chirac 1998-ben Omar Raddadnak, akit négy esz-

tendővel korábban tizennyolc évre ítéltek gyilkosságért. Sokszor nem is 

annyira egy-egy justizmord jóvátételéről van szó, mint inkább arról, hogy 

az elnöki kegyelem lehetővé teszi, hogy – miként 2003-ban José Bové ese-

tében – az igazságszolgáltatás végre megszabaduljon egy kínos „ügyféltől”, 

aki a médiumoknak köszönhetően állandóan ott van a közélet reflektor-

fényében. 

A kegyelmi kérvényt az igazságügy-minisztériumban vizsgálják ki, a 

kegyelmi határozatot (décret de grâce) a miniszterelnöknek és az igazság-

ügy-miniszternek kell ellenjegyezni, de ez csak formaság, nem befolyásolja 

a köztársasági elnök egyedüli illetékességét. Mindamellett az elnöki kegye-

lem nem tévesztendő össze a kisebb büntetéseket eltörlő közkegyelemmel, 

vagyis az amnesztiával, amelynek ügyében nem az államfő, hanem a Par-

lament illetékes; Franciaországban régi hagyomány, hogy minden elnökvá-

lasztás után elengedik a kisebb szabálysértések és bizonyos bűncselekmé-

nyek büntetését. Jóllehet François Mitterrand az 1981-es kampány során 

sokat bírálta az elnöki kegyelem intézményét, 1981-ben, 1985-ben, 1988-

ban és 1989-ben is több ezer elítéltet részesített kollektív kegyelemben. 

Csak az 1989-es esztendőben a köztársasági elnök 55 779 kegyelmi kérel-

met bírált el pozitívan. Nemkülönben Jacques Chirac 1996 novemberében 

egyik párthívét, egy Charente-Maritime megyei polgármestert részesített 

kegyelemben, az illetőt felfüggesztve tíz hónap fegyházra ítélték okirat-

hamisítás vádjával. A francia igazságszolgáltatást melléfogással, tévedéssel 

lehet néha vádolni, de kicsinyességgel nem. 
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Ugyancsak a jogszolgáltatással kapcsolatos a köztársasági elnöknek 

az az előjoga, hogy az államfő – aki a bíróságok függetlenségének is garan-

ciája (Alk., 64.) – egyszersmind elnöke a Legfelső Bírói Tanácsnak 

(Conseil Supérieur de la Magistrature), amelyről az alkotmány 65. cikke-

lyének első bekezdése rendelkezik. Ez a részint véleményező, részint kine-

vezési, illetve előléptetési jogkörrel rendelkező nagy hatalmú testület, 

amelynek döntő szava van a bírók karrierjét illetően, egészen az 1993. júli-

us 27-i alkotmánymódosításig a köztársasági elnök fennhatósága alá volt 

helyezve, annál is inkább, mivel a tagjait is ő nevezte ki. Ha azonban tekin-

tetbe vesszük, hogy az V. Köztársaság államfője korántsem a játékosok fe-

lett álló és minden részlehajlástól mentes döntőbíró, akkor világos, hogy az 

eredeti 1958-as elképzelés nem biztosította e testület semlegességét. Így 

került sor a 93-952-es számú 1993. július 27-i alkotmányos törvény meg-

szavazására; ettől fogva a Legfelső Bírói Tanács tagjait maguk a bírók vá-

lasztják, és a tizenkettőből csak hármat választanak közjogi személyiségek 

(egyet az államfő, és egyet-egyet a két házelnök), de a tizenkettőbe a köz-

társasági elnök meg az igazságügy-miniszter is beleszámít, mivel ők a tör-

vény erejénél fogva (de droit) tagjai a testületnek.  

Magától értetődik, hogy az elnöknek az elmondottakban felvázolt 

túlhatalma csak az V. Köztársaság eredeti, „klasszikus” felállásban érvé-

nyesíthető, amikor is az államfő magától értetődően számíthatott a parla-

menti többség feltétel nélküli támogatására; „társbérlet” esetén ugyanis 

egészen más hatalmi viszonyokkal van dolgunk. Akkor a miniszterelnök 

már nem veti alá magát szolgaian az államfő akaratának, akkor nem tűri, 

hogy a köztársasági elnök kisajátítsa jogosítványait. Annál is kevésbé, mi-

vel a „társbérlet” időszakaiban a miniszterelnök egyszersmind politikai el-

lenfele az államfőnek. Ebben az esetben az államfő meg a kormányfő közti 

hatalommegosztás visszatér az Alkotmány betű szerinti értelmezéséhez, és 
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a miniszterelnök minden alkotmányos jogosítványát visszakapja.112 A köz-

társasági elnöknek viszont összezsugorodnak a jogosítványai, és szerepe 

ekkor sokban hasonlít a parlamentáris rendszerek államfőjének hagyomá-

nyos szerepéhez. Persze, elveszteni ekkor sem veszti el az összes jogosít-

ványát, de csakis azokkal élhet, amelyekkel az alkotmány szerint saját ha-

táskörében rendelkezhet (ezek a 19. cikkelyben vannak felsorolva).113 

Ami az „osztott” jogosítványokat illeti, „társbérlet” ide vagy oda, az 

államfőnek azért így is marad némi manőverezési lehetősége. Megtagad-

hatja – és François Mitterrand annak idején kereken meg is tagadta - azok-

nak az okiratoknak az aláírását, amelyeknek esetében az alkotmány az ál-

lamfői szignót kötelezően előírja. Saját hatáskörében marad az államfőnek 

a kinevezési és rendeleti jogkör (Alk., 13.), a Parlamentnek rendkívüli ülés-

szakra való összehívása (Alk., 30.), valamint a törvényerejű kormányrende-

letek aláírása (Alk., 38.). Az alkotmány 9. cikkelye szerint változatlanul ő 

határozza meg, hogy mi legyen a kormányértekezlet napirendje, és joga 

van hozzá, hogy bizonyos témákat, amiket pedig a kormány tárgyalni sze-

retne, saját hatáskörben levegyen a napirendről.114 Mindamellett az állam-

főnek figyelembe kell venni, hogy az a politikai tábor, amely rendes időben 

támasza, végeredményében vereséget szenvedett a választásokon, és ebben 

a politikai helyzetben az államfő mindenre azért nem mondhat nemet, min-

dent nem vétózhat meg, mert ez a fajta makacs akadékoskodás teljesen alá-

ásná a tekintélyét. 

Az államfőnek a már említett „magánterülete”, az a bizonyos 
                                                 
112 Rouvillois, Frédéric [2004], 179-182. o. Lásd még Duverger, Maurice [1996], 546-574. o. 
113 Két megszorítással: a 8. cikkely első bekezdése szerint elvben továbbra is bárkit kinevezhet miniszter-
elnöknek, de a gyakorlatban a kinevezéskor figyelembe kell vennie a vele ellentétes pártállású parlamenti 
többség elképzeléseit. Ugyanígy – elvben legalábbis - megmarad a kezében a referendum kiírásának joga, 
de mivel referendumot csak a kormány javaslatára lehet kiírni, a kormány beleegyezése nélkül az államfő 
aligha élhet ezzel a jogával. 
114 Jacques Chirac például így vetette le a minisztertanács napirendjéről 2001. február 14-én a Korzikával 
kapcsolatos törvénytervezetet, tekintettel arra, hogy az Államtanács erősen kifogásolta a készülő törvény 
alkotmányosságát. 
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domaine réservé a „társbérlet” időszakában is megmarad, bár ilyenkor a 

miniszterelnök részéről előfordulnak „birtokháborítások”, még ha ezek 

nem is olyan gyakoriak, vagy mert a miniszterelnök is tiszteletben tartja 

őket, vagy mert nem akarja ezzel is terhelni a „társbérlet” amúgy is feszült 

légkörét.115 François Mitterrand például két miniszteri kinevezést is meg-

torpedózott a Chirac-kormányban,116 és a „társbérleti” időszakokban külön-

leges nyomatékkal ragaszkodott hozzá, hogy jelen legyen a nemzetközi po-

litikai életben. Sőt, az 1993-ban kezdődő „társbérleti” időszak elején kije-

lentette: „Külön figyelmet fogok fordítani a francia külpolitika folyamatos-

ságára”.117 Ebből a szempontból államfőként Jacques Chirac sem különbö-

zött nagy politikai ellenfelétől. Sőt, nem egy alkalommal szinte versenyt 

futott miniszterelnökével, Lionel Jospinnel, csak hogy a nemzetközi politi-

kában és az EU fontosabb ügyeiben lekörözze. Mintha mind François 

Mitterrand, mind Jacques Chirac azért ragaszkodott volna a „társbérlet” 

időszakában olyan makacsul a köztársasági elnök „magánterületének” jogi 

fikciójához, mert ez is eszköze volt annak, hogy – visszahatásképpen – ösz-

szezsugorodott jogosítványai ellenére is jelen legyen az ország belpolitikai 

életében. 

 

                                                 
115 De jogilag a miniszterelnök nagyon is megkérdőjelezhetné ezt a „magánterületet”, ahogyan Lionel 
Jospin is megkérdőjelezte 2000 februárjában, izraeli utazása kapcsán. Akkor Jacques Chirac köztársasági 
elnök határozottan tiltakozott is, amiért miniszterelnöke (anélkül hogy vele egyeztette volna a dolgot) 
olyan kijelentéseket tett külföldön, amelyek szerinte nem egyeztethetők össze a francia általa meghatáro-
zott külpolitika irányvonalával. 
116 Nem egyezett bele Jean Lecanuet külügyminiszteri kinevezésébe, amiként abba sem, hogy François 
Léotard-t nevezzék ki a védelmi minisztérium élére. 
117 Idézi Rouvillois, Frédéric [2004], 181. o. 



IV. fejezet 

A miniszterelnök és a kormány 

 
„Igaz, hogy a IV. Köztársaság kormány-

főinek jogosítványait semmiben sem korlátozta 
a köztársasági elnök tekintélye. De volt-e való-
ságos cselekvési lehetőségük, bármilyen képes-
ségeik voltak is, olyan szedett-vedett kormá-
nyoknak az élén, amelyben a pártok úgy osztot-
ták el egymás közt a hatalmat, mint ahogyan 
sütőtököt vág szeletekre az ember; ezek a kor-
mányok alighogy megszülettek, máris halálra 
voltak ítélve. Huszonkét kormány tizenegy év 
alatt. [...] Csakugyan azt hiszik, hogy komoly 
hatalommal rendelkezett a IV. Köztársaság 
kormányfője?” 

 
Georges Pompidou beszéde a Nemzet-

gyűlésben, 1964. április 24-én1 
 

De Gaulle-nak két célja volt az Alkotmány 1958-as reformjával: 

visszaszerezni az ország megfakult nemzetközi tekintélyét, és végrehajtani 

az ország régóta esedékes modernizációját. A tábornok jól tudta: e kettős 

célnak erős állam és erős végrehajtó hatalom a megkerülhetetlen előfeltéte-

le. Aminthogy azzal is tisztában volt, hogy egyiknek a kiszélesített elnöki 

hatáskör, másiknak a miniszterelnöki funkció az alkotmányos garanciája. 

Bár a miniszterelnöki funkció már a III. és IV. Köztársaság idején is léte-

zett, az V. Köztársaság miniszterelnöke erősebb is és gyöngébb is elődjé-

nél. Erősebb, mivel olyan új eszközökkel rendelkezik, amelyekkel a kor-

mány minden további nélkül rákényszerítheti akaratát a parlamenti több-

ségre; és gyöngébb, mert – legalábbis ha az államfő maga mögött tudhatja a 
                                           

1 Idézi Monin, Marcel [2001], 148. o. 
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parlamenti többséget – csak végrehajtója, engedelmes kivitelezője a köztár-

sasági elnök politikai akaratának: jóllehet az államfő nem tagja a kormány-

nak, ebben az esetben gyakorlatilag ő a vezetője a végrehajtó hatalomnak. 

A francia történelemben a monarchikus tradíció mindig is kedvezett 

az erős hatalomkoncentrációnak: ami annyit jelent, hogy minden hatalom a 

király kezében összpontosult. Az uralkodó pedig féltékenyen ügyelt előjo-

gaira, és senkivel sem akarta megosztani őket. De amikor, a XVII. század 

első felétől fogva, már láthatóvá válnak a magányos hatalomgyakorlás kor-

látai, előfordul, hogy a király – mint például a principal ministre címet vi-

selő Richelieu vagy Mazarin esetében – a többi miniszterrel szemben el-

sőbbséget ad valamelyik hozzá közel álló bizalmasának vagy tanácsadójá-

nak, amiként az is, hogy ráeszmélve, mekkora veszély az ilyen magas polc-

ra emelt munkatárs, megfogadja, hogy a jövőben egyedül fog kormányozni. 

Mint ahogyan XIV. Lajos is elhatározta, hiszen – indokolja a döntést em-

lékirataiban – „uralkodóhoz méltatlan dolog, ha látnia kell, hogy míg egyik 

oldalon ott van minden valóságos hatalom, a másikon csak üres királyi cím 

van, semmi más.”2 

Elég az hozzá, Franciaországban sokáig nagyon nagy volt az ellenál-

lás a kormányfői intézménnyel szemben. Ha időnként – miként a XVII. és 

a XVIII. században – volt is ilyen miniszter, amikor az uralkodó szükségét 

érezte, hogy megossza valakivel a kormányzás felelősségét, a megbízatás 

mindig ideiglenes volt, és bármikor visszavonható.3 A XIX. században csak 

a Restauráció alatt jelent meg először az akkor Président du Conseil-nek 

nevezett kormányfő (a kifejezés egészen a IV. Köztársaság végéig megma-

rad), de a Júliusi Monarchia, majd a II. Köztársaság és a II. Császárság is-
                                           

2 Idézi Chagnollaud, Dominique [2005], 259. o. 
3 Így volt például XIII. Lajosnak Richelieu, a kiskorú XIV. Lajosnak Mazarin, XV. Lajosnak előbb 
Dubois abbé, majd Fleury, végül XVI. Lajosnak Loménie de Brienne az „első” minisztere. Vö. Ardant, 
Philippe [1991], 8-11. o. 



 192

mét kombinálja az államfői és kormányfői funkciókat (jóllehet az utóbbi 

politikai rendszerben mindig volt azért egy jelentősebb hatalommal rendel-

kező miniszter, mint például Rouher vagy Émile Ollivier, aki ellátta a kor-

mányfői feladatokat). Az első időben a fiatal III. Köztársaság is ugyanezen 

a nyomvonalon haladt; az új köztársasági államforma is csak a régi monar-

chikus kaptafa szerint tudta elképzelni a végrehajtó hatalmat. Így összpon-

tosította rövid ideig egy kézben a végrehajtó hatalom élére állított Adolphe 

Thiers is az államfői és kormányfői jogosítványokat. 

Az ilyen nagy hatalmú államfő azonban méltán keltett aggodalmat, 

hiszen a struktúra - ahogyan már a II. Köztársaság példája is mutatta - 

csakugyan magában rejtette a hatalom kisajátításának, vagy ahogyan a 

francia mondja, a pouvoir personnel-nek lehetőségét. Ezért jelent meg 

1871. augusztus 31-től, párhuzamosan Adolphe Thiers köztársasági elnök-

ké való kinevezésével – eleinte csak a politikai gyakorlatban, később a jog-

ban is – az akkor még vice-président du Conseil-nek nevezett kormányfő 

intézménye, és alakul ki, a III. Köztársaság fennállásának első évtizedében, 

főleg Mac-Mahon elnökségének idején, pontosabban 1873-tól, a modern 

értelemben vett viszonylag autonóm kormányfői funkció. Így jött létre 

Franciaországban az a „kétfejű” végrehajtó hatalom, amely nagy vonalak-

ban mind a mai napig fennmaradt. 

A XIX. század utolsó negyedében a modern parlamentarizmus kiala-

kulása teljesen átszabta ezt a képletet. Minthogy az államfő nem visel poli-

tikai felelősséget, szükségessé válik, hogy a Parlamentnek felelős kormány 

élén álljon egy felelős politikus. Az addig kétszereplős viszony háromsze-

replőssé válik; ezzel párhuzamosan már nem a szimbolikus szerepre kár-

hoztatott államfő és a kormányfő viszonya a döntő, hanem a kormányfőnek 

a Parlamenthez való viszonya. A kormány fejének lassan, fokozatosan sike-

rült kivonnia magát az államfő fennhatósága alól, de csak azért, hogy a Par-
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lament fennhatósága alá kerüljön. A III. és a IV. Köztársaság idején a kor-

mányfő már nem teheti meg, hogy szembeforduljon a Parlamenttel. Az V. 

Köztársaság ezt a helyzetet azzal bonyolította, hogy a miniszterelnök a va-

lóságban nemcsak a Parlamentnek, hanem a köztársasági elnöknek is fele-

lős. Ezért nehéz a helyzete: mindig két oldalról kell biztosítania autonómiá-

ját. 

Az 1875-ös alkotmányos törvények még a monarchikus tradíciót kö-

vetik: míg a köztársasági elnök igen széles jogkörrel rendelkezik, a törvény 

kormányfőről nem tesz említést. De amiről hallgat a törvény, azt kikény-

szeríti a gyakorlat.4 És a kormányfői funkció nemcsak megjelenik, de a 

kormányfő, alig egy-két év leforgása alatt, lassan háttérbe szorítja az állam-

főt, és teljesen átveszi a végrehajtó hatalom irányítását. Dufaure már 1876 

márciusában felveszi a Président du Conseil címet, de az új államfő, Mac-

Mahon (akárcsak korábban Thiers) még mindig gyámságot gyakorol a 

kormányfő felett. Mígnem Mac-Mahon 1879. január 30-i lemondásától 

fogva gyakorlatilag a kormányfő a végrehajtó hatalom valóságos irányítója, 

jóllehet az alkotmányos törvények továbbra is hallgatnak a Président du 

Conseil funkciójáról. 

A kormányfőnek tehát igencsak gyönge a helyzete a III. Köztársaság 

első évtizedeiben; alkotmányos jogköre nincsen, sőt, jogi értelemben nem 

is létezik. Tulajdonképpen az államfő jogosítványait gyakorolja (minthogy 

a köztársasági elnök, felelőssége nem lévén, nem gyakorolhatja őket). Nem 

hivatkozhat semmilyen jogforrásra sem a miniszterekkel, sem a Parlament-

tel szemben. Elvben a köztársasági elnök nevezi ki, de mivel az államfő 

minden politikai súlyát elvesztette, a gyakorlat ezzel párhuzamosan a Par-

lament jóváhagyását is megköveteli. Ráadásul sokáig semmilyen intézmé-

                                           
4 Ugyanott, 14–17. o. 
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nyes háttérrel sem rendelkezik (a francia kormányfőknek évtizedeken át 

másik tárcát is kell vállalniuk, csak hogy támaszkodhassanak minisztériu-

muk adminisztratív segítségére). A Président du Conseil csak 1914-ben, 

már a háború idején merte először megengedni magának, hogy ne vállaljon 

másik tárcát a kormányfői megbízatás mellé, és hogy igénybe vegye né-

hány helyettes államtitkár segítségét. De mindez csak az 1934. december 

24-i törvénnyel ment át a gyakorlatba; Franciaországban ez a törvény hozta 

létre a kormányfő Présidence du Conseil-nek nevezett hivatalát, ekkor ren-

dezkedik be a kormányfő a Matignon-palotában, ettől fogva van a kor-

mányfői hivatalnak költségvetése, és van adminisztratív háttere. 

A III. Köztársaság alatt az is aláásta a kormányfő pozícióját, hogy az 

Alkotmány nem szabályozta, hogyan, milyen feltételekkel vonhatja meg a 

Parlament bizalmát a kormánytól. Az 1875-ös alkotmányos törvények csak 

a kormány felelősségének elvét mondják ki, de nem írnak elő semmit a kö-

vetendő procedúrát illetően. Ennek következtében a Parlament bármikor, 

bármilyen kérdés ürügyén megvonhatta a bizalmat a kormánytól; a végre-

hajtó hatalom ez ellen csak egyféleképpen védekezhetett volna: feloszlatás-

sal. Csakhogy a feloszlatás megmaradt a köztársasági elnök előjogának, 

ráadásul  ezzel a joggal a balul végződő 1877-es precedens után (amikor is 

Mac-Mahon feloszlatta ugyan az államfővel szembeszegülő Képviselőhá-

zat, de az új, amelyben immár a republikánusok adták a többséget, még el-

lenségesebb volt vele szemben) egyetlen köztársasági elnök se mert élni. 

Ráadásul a politikai közhangulat bizalmatlan az erős végrehajtó hata-

lommal, minden határozott kormányfővel szemben: utóvégre nem azért 

szorította háttérbe a Parlament a köztársasági elnököt, hogy a kormányfő 

gyámsága alá kerüljön. Épp ellenkezőleg: a kormányfőre is ki akarja ter-

jeszteni fennhatóságát. Eredmény: a III. Köztársaság idején, vagyis az 

1871. szeptember 2-tól 1940. július 10-ig terjedő időszakban nem kevesebb 
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mint 109 kormánya volt Franciaországnak, és átlagosan mindössze hat hó-

nap volt egy kormány hivatali ideje.5 Mindamellett, ha a III. Köztársaság 

időszakának végére a kormányfői funkció intézményesülni nem intézmé-

nyesül is, a politikai gyakorlatban már senki sem vonja kétségbe. Gyakorla-

tilag a kormányfő a végrehajtó hatalom vezetője. De míg az államfővel 

szemben ki tudta vívni autonómiáját, a Parlamenttel szemben továbbra is 

eszköztelen. 

Nagyjából a IV. Köztársaság is ezt a struktúrát kapja örökül; az új 

rendszer – ellenhatásként a Pétain-féle Vichy-rezsimre, de azért is, mert az 

1946-os alkotmányozók szemében de Gaulle is egyfajta tekintélyelvű hata-

lomgyakorlásnak volt a képviselője – két egymást kizáró célt tűz maga elé: 

egyrészt gyönge végrehajtó hatalmat akar, másrészt stabilabb kormányt. 

Ennek érdekében, először a francia történelemben, a IV. Köztársaság már 

intézményesíti, alkotmányba foglalja a még mindig Président du Conseil-

nek nevezett kormányfő funkcióját. A kormányfőt a köztársasági elnök je-

löli, a jelölést a Parlament – ez a beiktatás procedúrája – abszolút többség-

gel jóváhagyja, és az államfő csak ezután nevezi ki. A procedúrával a Par-

lament ruházza fel tekintéllyel a kormányfőt, másrészt az abszolút többség 

megkövetelése egyszersmind a kormányzati stabilitásnak is biztosítéka. 

Ezzel párhuzamosan a kormányfő és a politikai felelősséget nem viselő 

köztársasági elnök viszonyát is tisztázták. Bár a köztársasági elnök nem 

vesz részt a napi politikában, mégis van békéltető, moderátori funkciója. 

Emellett változatlanul ő vezeti a kormányértekezleteket (ennek nem az a 

célja, hogy részt vegyen a döntésekben, hanem hogy mindenről kellőképp 

tájékoztatva legyen, és alkalomadtán kifejthesse véleményét). A IV. Köz-

társaság fennállásának tizenkét éve alatt a köztársasági elnök egyetlenegy-

                                           
5 Ugyanott, 17. o. 
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szer sem került szembe a kormányfővel, de még feszültség sem volt soha 

közöttük. 

Az államfő és a kormányfő közt nagyon is harmonikus volt a felada-

tok megosztása. De hát a rendszernek nem is ez volt a gyönge pontja, ha-

nem a kormány meg a Nemzetgyűlés közti viszony. Nemcsak mert a Nem-

zetgyűlés bármikor elővehette a bizalmatlansági kérdést; sokszor maga a 

kormány is kénytelen volt bizalmi szavazást kérni, hogy előmozdítsa 

egyik-másik törvénytervezet vitáját. S miközben a képviselők sorozatosan 

buktatják meg a kormányokat, fondorlatosan még azt is meg tudják akadá-

lyozni, hogy a kormányfő ellenlépésként éljen a feloszlatás jogával. A rö-

vid ideig hivatalban levő kormányfő képtelen kormányozni, tekintélye ke-

vés, ráadásul a miniszterek lojalitására se támaszkodhat, mivel a kormány 

tagjait nem a kabinet fennmaradása foglalkoztatja, hanem az, hogy vajon 

benne lesznek-e a következő kabinetben. Ráadásul a kormányszolidaritás 

ismeretlen fogalom, és a miniszterek, minthogy megőrizhették képviselői 

mandátumukat, nemegyszer szavaztak tulajdon kormányuk ellen. 

Nem csoda, hogy az 1958-as alkotmányozók a kormányfői funkciót 

is új alapokra akarták fektetni. Ezért a kormányfői hivatal hagyományos 

elnevezésével is szakítottak: ezzel is ki akarták emelni, a kormányértekez-

letnek immár nemcsak formálisan, hanem valóságosan is az államfő az el-

nöke.6 A premier ministre kifejezés ugyanis az 1958-as Alkotmányban je-

lenik meg először a francia politikai életben (a szót az alkotmányozók, 

meglehet, a brit tradícióból vették át, az átvételt azonban megkönnyítette, 

hogy a Régi Rend idején Franciaországban is létezett a megnevezés). Jel-

lemző, hogy bár a miniszterelnöki funkciónak a francia politikai nyelvben 

chef de gouvernement, vagyis ’kormányfő’ a másik neve, de Gaulle annak 
                                           

6 A miniszterelnöki funkcióról l. Duverger, Maurice [1996], 299–336. o.; Rouvillois, Frédéric [2004], 
185–204. o.; Lavroff, Dmitri Georges [1999], 521–532. o. 
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idején nemcsak nem vette jó néven, de egyenesen száműzte a hivatalos 

szóhasználatból ezt a kifejezést; az ő értelmezése szerint a kormánynak 

csak egy „feje” van, a köztársasági elnök.7 Ha igaz a történet, Georges 

Pompidou egy alkalommal még egy sajtókommünikét is kijavított, amiért a 

szöveg „kormányfők közti találkozóról” beszélt, holott Franciaországot az 

eseményen „csak” miniszterelnök képviselte.8 

Mindenesetre az a tény, hogy az V. Köztársaság miniszterelnöke má-

sodik legfontosabb vezetője az államapparátusnak, egyáltalán nem könnyíti 

meg a feladatát, sőt. Nagyon is bonyolult feladat az övé, egyszerre kell eré-

lyesnek és visszafogottnak, határozottnak és rugalmasnak, színes egyéni-

ségnek és személytelennek lennie. Bár elvárják, hogy dinamikus legyen, 

nagyon határozott sem lehet, hiszen ha a kelleténél jobban végzi dolgát, 

még túlontúl előtérbe sodródik, és könnyen „eltakarhatja”, ha ugyan nem 

háttérbe szoríthatja a köztársasági elnököt. Egy szó mint száz, az V. Köz-

társaság miniszterelnöke eleven ellentmondás; nemhiába mondta François 

Mitterrand utolsó miniszterelnöke, Édouard Balladur is e megbízatásról: 

„Ez a Köztársaság legnehezebb funkciója”: „A problémákért – mondta egy 

alkalommal Jacques Chaban-Delmas, Georges Pompidou első miniszterel-

nöke – mindig a miniszterelnök felelős, ha viszont jól mennek a dolgok, az 

mindig a köztársasági elnök érdeme”.9 

Persze, az államfőnek sem könnyű megfelelő embert találni erre a 

posztra. Különösen nehéz volt a miniszterelnök kiválasztása az V. Köztár-

saság történetének első időszakában. Az ötvenes évek végén, a hatvanas 

                                           
7 „A kormányfő is én vagyok. – mondta. – A miniszterelnök csak első a miniszterek között...” Idézi 
Gicquel, Jean [2003], 603. o. Michel Debré így emlékszik vissza az esetre: „Ezek után de Gaulle rátért a 
kormány vezetőjének tisztségére, és kifejtette, hogy szerinte a funkciót, amelynek addig Président du 
Conseil volt a neve, Premier ministre-re kell átkeresztelni, mert a kormányértekezletnek is az államfő az 
elnöke”. Idézi Jean-Louis Debré, Les idées du général de Gaulle, Paris, LCDJ, 1974. 
8 Duverger, Maurice [1996], 300–301. o. Valéry Giscard d’Estaing elnöksége idején változott a helyzet, 
Raymond Barre-nak például már nem okozott gondot a „chef de gouvernement” kifejezés. 
9 Ugyanott, 603–604. o. 
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évek elején a szóba jövő személyiségek vagy újak voltak a politikai élet-

ben, és ezért nem rendelkeztek kellő tapasztalattal, vagy volt ugyan tapasz-

talatuk, erre azonban még a IV. Köztársaságban tettek szert, és félő volt, 

hogy ezek a politikusok szakértelmükkel együtt a régi beidegződéseket, a 

régi rutint is visszahozzák a kormányzásba. A politikai elit legnagyobb ré-

sze meg egyenesen ellenséges volt az 1958-as Alkotmánnyal szemben. 

Mindez arra is magyarázat, hogy de Gaulle-nak miért esett abban az időben 

Parlamenten kívüli személyiségre a választása.10 

Az 1958-as Alkotmány 8. cikkelyének első bekezdése szerint „a mi-

niszterelnököt a köztársasági elnök nevezi ki, és a köztársasági elnök menti 

fel hivatalából, miután a miniszterelnök benyújtja a kormány lemondását”. 

Ehhez a második bekezdés hozzáteszi: „A miniszterelnök javaslatára az 

államfő nevezi ki a kormány tagjait, és menti fel őket hivatalukból”. Az 

Alkotmány, látni való, nemcsak kiemeli a miniszterelnököt a miniszterek 

sorából, de teljes szabadságot biztosít a köztársasági elnöknek a kinevezé-

sét illetően. Annál is inkább, mivel a kinevezési rendeletet (décret de 

nomination) egyes-egyedül az államfőnek kell aláírni,11 és mihelyt az ál-

lamfő aláírta, a kinevezés érvényes, a miniszterelnök máris elfoglalhatja 

hivatalát. Ahhoz tehát, hogy a kormány felállhasson, a miniszterelnöknek 

már funkcióban kell lennie, másképpen nem „javasolhat”. 

Ráadásul a kinevezés előtt az államfőnek nem kell semmilyen előze-

tes feltételnek eleget tennie, sem a házelnökökkel, sem a fontosabb politi-

kai személyiségekkel nem kell konzultálnia, és a miniszterelnök funkcióba 

lépéséhez – ellentétben a IV. Köztársaság politikai gyakorlatával – nincs 

                                           
10 Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 261. o. 
11 A III. és IV. Köztársaság alatt a volt Président du Conseilnek kellett ellenjegyeznie utóda kinevezését. 
Vö. Formery, Simon-Louis [2004], 27. o. Az is előfordult, hogy az ex-miniszterelnök meg az újonnan 
kinevezett egy és ugyanaz a személy volt, ilyenkor a kormányfő, miként Aristide Briand 1926-ban, saját 
ellenjegyzésével hitelesítette tulajdon kinevezését. Duverger, Maurice [1996], 301. o. 
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szükség se beiktatásra, se bizalmi szavazásra. Sőt, a 8. cikkely még határ-

időt sem szab a miniszterelnök kinevezésére: az is előjoga a köztársasági 

elnöknek, hogy saját belátása szerint választhatja meg a legalkalmasabb 

időt. Jellemző sajátossága a francia politikai életnek, hogy a köztársasági 

elnökök megválasztásuk előtt szeretnek ködösíteni, titokzatoskodni az álta-

luk kinevezendő miniszterelnök kilétét illetően. Ilyenkor mindig nagy az 

izgalom, a kíváncsiság, a találgatás. Mindamellett ha igaz is, hogy az ál-

lamfő jogilag igen nagy szabadsággal rendelkezik a miniszterelnök kineve-

zését illetően, a politikai kényszerek azért eléggé beszűkítik a lehetősége-

ket. 

Az államfő tehát, már amikor számíthat a parlamenti többségre, na-

gyon nagy jogosítványokkal rendelkezik a miniszterelnök kijelölését illető-

en.12 Mindez már abban is megnyilvánul, hogy egyáltalán nem muszáj kép-

viselőt vagy akár csak országosan ismert politikust választania. Georges 

Pompidou például – ő 1962-ben került a kormány élére (és az Hôtel Mati-

gnonba, amely 1935-től a miniszterelnök párizsi rezidenciája13) – addig 

nem is volt képviselő, mint ahogyan Valéry Giscard d’Estaing második mi-

niszterelnöke, Raymond Barre sem, amikor 1976 augusztusában kormány-
                                           

12 A köztársasági elnök még „társbérlet” esetén is azt nevez ki, akit akar, legfeljebb tudja, hogy ha a mi-
niszterelnök nem bírja a Nemzetgyűlés többségének bizalmát, akkor nem tud kormányozni, és ilyen hely-
zetben bizalmatlansági indítvánnyal egykettőre meg lehet buktatni. Amikor 1986-ban a szocialisták el-
vesztik a törvényhatósági választásokat, vagyis olyan helyzet áll elő – először az V. Köztársaság történe-
tében –, hogy más a szocialista köztársasági elnök, vagyis François Mitterrand pártállása, és más a jobb-
oldali parlamenti többségé (ők nyerték meg a választásokat), a sajtó azonnal megkérdezi az államfőt, 
hogy az így kialakult helyzetben kinek ad majd miniszterelnöki megbízást. „A köztársasági elnök azt 
nevez ki, akit akar”; hangzott a válasz, de a köztársasági elnök rögtön hozzátette: csakis olyan politikus 
kinevezéséről lehet szó, akit a parlamenti többség is elfogad. Lásd, 1986. március 2-i tévéinterjú, idézi 
Rouvillois, Frédéric [2004], 186. o. 
13 Némi sznobériával szokták Hôtel de Matignonnak is nevezni (egyébként az épület kapuzatán az Hôtel 
de Matignon felirat olvasható). A miniszterelnök hivatalos rezidenciája (57, rue de Varenne). Kertje Pá-
rizs egyik legnagyobb zöldterülete. A palotát 1721-ben kezdik építeni, és mire befejezik, Jacques de 
Matignon gróf tulajdona. 1808-ban Talleyrand vásárolja meg, majd XVIII. Lajos, végül 1888-ban (egé-
szen az első világháborúig) az Osztrák-Magyar nagykövetség épülete. 1935-ben bocsátják az akkor még 
Président du Conseil-nek nevezett kormányfő rendelkezésére (első lakója Léon Blum). A Matignon a 
francia politikai zsargonban a végrehajtó hatalom egyik pólusát jelöli (másik az Élysée). A miniszterelnö-
köt ezért a francia sajtónyelv olykor ’a Matignon palota lakója’ (l’hôte de Matignon) állandó szókapcso-
lattal is emlegeti. 
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fői megbízást kapott. Sőt, Georges Pompidou-t jószerivel nem is ismerték, 

mint ahogyan Jean-Pierre Raffarinről se nagyon hallottak a fővárosi politi-

kai életben, mielőtt Jacques Chirac 2002-ben oda nem állította a kormány 

élére. 

Ha hihetünk Frédéric Rouvillois-nak, míg a köztársasági elnök man-

dátumának első időszakában többnyire politikailag erősen elkötelezett mi-

niszterelnököt szokott választani, a második időszakban inkább afféle 

„ügyintéző” típus a jelölt. Így választotta de Gaulle Michel Debrét 1959-

ben, Jacques Chaban-Demast 1969-ben, Valéry Giscard d’Estaing Jacques 

Chirac-ot 1974-ben vagy François Mitterrand 1981-ben Pierre Mauroy-t. 

Ezzel szemben de Gaulle-nak 1962-ben Georges Pompidou-ra, Georges 

Pompidou-nak 1972-ben Pierre Messmerre, Valéry Giscard d’Estaing-nek 

1976-ban Raymond Barre-ra, François Mitterrand-nak 1984-ben Laurent 

Fabius-re vagy Jacques Chiracnak 2005-ben Dominique de Villepinre esett 

a választása.14 

De Gaulle így nevezte ki 1959-ben Michel Debrét az V. Köztársaság 

első miniszterelnökének. Vele csak az volt a baj, hogy egész hivatali ideje 

alatt mindvégig udvariasan, de határozottan ellenállt a köztársasági elnök 

hatalmi terjeszkedésének. Szó, ami szó, Debré nem nézte jó szemmel az új 

Alkotmány elnökközpontú értelmezését, vagyis az Alkotmánynak az elnöki 

hatalom irányába való kiterjesztését. Persze, megakadályozni nem tudta ezt 

a folyamatot, és nemcsak de Gaulle személyes presztízse, történelmi aurája 

miatt nem, nemcsak azért nem, mert nagyon nagy tisztelet volt benne de 

Gaulle iránt, hanem azért sem, mert az 1962-es referendum eredménye, 

végső soron, szentesítette az 1958-as Alkotmány elnöki értelmezését. Ez a 

nézeteltérés a magyarázat arra, hogy de Gaulle már 1962 áprilisában úgy 

                                           
14 Vö. Rouvillois, Frédéric [2004], 187. o. 
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döntött, megválik miniszterelnökétől. 

Ekkor Georges Pompidou lépett Michel Debré helyébe. Ő eszményi 

választásnak látszott, nem volt politikus, nem voltak politikai ambíciói, tel-

jesen de Gaulle kreatúrája volt; és mindenben alá is vetette magát a tábor-

nok akaratának. Neki nem voltak dogmatikus elképzelései sem az alkot-

mányjogról, sem a parlamentáris rendszerről. És főleg nem tanúsított sem-

milyen ellenállást az elnök hegemonisztikus törekvéseivel szemben. Ettől 

fogva világos: a kormány – ha papíron nem is, de a gyakorlatban minden-

képp – legelsősorban a köztársasági elnöknek felelős, és a kormány csak 

közvetetten felelős az államfő után, sőt, az államfőnek alárendelten, a Par-

lamentnek. Ez a kettős alárendeltség azonban nem hogy nem gyöngítette, 

de még meg is erősítette a stabilitását. Míg a IV. Köztársaság alatt alig fél 

év volt egy kormány élettartama, 1958-tól 2005-ig mindössze tizenhét mi-

niszterelnöke volt az V. Köztársaságnak. 

Ilyenformán el lehet mondani, 1959 és 1962 között a politikai gya-

korlatban kialakul az 1958-as Alkotmánynak egy elnökközpontú értelme-

zése, és ez az értelmezés azután az V. Köztársaság egész történetére rá-

nyomja bélyegét. Az államfő az idő múlásával mind jobban kiterjesztette 

jogosítványait a miniszterelnök alkotmányos jogosítványainak rovására. 

Ilyenformán a miniszterelnöki jogosítványok nagy része, mint például a 

rendeleti úton való kormányzás jogköre lassan átkerül a köztársasági elnök 

hatáskörébe. Hovatovább kiderül: az államfő egyszersmind kormányfő is, 

vagyis hogy – legalábbis de Gaulle felfogásában – nincs és nem is lehet 

semmilyen nézetkülönbség a köztársasági elnök meg a kormány, a köztár-

sasági elnök meg a miniszterelnök között. A miniszterelnök a köztársasági 

elnök miniszterelnöke, a kormány a köztársasági elnök kormánya. 

Abból pedig, hogy a miniszterelnök – legalábbis a klasszikus felál-

lásban – „jobb keze”, „szárnysegédje” legfontosabb munkatársa a köztársa-
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sági elnöknek, az következik, hogy az esetek többségében igen szoros bi-

zalmi viszonyban áll az államfővel. Az alkotmányjogban jártas Michel 

Debré például (ő az ellenállásban is részt vett) már 1945-ben tagja a de 

Gaulle-kabinetnek és egyik ihletője az 1958-as Alkotmánynak. Georges 

Pompidou már 1945-től a tábornok egyik közeli munkatársa, majd a negy-

venes évek végétől kabinetfőnöke, sőt, egyik kulcsembere a tábornok köz-

vetlen környezetének. Jacques Chaban-Delmast, aki már 1940-ben bekap-

csolódott az ellenállásba, már 1945-ben ott találjuk a tábornok szűkebb 

„vezérkarában”. Ugyanígy Raymond Barre is ott van Valéry Gircard 

d’Estaing szűkebb tanácsadói testületében – őt az államfő úgy mutatta be 

kinevezésekor, mint „a legjobb francia közgazdászt”.15 

A miniszterelnök tehát a klasszikus felállás szerint teljesen alá van 

rendelve az államfőnek; erre nézve mi sem jellemzőbb, minthogy az állam-

fő az alkotmányosan garantált kinevezési jog mellett a miniszterelnök le-

váltásának, visszahívásának jogát (droit de révocation) is magának vindi-

kálja. Mindössze az a bibi, hogy míg az előbbi alkotmányos előjoga az el-

nöknek, az utóbbi csak íratlan jogszokás, hiszen az Alkotmány szerint a 

köztársasági elnök csakis akkor válthatja le hivatalából a kormányfőt, ha 

kéri felmentését. De Gaulle azonban másképp értelmezte az alapszöveget. 

Ahogyan 1964. január 30-i sajtóértekezletén kereken kijelentette: „Aki ki-

jelöli a miniszterelnököt, annak az is előjoga, hogy leváltsa, vagy azért, 

mert már végrehajtotta feladatát, vagy mert az államfő elégedetlen a mun-

kájával...”16 

A miniszterelnökök lemondó leveleiből, illetve a köztársasági elnö-

kök válaszából, meglehet, az alaptörvénynél is világosabban kiderül, hogy 

rendes felállásban – vagyis amikor a parlamenti többség az államfőt támo-
                                           

15 Vö. Sirinelli, Jean-François [1995], 86. o. 
16 Idézi Rouvillois, Frédéric [2004], 188. o. 
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gatja – ez a két közjogi méltóság milyen viszonyban áll egymással.17 Érde-

kes, hogy mint államfő François Mitterrand is rátalál a de Gaulle-ra jellem-

ző „uralkodói” hangvételre, holott ő a hatvanas évek elején – akkor még 

ellenzéki képviselőként – egyik legádázabb ellenfele volt az elnöki jogosít-

ványok kiterjesztésének. Ebben a helyzetben az államfői akarat elleni láza-

dozás legfeljebb odáig mehet, hogy a miniszterelnök – mint például Michel 

Rocard18 – a kormányfőhöz intézett levélben finoman jelzi, hogy nem jó-

szántából és boldogan, hanem kényszerből tesz eleget a köztársasági elnök 

elvárásának. 

 

Most, hogy végre túljutottunk egy döntő időszakon, engedje meg, Tá-

bornok úr, hogy előzetes megbeszélésünk szerint beadjam a kormány le-

mondását. (Michel Debré miniszterelnöknek 1962. április 14-én az állam-

főhöz intézett levele.) 

 

Kedves Barátom! Az, hogy kéri, mégpedig a lehető legönzetlenebb 

módon, a miniszterelnöki funkcióból való felmentését és új kormány kineve-

zését, teljesen egybevág mindazzal, amiben annak idején megegyeztünk. 

Minden erőfeszítésnek van határa... (Charles de Gaulle államfőnek 1962. 

április 14-én Michel Debré miniszterelnökhöz intézett levele.) 

 

Tábornok úr! Most, hogy a június 23-án és 30-án választott Nemzet-

gyűlés nemsokára összeül, szíveskedett közölni velem, hogy új kormányt 

szeretne kinevezni. Következésképp engedje meg, hogy az Alkotmány 8. cik-

kelyének értelmében benyújtsam a kormány lemondását. (Georges 

                                           
17 A leveleket idézi Duhamel, Olivier [2003], 194–197. o. 
18 Rocard a sajtónyilatkozataiban sokkal nyíltabb volt: On m’a viré [Ki vagyok rúgva.] – jelentette ki 
egyik interjújában. 
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Pompidou miniszterelnöknek 1968. július 10-én a köztársasági elnökhöz 

intézett levele.) 

 

Kedves Barátom! Mivel tudom, hogy a kormány irányításának terhe 

mekkora súllyal nehezedett hat éven és három hónapon át a vállára, úgy 

érzem, eleget kell tennem a kérésének, hogy ne Önt nevezzem ki újra mi-

niszterelnöknek. (Charles de Gaulle köztársasági elnöknek 1968. július 10-

én Georges Pompidou-hoz intézett levele.) 

 

Szíveskedett közölni velem szándékát, hogy új kormányt óhajt alakí-

tani. [...] Most, hogy be kell adnom a kormány lemondását... (Michel 

Rocard miniszterelnöknek 1991. május 15-én a köztársasági elnökhöz inté-

zett levele.) 

 

Most, hogy megválik a hivataltól, amellyel idestova három éve meg-

bíztam, szeretnék meleg köszönetet mondani az azóta végzett munkájáért 

[...]. Új időszak kezdődik a politikai életben, és ez, biztos vagyok benne, 

nem is egy alkalmat ad majd Önnek Franciaország szolgálatára. (François 

Mitterrand köztársasági elnöknek 1991. május 15-én Michel Rocard mi-

niszterelnökhöz intézett levele.) 

 

Jóllehet de Gaulle és utódai a kinevezési joghoz a visszahívás jogát 

is hozzácsapták, azért kínosan ügyeltek a formák tiszteletben tartására: 

ilyenkor elvárták a menesztett miniszterelnöktől, hogy lemondó levelében 

olyan látszatot adjon a dolgoknak, mintha ő maga volna a kezdeményező, 

vagyis mintha saját akaratából távozna. Már csak ezért is nélkülözhetetlen, 

hogy a miniszterelnök szoros bizalmi viszonyban álljon az államfővel. De 

Gaulle például, mesélik, csak azzal a feltétellel adott miniszterelnöki kine-
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vezést Georges Pompidou-nak, hogy előzőleg aláíratott vele egy dátum 

nélküli nyilatkozatot, amelyben beadja a lemondását.19 „Társbérlet” idején, 

persze, ilyesmi nem lehetséges, az államfő csak úgy nem „mondhat fel” a 

miniszterelnökének. Ha tehát a köztársasági elnöknek vele ellentétes pártál-

lású parlamenti többséggel kell kormányoznia, a miniszterelnököt – 

Jacques Chaban-Delmas kifejezésével élve – egyszerűen nem lehet „ledön-

teni a talpazatáról”.20 

Mindent összevéve, a miniszterelnöknek háromféle okból szűnhet 

meg a megbízatása: legelőször is, amikor a köztársasági elnök elégedetlen 

vele, vagyis amikor megszakad közte meg a miniszterelnök közt a már em-

lített bizalmi viszony. (Ez nemcsak akkor szakadhat meg, ha a miniszterel-

nök hibákat követ el, akkor is megszakadhat, ha kiderül, túlontúl jó politi-

kus: ahogyan az 1968-as események után de Gaulle is zokon vette, hogy 

Pompidou-nak sikerült úrrá lennie a politikai zűrzavaron.) Ez történt példá-

ul Michel Debrével az 1962-ben, Georges Pompidou-val 1968-ban, Jacques 

Chaban-Delmas-szal 1972-ben, Pierre Mauroy-val 1984-ben vagy Michel 

Rocard-ral 1991-ben, Édith Cressonnal 1992-ben. Elég az hozzá, hogy – a 

„társbérlet” időszakait nem számítva – eddig nem maradt egyetlen minisz-

terelnök sem hivatalban a köztársasági elnök akarata ellenére. 

A második ok, ami miatt az államfő felmondhat a miniszterelnök-

ének az, amikor a miniszterelnök konfliktusba keveredik a köztársasági el-

nökkel, majd levonva a konzekvenciákat elhagyja hivatalát. Ilyen, igaz, 

egyetlenegyszer történt csak az V. Köztársaság történetében. Miután 

Jacques Chirac keserűen megállapította, hogy Valéry Giscard d’Estaing 

köztársasági elnöktől semmilyen „egyértelmű” segítséget nem kap „tekinté-

lyének megerősítését” illetően, 1976. július 26-án lemondott. Persze, a köz-
                                           

19 Duhamel, Olivier [2003], 197. o. 
20 Formery, Simon-Louis [2004], 28. o. A francia politikus az indéboulonnable szót használta. 
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társasági elnök sohasem ismerte be, hogy Jacques Chirac szakított vele, 

mindig úgy nyilatkozott, mintha ő kezdeményezte volna a kormányfő le-

mondását. Az eset egyszersmind arra is példa, hogy ha a miniszterelnök a 

„klasszikus” felállásban konfliktusba keveredik az államfővel, mindig az 

előbbinek kell engednie. Ahogyan Chaban-Delmas mondta, „szánalmas 

fickó” (triste sire) az olyan miniszterelnök, aki az államfői szándék ellenére 

is görcsösen ragaszkodik hivatalához. Ilyen eset egyetlenegyszer sem for-

dult elő az V. Köztársaság történetében.21 

A miniszterelnöki megbízatás megszakadásának az udvariassági le-

mondás (démission de courtoisie) a harmadik típusa. A parlamenti szokás-

jog megköveteli a miniszterelnöktől, hogy minden elnökválasztás és min-

den törvényhatósági választás után adja be lemondását (még akkor is, ha 

történetesen ugyanazt a köztársasági elnököt választják meg újra, aki kine-

vezte). A szokás még a III. Köztársaság alatt honosodott meg Franciaor-

szágban, de akkor csak az elnökválasztás után illett lemondani, a törvény-

hatósági választás után nem. A IV. Köztársaságban viszont az 1946-os Al-

kotmány 45. cikkelye minden új parlamenti ciklus elején kötelezően előírja 

új miniszterelnök kinevezését. Ezt az 1958-as Alkotmány már nem írja elő, 

de a „republikánus hagyomány” változatlanul megköveteli, hogy a minisz-

terelnök a köztársasági elnöknek minden törvényhatósági választás után is 

benyújtsa lemondását. 

A kormányalakításnak tehát a miniszterelnök funkcióba lépése az 

előfeltétele. Annál is inkább, mivel az államfő a kormány tagjait „a minisz-

terelnök javaslatára” nevezi ki (Alk., 8./2.). Jóllehet a miniszteri kinevezés-

hez az államfő aláírása mellett miniszterelnöki ellenjegyzés is szükséges 

(ami annyit jelent, hogy a kormányfőnek meg az államfőnek egyetértésre 

                                           
21 Formery, Simon-Louis [2004], 28. o. 
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kell jutnia a jelölt kilétét illetően), itt is döntő a köztársasági elnök vélemé-

nye. Sőt, a miniszterelnök eleve csak olyat javasol miniszteri posztra az 

államfőnek, akiről tudva tudja, hogy személye megfelel a köztársasági el-

nöknek. Van, amikor az államfő minden vita nélkül elfogadja a miniszter-

elnök javaslatát, de amikor a köztársasági elnök domaine réservének neve-

zett „magánterületéről” van szó, az államfő közvetlenül is kinevezhet mi-

nisztereket a külügyminiszteri vagy a védelmi tárca élére. Így állította pél-

dául de Gaulle a nem sok vizet zavaró Pierre Messmert a Honvédelmi Mi-

nisztérium élére22 (ő a rossznyelvek szerint mindig olyan posztra kapott 

megbízást, amit az államfő saját hatáskörében akart tartani, vagyis olyanra, 

amit legszívesebben üresen hagyott volna...)23  

A miniszterelnök meg a többi miniszter közt nincs hierarchikus vi-

szony, a miniszterelnök nem főnöke, nem feljebbvalója vagy felettese a 

többi miniszternek, legalábbis a szó jogi jelentésében nem. Ennek ellenére 

a kormány munkáját változatlanul a miniszterelnök vezeti. Sőt, a miniszter-

elnök elvben miniszteri megbízatást is vállalhat, bár ez eléggé ritka: 

Raymond Barre például – akárcsak a III. Köztársaság idején Raymond 

Poincaré vagy a IV. Köztársaság alatt Antoine Pinay – miniszterelnöksége 

idején a pénzügyminiszteri funkciót is ellátta (nemkülönben Georges 

Pompidou a miniszterelnöki megbízatása mellett egy ideig a közoktatási 

tárcát is kézben tartotta). 

Jóllehet a kormány kollegiális szerv, és tagjai elvben egyenlők, ez 

nem zárja ki, hogy ne legyen rangsor közöttük. A kormánynak sem az álta-

lában 30 és 50 közt mozgó létszáma, sem összetétele nincs hivatalosan sza-

bályozva. Az Igazságügyi Minisztériumon kívül (ez az egyetlen minisztéri-

um, amelyet az Alkotmány is említ) úgyszólván nincs egyetlenegy sem, 
                                           

22 Sőt, kinevezési szándékáról a miniszterelnököt előzőleg nem is értesítette. 
23 Chantebout, Bernard [2004], 81–82. o. 
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amely legalább egyszer nevet ne változtatott volna az V. Köztársaság törté-

netében. Minden kormányalakítás után részben az Államtanácsban, részben 

a miniszteri értekezleten születnek meg azok a rendeletek, amelyek egy-egy 

minisztérium hatáskörét és feladatait meghatározzák: ilyenkor gyakran elő-

fordul, hogy valamilyen hivatalt vagy főosztályt elvesznek egy minisztéri-

umtól, és másikhoz csatolják. 

A francia hagyomány szerint a kormány összetételét mindig az 

Élysée-palotának a díszudvarba nyíló bejárati lépcsőjén hirdetik ki. Itt ké-

szül egyébként a hivatalos „osztályfotó” is a kormányról, amelynek franci-

ául, meghitten, photo de famille a neve. Már itt sem összevissza, hanem a 

hivatalos „köztársasági” protokollt szem előtt tartva, a minisztériumok fon-

tossági sorrendjében sorakoznak fel a miniszterek, kezdve a legjelentősebb 

tárcák tulajdonosaival, és így haladva visszafelé a rangsorban. Sokáig na-

gyon szerény volt a női miniszterek aránya a férfiakéhoz képest; ezen a té-

ren Valéry Giscard d’Estaing elnöksége alatt történt némi előrelépés, de 

radikális változást csak a Jospin-kormány (1997–2002) hozott (ennek már 

30 százaléka nő volt), és ezt a dicséretes hagyományt a Raffarin-kormány 

is folytatta. Az utóbbi években a nőknek már a legfontosabb tárcákat (igaz-

ságügy, iparügy, sőt, honvédelem) is sikerült megszerezni.24 

Hogy a miniszterelnök után közvetlenül kik következnek a hierarchi-

ában, attól is függ, hogy egy-egy miniszterelnök éppen melyik tárcát sze-

retné hivatalosan is kiemelni, de általában a nagy minisztériumok élén álló 

minisztereké az elsőség (ezeknek a nagy presztízsű régi minisztériumok-

nak, metonímiásan, az az utca vagy tér neve a köz- és sajtónyelvi megne-

vezésük, ahol állnak25. Ezek a quai d’Orsay (Ministère des Affaires 

                                           
24 Vö. Gicquel [2003], 582. 
25 Michel Rocard például 1988-ban a Közoktatási Minisztériumot (Ministère de l’Éducation nationale) 
tartotta legfontosabbnak, Lionel Jospin 1997-ben a Munkaügy és a Társadalmi Szolidaritás Minisztériu-
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étrangères, vagyis a ’Külügy’), a place Beauvau (Ministère de l’Intérieur, 

vagyis a ’Belügy’), a place Vendôme (Ministère de la Justice, vagyis az 

’Igazságügy’), quai de Bercy (Ministère des Finances, vagyis a ’Pénzügy’) 

stb. Legutoljára a kis minisztériumok, a divatos tárcák következnek, ilyen 

volt például François Mitterrand idején a Szabadidő Minisztérium (Temps 

libre), a Női Jogegyenlőség Minisztériuma (Droits de la femme), az Egész-

ségügy, a Család és a Mozgáskorlátozottak Minisztériuma (Ministère de la 

Santé, de la Famille et des personnes handicapées) vagy a hol kitüntetett 

helyet elfoglaló, hol pedig szégyenszemre a sor végére szoruló Ministère de 

la Culture (Kulturális Minisztérium). 

Hogy a kormánynak hány tagja legyen, nincs hivatalosan megszabva, 

hol csak húszegynéhány a létszám, de előfordul, hogy negyvennél is több, 

bár általában harminc körül mozog. (Összehasonlításul: annak a kormány-

nak, amelyet de Gaulle 1958 kora nyarán alakított, mindössze 16 tagja volt, 

de a Restauráció vagy a Júliusi Monarchia idején még mindössze nyolc-tíz 

miniszter volt a kormány létszáma.) Az 1995. május 18-án alakult Juppé-

kormánynak például 43 tagja volt, a 2000. március 27-én alakult Jospin-

kormánynak 32, Jean-Pierre Raffarin 2002. június 17-én alakult második 

kormányának pedig 39.26 Az utóbbi időben talán az 1993-as Balladur-

kormány volt a legkisebb (mindössze 29 tagja volt), és a Rocard-kormány a 

legnagyobb, sőt, 49 tagjával talán ez volt a legnagyobb kormány az V. 

Köztársaság történetében.27 Jóllehet egyes „nagy” minisztériumok állandó-

ak, mások felbukkannak, majd eltűnnek, esetleg nevet változtatnak. 

Így tűnt el például a François Mitterrand által 1981-ben létesített 

                                                                                                                            
mát (Ministère de l’Emploi et de la Solidarité), Jean-Pierre Raffarin 2002-ben pedig a Belügy, a Közbiz-
tonság és a Helyi Szabadságjogok minisztériumát (Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et 
des Libertés locales), amelynek akkor a rangsorban közvetlenül a mniszterelnök után következő Nicolas 
Sarkozy volt a gazdája. Vö. Martinetti, Françoise [2003], 40. o. 
26 Vö. Duhamel, Olivier [2003], 203-233. o. 
27 Vö. Becker, Jean-Jacques [2002], 729. o. 
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Ministère du Temps libre vagy a Valéry Giscard d’Estaing által 1974-ben 

életre hívott Ministère de la Femme. A III. Raffarin-kormányban például a 

női egyenjogúságot a hangzatos Ministère de la Parité et de l’Égalité 

professionnelle képviseli. A minisztériumok elnevezése részben a minden-

kori divat és az aktuális politikai célkitűzések és természetesen a névadó 

fantázia, a nyelvi lelemény függvénye. Gondolok itt az olyan – gyakran 

lefordíthatatlan, de nagyon hangzatos miniszteri és államtitkári elnevezé-

sekre, mint például a Juppé-kormány idején a Ministre de l’Intégration et 

de la lutte contre l’exclusion, a Ministre de la solidarité entre les 

générations, vagy a secrétaire d’État chargé des quartiers en difficulté etc. 

A minisztériumok illetékességét, az illetékességek racionális megosztását 

az államfői szeszély mellett egyik-másik miniszter mohósága is befolyásol-

ja. Erre, meglehet, a Tengerügyi Minisztérium (Ministère de la Mer) a leg-

jobb példa: míg a hadiflotta a Nemzetvédelmi Minisztérium (Ministère de 

l’Armée) kompetenciájába tartozik, a tengerfenék olajmezőinek feltárása az 

Kutatásügyi Minisztérium reszortja, a hajóépítés pedig az Iparügyi Minisz-

tériumé.28 

Hagyományosan és jelentőségét illetően is, meglehet, az Igazságügyi 

Minisztériumnak legnagyobb a presztízse; de ezt a funkciót már a Régi 

Rend idején is nagy megbecsülés övezte (akkor az igazságügyi miniszter-

nek chancelier volt a neve). A kancellárt a király nem menthette fel hivata-

lából, legfeljebb felszólíthatta, hogy adja vissza az állam pecsétjét, amit 

aztán az uralkodó a garde des Sceaux-nak nevezett pecsétőrre bízott. Ezért 

hívják mind a mai napig Franciaországban kancelláriának (Chancellerie) az 

Igazságügyi Minisztériumnak a Vendôme téren álló központi épületét, és 

ezért nevezik a franciák az igazságügy-minisztert a sajtónyelvben hagyo-

                                           
28 Chagnollaud, Dominique [2005], 263. o. 
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mányosan garde des Sceaux-nak. Meg azért is, mert a Köztársaság nagype-

csétje (grand sceau de la République) mindig az igazságügy-miniszter dol-

gozószobájában van elhelyezve. Mellesleg az igazságügy-miniszter az 

egyetlen a miniszterek közül, akit az alkotmány megemlít. Emellett jelentős 

még a befolyásos költségvetésügyi miniszternek (ministre du Budget) is a 

funkciója.29 

Olyan kormány, amelynek csak miniszterek a tagjai, már régóta nin-

csen Franciaországban. Így azután a minisztériumok fontossági sorrendjét a 

protokoll is bonyolítja. A piramis csúcsán – az államfőt meg a miniszterel-

nököt nem számítva – az államminiszterek állnak; ezután következnek a 

tárcával rendelkező miniszterek, majd vagy a miniszterelnök, vagy valame-

lyik miniszter mellé beosztott tárca nélküli miniszterek,30 végül az államtit-

károk zárják a sort.31 Az államtitkári funkció már a III. Köztársaság idején 

is létezett, de akkor helyettes államtitkár, sous-secrétaire d’État volt a neve 

(az elnevezésnek de Gaulle adott rangot, 1940-ben ez volt az utolsó megbí-

zatása a Védelmi Minisztériumban). Jóllehet de Gaulle alatt a kormány 

minden tagja részt vett a miniszteri értekezleten, 1983-tól az a szokás, hogy 

kizárólag miniszterek vesznek részt ezen az összejövetelen, az államtitkár-

ok legfeljebb akkor, kivételesen, ha olyan ügy kerül terítékre, amelynek 

kapcsán ők is illetékesek. 

Az államminiszteri rang igen régi a francia politikai hagyományban, 

létezett már a Régi Rend idején is, majd a Restauráció és később a II. Csá-

szárság is felelevenítette, innen vette át azután a III. Köztársaság, de vi-

                                           
29 Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 324–325. o. 
30 A ministre délégué kifejezést szokták ’miniszteri biztosnak’ is fordítani. A funkció az V. Köztársaság 
idején született, korábban nem létezett. Mindenesetre nem feltétlenül van minden kormányban ilyen meg-
bízatás. A tisztség egyébként teljes értékű miniszteri rangnak számít, a tárca nélküli miniszterek részt 
vesznek a kormányértekezleten, van ellenjegyzési joguk, a funkció eredetisége mindössze abban áll, hogy 
az ilyen miniszter vagy a miniszterelnök vagy más miniszter mellé van beosztva, és velük együttműköd-
ve, esetleg az ő irányításukkal végzi munkáját. L. Lavroff, Dmitri Georges [1999], 505. o. 
31 A funkcióról részletesen l. Lavroff, Dmitri Georges, id. mű, 507–510. o. 
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szonylag későn, az I. világháború idején. A nagy nemzeti erőpróba ugyanis 

megkövetelte, hogy minden politikai tényező részt vegyen a kormányban, 

mégpedig úgy, hogy a részvétel ne legyen semmilyen befolyással a kor-

mány felelősségére. Ezért az 1915. október 29-én alakuló Briand-kormány 

öt államminisztert is felvett tagjai közé, mégpedig a Katonai Főtanácsot, a 

Conseil Supérieur de la Guerre-t alkotó politikai csoportok képviseletében. 

Ezek afféle tárca nélküli miniszterek voltak, és innentől kezdve az intéz-

mény mindig csak politikai támogatást jelentett, hiszen a politikai pártokat 

vagy csoportokat képviselő államminiszterek nem vettek részt a kormány-

zati munkában, és ilyenformán nem is osztoztak a kormány felelősségében. 

Ez a tradíció a IV. Köztársaság alatt is eleven: csaknem minden kormány-

ban voltak államminiszterek, anélkül azonban, hogy a párt vagy politikai 

irányzat, amelyet az államminiszter képviselt, részt kapott volna a végre-

hajtó hatalomból (bár előfordult, hogy egyik-másik államminiszter kapott 

azért valamilyen szakterületet vagy feladatkört). Ezt a gyakorlatot a IV. 

Köztársaság legvégén, az 1958 júniusi kormányában de Gaulle is tisztelet-

ben tartotta; ebben a kormányban a legfontosabb politikai erőket, illetve 

pártokat egy-egy államminiszter képviselte (Guy Mollet az SFIO-t, Pierre 

Pflimlin az MRP-t vagy Antoine Pinay a Függetleneket). 

Az V. Köztársaságban már nem egészen ugyanaz a funkció jelentése, 

mint amilyen a III. és IV. Köztársaság idején volt.32 Az a tény ugyanis, 

hogy a kormánynak erős támogatottsága van a Parlamentben, fölöslegessé 

tette a régi gyakorlatot. Ennek következtében az államminiszter cím már 

nem üres rang, mindössze annyit jelent, hogy meg akarják tisztelni a viselő-

jét (vagy azért, mert az illető a korábbi kormányokban már volt miniszter-

elnök is, vagy mert jelentős politikai személyiség, vagy, egészen egyszerű-

                                           
32 Minderről l. Lavroff, Dmitri Georges, id. mű, 500–504. o. 
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en, mert jó barátja a köztársasági elnöknek).33 Az államminiszteri címet 

vagy a köztársasági elnök adományozza, vagy társbérleti időszakban a mi-

niszterelnök:34 ilyenkor vagy a funkciót akarják államminiszteri ranggal 

valorizálni, vagy a címet viselő személyiséget a többi minisztertől megkü-

lönböztetni. És szolgálhat, kivételképpen, arra is a cím, hogy az államfő 

gyöngítse a miniszterelnök pozícióját vagy legalábbis, pontosan kidekázva 

az erőviszonyokat, súlyosabb személyiségekkel próbálja ellensúlyozni a 

tekintélyét: ilyen volt például Valéry Giscard d’Estaing elnöksége alatt a 

Chirac-kormány, legalábbis az 1976. január 13-i kormányátalakítás után, és 

feltehetően Nicolas Sarkozy belügyminiszter államminiszteri címének is 

lehet ilyen értelmezése a 2005-ös Villepin-kormányban. Az államminiszter 

a protokoll szerint közvetlenül a miniszterelnök után következik a hivatalos 

hierarchiában. Jellemző, hogy a miniszteri értekezleteken André Malraux 

mindig de Gaulle jobbján foglalt helyet, holott a kulturális tárca, amellyel 

az államfő megbízta, egyáltalán nem tartozik a jelentősebbek sorába. 

1981 ezen a téren is változást hozott az V. Köztársaság történetében. 

François Mitterrand ugyanis az államminiszteri kinevezések dolgában visz-

szanyúlt a IV. Köztársaság gyakorlatához. A címet ismét olyan nehézsúlyú 

politikai személyiségek kapták, akik „szövetségesként” – együtt az általuk 

képviselt politikai tendenciákkal – aktív támogatást nyújtottak a baloldal-

nak. Pierre Mauroy 1981. június 23-án alakított (második) kormányában 

például öt államminiszter volt: Michel Rocard az „új baloldal” elnevezésű 

irányzatot képviselte, Jean-Pierre Chevènement a Szocialista Párt balszár-

nyát, Gaston Deferre a mérsékelt szocialistákat, Charles Fiterman a Francia 

Kommunista Pártot, Michel Jobert pedig mindazokat, akik a kormányt nem 
                                           

33 Ami personnel du président de la République [A köztársasági elnök személyes jó barátja] – mondja az 
ilyen kinevezések kapcsán a francia sajtó. Így kapott például államminiszteri rangot de Gaulle-tól André 
Malraux, François Mitterrand-tól Roland Dumas vagy Jacques Chiractól Édouard Balladur. 
34 Vö. Claude Dulong [1974], 121. o. 
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balról támogatták. Ez a gyakorlat François Mitterrand 1988-as újraválasztá-

sa után is megismétlődött. 

Mindamellett az államminiszteri kinevezések kapcsán másik tenden-

cia is megfigyelhető. Jacques Chirac elnöksége alatt például az első Juppé-

kormányban nem volt egyetlen államminiszter sem, ahogyan az 1997-ben 

megalakuló Jospin-kormányban sem; ennek, meglehet, az a politikai szán-

dék a magyarázata, hogy a többi rovására egyik miniszter se legyen ki-

emelve, egyik jelentősége se legyen hangsúlyozva, vagyis hogy ezzel is 

kifejezésre juttassák: az adott kormányban minden miniszter egyenlő. Ez az 

eljárás nemcsak azzal az előnnyel jár, hogy így nem sértik meg egyik-

másik miniszter érzékenységét, de azzal is, hogy nyilvánvalóvá teszik: 

egyetlen „nagykutya” sincs a kormányban. Ez a helyzet végeredményében 

a miniszterelnöknek is jó, nagyobb biztonságérzetet ad neki, mert tudja, 

nincs senki a kormányban, akinek kedve támadhatna, hogy konfliktus ese-

tén kikezdje a tekintélyét. 

Az államtitkári funkció létesítésének több célja is lehet. A miniszter 

mellé beosztott államtitkár olykor hatékony segítség egy-egy szaktárca 

munkájában: egyik-másik szakterület gyakran több embert kívánna, és ál-

lamtitkári kinevezéssel megvan a segítség, de a tárca sem aprózódik szét, 

hiszen továbbra is a miniszter felel érte. Másrészt jelentheti azt is az állam-

titkári kinevezés, hogy autonómiát akarnak adni valamilyen szakterületnek, 

anélkül azonban, hogy felemelnék a minisztérium rangjára. Végül, sűrűn 

kapnak olyan honatyák is államtitkári kinevezést, akiknek már nem jutott 

miniszteri tárca, vagy akiknek nem is akartak adni, viszont mindenképp 

szükség volt a politikai támogatásukra. Mi több, a kormány létszámának 

csökkentésére is fel lehet használni az államtitkári megbízatásokat; így mi-

közben a kormányfő fontos szakterületeket bíz rájuk, eldicsekedhet a sajtó-

nak, hogy lám, milyen „karcsú” a kormánya. 
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Az, hogy egy kormányban hány államtitkár kap megbízást, nincs 

megszabva. Jacques Chirac kormányának (1974) tizenhat államtitkára volt, 

a Rocard II. kormánynak (1988. szeptember) tizenhét, a Juppé I. kormány-

nak (1995 május) tizennégy, Édouard Balladur kormányának (1993) vi-

szont egyetlenegy sem. 1981-től az a szokás alakult ki, hogy vagy egy-egy 

különösen érzékeny szektort bíznak államtitkárra, aki azután közvetlenül a 

miniszterelnök mellé van beosztva, vagy olyan miniszter mellé állítanak 

államtitkárt, aki áttekinthetetlenül nagy terület gazdája. Megbízhatják az 

államtitkárokat az „állami” szektor ügyeivel, a hazatelepülők, a bevándor-

lók vagy az idős korúak problémáival, de dolgoznak-dolgoztak államtitkár-

ok a Védelmi Minisztériumban, a Mezőgazdasági Minisztériumban, sőt, a 

Nemzeti Szolidaritás Minisztériumában és (amíg létezett) a Szabadidő Mi-

nisztériumában is. 

Egészen sajátos kategóriáját vezette be az államtitkároknak Valéry 

Giscard d’Estaing 1974-ben, elnöki megbízatásának legelején. Ő teremtette 

meg – a miniszterek vagy a miniszterelnök mellé kinevezettek mellett – az 

önálló államtitkári funkciót. A köztársasági elnök így határozta meg az új-

donságot 1974. május 30-án sugárzott televíziós nyilatkozatában: „... az 

autonóm államtitkárok úgy fognak vezetni egy-egy minisztériumi főosz-

tályt, hogy közben nem szükségképp vesznek részt a kormány döntéshoza-

talában...”35 Ezek az államtitkárok valójában miniszteri posztot töltöttek be, 

de oly módon, hogy nem rendelkeztek a miniszterek jogállásával, vagyis 

azzal a joggal, hogy hivatalból részt vehessenek a miniszteri értekezleten. 

Az államfőnek nyilvánvalóan az volt a célja, hogy a miniszteri értekezleten 

a nagyobb hatékonyság kedvéért szűkebb miniszteri gárdával kelljen dol-

goznia. Ez a gyakorlat nem teremtett hagyományt az V. Köztársaság politi-

                                           
35 Idézi Lavroff, Dmitri Georges, id. mű, 508. o. 
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kai életében. 

Gyakran mondogatják, hogy legtöbb államtitkárból előbb-utóbb mi-

niszter lesz, sőt, az is a funkció célja, hogy a jelölt megtanulja, hogyan is 

kell elkormányozni egy minisztériumot. És csakugyan nem ritka, hogy egy 

miniszteri karriernek az államtitkárság a kezdete. 1958 és 1971 között pél-

dául 47 államtitkárt neveztek ki, és az államtitkároknak 34 százaléka (va-

gyis 16 államtitkár) töltött be később miniszteri funkciót. Mindebbe az is 

belejátszik, hogy az államtitkárok általában fiatalabbak a miniszterek élet-

korához képest (a már idézett 47 államtitkár közül 36 még nem töltötte be 

az ötvenet, 24 pedig az ötvenötöt).36 Mindamellett az sem megy ritkaság-

számba, hogy a funkció csupán egy jelentéktelen politikai karrier csúcsa, 

illetve végállomása. 

Minden kormánynak a politikai „színét”, hovatartozását leszámítva is 

van stílusa, sajátos karaktere, arculata.37 Sok függ, persze, a miniszterel-

nöktől is, utóvégre ő a lelke a csapatnak. De más tényezők is közrejátsza-

nak a kormány arculatának kialakításában. Legelőször is az, hogy mekkora, 

vagyis hogy hány miniszterből és államtitkárból áll. Míg a nagy létszámú 

kormány mindig a honatyáknak kedves (feltéve hogy ők is ott lehetnek a 

tagjai között), a kis létszámú kormány inkább a kiadások lefaragását köve-

telő közvélemény elvárásainak akar megfelelni. Ahogyan Édouard Balladur 

is, amikor 1993-ban – rekordként az V. Köztársaság történetében! – mind-

össze huszonkilenc miniszterre korlátozta kormányát, és emellett egyetlen 

államtitkárnak sem adott kinevezést. 

A miniszterek hivatása is számításba jöhet a kormány karakterének 

kialakításában. Az V. Köztársaság kormányai, semmi kétség, a korábbi 

                                           
36 L. Amson, D., „Les secrétaires d’État sous la Ve République”, Revue du Droit public, 1972, 661. o. 
Lavroff, Dmitri Georges, id. mű, 509–510. o. 
37 Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 305–307. o. 
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köztársasági rendszereknél sokkal nagyobb helyet biztosítanak a főtisztvi-

selőknek és technokratáknak. Fontos, hogy a miniszter egyenesen az állam-

igazgatásból jött-e, vagy – választott képviselőként – a megyékben, régiók-

ban már rendelkezik-e valamelyes helyi tapasztalattal. Persze, tehetséges 

fiatal főtisztviselőnek, aki valamelyik miniszter tanácsadó testületében már 

bizonyította rátermettségét, a parlamenti többség segítségével nem különö-

sebben nehéz mandátumot szerezni, onnan pedig már többé-kevésbé egye-

nes az út az államtitkári kinevezésig. Az sem mellékes, hogy a kormány 

tagjai közül hányan rendelkeznek a francia Államigazgatási Főiskola, az 

École Nationale d’Administration értékes diplomájával.38 (Akik e nagy hírű 

iskolából kerülnek ki, vagy politikusok lesznek, vagy az államapparátus 

különböző kulcspozícióiban kamatoztatják tudásukat.) Édourd Balladur 

előbb említett kormányában például nyolc énarque volt (köztük maga a 

miniszterelnök). 

Ugyancsak fontos a kormány tagjainak átlagos életkora (ez, talán 

nem is kell mondani, ma sokkal kevesebb, mint az V. Köztársaság első év-

tizedeiben). Nem árt továbbá, ha van a miniszterek közt, főleg ha a jobbol-

dal adja a kormányt, egy-két hangzatosan csengő nemesi név, az se baj, ha 

későbbi keletű napóleoni nemességről (noblesse d’Empire) van szó, utó-

végre e testület tagjai hagyományosan nemzedékről nemzedékre vagy a 

hadseregben, vagy az államigazgatásban szolgálják Franciaországot. De 

ügyelnek „földrajzilag” is az arányosságra, vagyis arra, hogy a kormány 

tagjai ne egy-két helyről (mondjuk, Párizsból) származzanak, hanem meg-

felelő szórásban az egész országot „lefedjék”. Ilyenkor mindig kapóra jön 

                                           
38 Az iskolát 1945-ben kettős céllal alapították: egyrészt demokratizálni akarták a magas rangú közhiva-
talnokok kinevezését, másrészt olyan képzett közhivatalnoki testületet akartak létrehozni, amely független 
a mindenkori politikai hatalomtól. Ha sokan elismerik is e felsőoktatási intézmény presztízsét, sok kritika 
is éri elitizmusa miatt. 
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egyik-másik miniszter déli, délkeleti, esetleg másmilyen akcentusa.39 Szin-

tén nem árt, ha néhány jól ismert személyiség, neves értelmiségi is helyet 

kap a grémiumban. Végül az is fontos, hogy a kormányban mennyi a nő, és 

hogy a nőknek jelentős vagy viszonylag jelentéktelen tárcákat osztanak-e 

(ezen a téren, semmi kétség, a François Mitterrand által 1991-ben kineve-

zett első női miniszterelnök, Édith Cresson, valamint a Raffarin-kormány 

első női védelmi minisztere tartja a csúcsot). 

Jóllehet a kormány megbízatása elvben csak a miniszterelnök le-

mondásával szűnik meg, egyes miniszterek már korábban is megválhatnak 

hivataluktól (bár más miniszterek, több kormányon át, igen hosszú ideig 

meg tudták őrizni funkciójukat40). A kormány testületileg felelős szerv, 

amelynek tagjai szolidárisak egymással. Az elfogadott kormányprogramért 

és általában minden határozatért (legelsősorban a Parlament előtt) az egész 

kormány együttesen viseli a felelősséget. Ami a szolidaritást illeti, ez any-

nyit jelent, hogy mind az államfő, mind a miniszterelnök szigorúan megkö-

veteli a kormány tagjaitól, hogy azonosuljanak a kitűzött célokkal, és hogy 

meggondolatlan nyilatkozataikkal ne ássák alá a testület kohézióját. Gya-

korlatilag kettős követelményről van szó. A kormány tagjaitól elvárják, 

hogy semmilyen személyek vagy intézmények közti vitát ne hozzanak a 

közvélemény tudomására. Vagyis hogy egy miniszter se bírálja miniszter-

társát, és egyetlen állami intézményt se hibáztasson (a belügyminiszter pél-

dául ezért vagy azért ne hárítsa a rendőrségre vagy még kevésbé a bírói tes-

tületre a felelősséget). 

Nemkülönben elvárják a kormány minden egyes tagjától, hogy nyi-

                                           
39 Annak idején sokat emlegették Charles Pasqua erősen korzikai kiejtését. A jelenlegi kormányban talán 
csak az egészségügyi miniszternek, Philippe Douste-Blasynak van enyhe toulouse-i akcentusa. 
40 André Malraux államminiszterként igen hosszú ideig állt a kulturális tárca élén, Maurice Couve de 
Murville tíz éven át, 1958-től 1968-ig volt külügyminiszter, és Jacques Lang is tíz éven át vezette, 1981-
től 1986-ig és 1988-tól 1993-ig a Kulturális Minisztériumot. A mindig alkalmazkodó Pierre Messmer is 
sokáig töltötte be miniszteri funkcióit. 
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latkozataival ne forduljon szembe – sem en bloc, sem különféle részprob-

lémákat illetően – a kormány politikájával. Ha egyszer a kormány állást 

foglalt az atomstratégia fejlesztése mellett, akkor egy miniszter se bírálja az 

atomkísérletek folytatását. Mert ha mégis, alapos fejmosásban lesz része a 

miniszterelnök vagy az államfő részéről, sőt, az sem kizárt, hogy az állam-

fő a nyilvánosság előtt is hangot ad nemtetszésének. Mi több, az is előfor-

dul, hogy a „bűnöst” azonnal felmenti hivatalából.41 De ilyesmi ritkán for-

dul elő,42 legtöbbször a miniszternek tapintatosan értésére adják, nem esné-

nek kétségbe, ha történetesen megválna hivatalától. Ha ugyan az illető ön-

szántából fel nem áll, és nem távozik, dühösen becsapva maga mögött az 

ajtót. „Egy miniszter – mondta egy alkalommal Jean-Pierre Chevènement43 

– vagy befogja a pofáját, vagy ha nem akarja befogni, beadja a lemondá-

sát.” Ahogyan Jean-Pierre Chevènement nemegyszer be is adta.44 Végeze-

tül lemondhat egy miniszter akkor is, amikor úgy érzi, átcsaptak rajta az 

események, és nem ura a helyzetnek. Így mondott le Alain Peyrefitte pél-

dául 1968. május 28-án, az emlékezetes diákmegmozdulás idején, a közok-

tatásügyi minisztérium éléről, vagy a szintén közoktatásügyi miniszter 

                                           
41 Így vált meg például de Gaulle Antoine Pinay-től vagy Jacques Soustelle-től (előbbivel a gazdaságpoli-
tika terén támadt vitája a köztársasági elnöknek, az utóbbival meg az volt a baj, hogy nem tudott beletö-
rődni Algéria elvesztésébe). 
42 Jean-Jacques Servan-Schreibernek 1974-ben azért kellett elhagynia a kormányt, mert ellenezte a nukle-
áris kísérleti robbantásokat, Léon Schwarzenbergnek, a híres rákspecialistának meg azért, mert olyan 
nyilatkozatot tett, amelyet a kormány nem tudott vállalni (kábítószert szeretett volna adni a drogfüggő-
ségben szenvedőknek): minthogy a Rocard-kormány 1988. június 28-án alakult, Schwarzenberget pedig 
már július 7-én felmentették, meglehet, ő dicsekedhet a legrövidebb miniszteri karrierrel az V. Köztársa-
ság történetében. Vö. Becker, Jean-Jacques [2002], 466–467. o. 
43 Jean-Pierre Chevènement két alkalommal is lemondott: míg 1991-ben az Öböl-háborúval kapcsolatos 
különvéleményével indokolta a Védelmi Minisztérium éléről való lemondását, 2000-ben – ekkor belügy-
miniszter volt – azzal, hogy nem ért egyet a kormány korzikai politikájával. Un ministre, ça ferme la 
gueule ou si ça veut l’ouvrir, ça démissionne. Vö. Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, 
David [1995], 307. o. 
44 Miként 1995-ben az ultraliberális Alain Madelin is beadta, aki egyik rádiónyilatkozata kapcsán került 
szembe a mérsékelten liberális Juppé-kormány reformelképzeléseivel. Madelin azt kifogásolta, hogy az 
állami szektorban foglalkoztatott franciák összehasonlíthatatlanul védettebb helyzetben vannak, mint a 
magánszektorban dolgozók, és megkérdőjelezte a közalkalmazottak nyugdíjrendszerét, ami országos 
felháborodást keltett, majd amikor a miniszterelnök is dezavuálta, a miniszter lemondott. Becker, Jean-
Jacques [2002], 729-730. o. 
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Alain Devaquet a diáktüntetések után 1986 decemberében. 

Természetesen azt is elvárják a kormány tagjaitól, hogy a magánéle-

tüket illetően se adjanak alapot a támadásra.45 Szokás például, hogy mihelyt 

bírósági eljárás indul egy miniszter ellen, azonnal beadja lemondását. Így 

mondott le Bernard Tapie is 1992-ben, majd amikor a bíróság ejtette a vá-

dat, ismét megkapta miniszteri kinevezését. Ezt az elvárást kormányfői 

megbízatásának idején Édouard Balladur félreérthetetlenül értésére adta a 

kormány tagjainak (nemhiába nevezi ezt az elvet a francia politikai zsargon 

Balladur-doktrínának). És hogy ezt mennyire szigorúan veszik, az ártatlan-

ság vélelmének jogelvét is félretéve, arra jó példa, hogy a sikkasztással vá-

dolt Dominique Strauss-Kahn 1999-ben még a nyomozás elrendelése előtt 

távozott saját elhatározásból a Pénzügyminisztérium éléről, holott magát 

mindvégig ártatlannak vallotta, és utóbb ki is derült, hogy a feljelentés 

alapját képező számla nem egyéb közönséges hamisítványnál.46 

A testület, mindenesetre, túl fogja élni egy-két vagy akár több mi-

niszterének távozását – a francia szóhasználat ilyen esetben a remaniements 

ministériels [kormányátalakítás] kifejezést alkalmazza –, de rögtön meg-

szűnik, mihelyt a miniszterelnök – akárcsak „udvariasságból” is – beadja 

lemondását. Ebben az esetben nemegyszer előfordult, hogy az államfő újra 

megbízást ad a lemondott miniszterelnöknek, ő pedig újra felállítja a „régi 

csapatot”. Ez történt például a III. Pompidou-kormánnyal az 1966. januári 

elnökválasztás után, a IV. Pompidou-kormánnyal az 1967. áprilisi törvény-

hatósági választások után vagy a III. Barre-kormánnyal az 1978. márciusi 

törvényhatósági választások után. 

A miniszterek hatásköre két területet fog át: egyrészt irányítaniuk 
                                           

45 Legutóbb, 2005 februárjában, Nicolas Sarkozy utódja és vetélytársa, Hervé Gaymard pénzügyminiszter 
kényszerült lemondásra, amikor kiderült: szolgálati lakás címén nem kevesebb mint 14 ezer euróért bérelt 
egy hatszáz négyzetméter alapterületű luxuslakást Párizsban. V. ö. Népszabadság, 2005. február 26. 
46 V. ö. Becker, Jean-Jacques [2002], 821–822. o. 
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kell a rájuk bízott – és franciául département ministérielnek nevezett –

tárcát illetve szakágazatot,47 és emellett tevékenyen részt kell venniük a 

parlament munkájában. Ami a miniszter cselekvési lehetőségeit illeti, élhet 

mindenekelőtt a rendeleti hatáskörével, vagyis miniszteri rendeleteket ad-

hat ki (arrêtés ministériels); ez annyit jelent, hogy a törvények és törvény-

erejű kormányrendeletek által megszabott keretben joga van változtatni a rá 

bízott tárca szervezeti szabályain. Amikor az ágazat egyszerre több minisz-

térium fennhatósága alá tartozik, az illetékes miniszterek tárcaközi rendele-

teket (arrêtés interministériels) hozhatnak. Emellett minden miniszter ren-

delkezik ágazata (kategóriánként már elosztott) költségvetésével, és itt is 

jogában áll meghatározni a prioritásokat, változtatni az elosztás arányain. S 

végül a miniszter nevezi ki a tárcája főtisztviselőit, természetesen azoknak 

a posztoknak a kivételével, amelyeket illetően az Alkotmány szerint a kor-

mányértekezleten kell dönteni, illetve azoknak a kivételével, amelyeket kö-

telező versenyvizsgával (concours) kell betölteni.48 

A miniszter intézkedési jogköre két oldalról is korlátozva van; határt 

szabnak neki mind a köztársasági elnök, mind a miniszterelnök előjogai. 

Minthogy a kormányzati munka vezetése az utóbbi feladata, a kormányfő-

nek jogában áll direktívákat, utasításokat adni a minisztereknek. Mindamel-

lett ezek nem lehetnek nagyon részletesek.49 Minthogy a miniszter, elvben 

legalábbis, esetenként meg is tagadhatja a köztársasági elnöktől vagy a mi-

niszterelnöktől az ellenjegyzését, ha akaratát nem is erőszakolhatja rá se az 

államfőre, se a kormányfőre, arra mindenképp lehetősége van, hogy érvel-

                                           
47 A megbízott minisztereknek (ministres délégués) és államtitkároknak (secrétaires d’État) nincsen tár-
cájuk, de mindig kapnak valamilyen szektort vagy felelősséget azon a szakágazaton belül, ahová beosz-
tották őket. 
48 Vö. Duverger, Maurice [1996], 319–321. o. 
49 Bár Michel Debré miniszterelnöki megbízatása idején kis híján őrületbe kergette a minisztereket szőr-
szálhasogató utasításaival, mentségére szolgál, hogy akkor, az V. Köztársaság első éveiben az államgépe-
zet „bejáratásáról” volt szó. 
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jen álláspontja mellett. A köztársasági elnök és a miniszterelnök mellett a 

pénzügyminiszter is nagy hatalommal rendelkezik a miniszterek felett, 

mégpedig mind az ágazat költségvetését, mind működési költségeit és hi-

telkeretét illetően. Annál is inkább, mivel képviselője, a főrevizor 

(contrôleur des finances) ott ül minden minisztériumban, és neki kell ellen-

jegyezni a kiadásokkal kapcsolatos határozatokat. Jóllehet elvben csak a 

kiadások szabályosságát ellenőrzi, minden lehetősége megvan, hogy késlel-

tesse vagy gáncsolja egyes határozatok végrehajtását. 

Ami a miniszter szorosan vett parlamenti munkáját illeti, mindegyik-

nek szabad bejárása van a két Házba (droit d’entrée), és mindegyik részt 

vehet az általa irányított szakágazat ügyeivel kapcsolatos vitában. A mi-

niszter feladata megvédeni a két Ház előtt a tárca terveit, bemutatni az ága-

zat által kidolgozott törvénytervezeteket, illetve megadni a honatyáknak a 

tárca tevékenységére vonatkozó információkat. A miniszter mindig az 

egész kormány képviseletében vesz részt a parlamenti vitában. Sőt, valójá-

ban a szakminiszter szokott élni minden olyan intervenciós lehetőséggel, 

amellyel az alapszöveg a kormányt ruházza fel, bár minden közelebbi meg-

határozás nélkül. Ilyen példának okáért a törvénymódosítás elfogadása 

vagy elutasítása, a törvényszöveg szakbizottság elé küldése, a tömbösített 

szavazás elrendelése vagy annak eldöntése, hogy adott törvénymódosítás 

nem lépi-e át – mégpedig az alaptörvény 34., illetve 41. cikkelyének értel-

mében – a törvénykezés alkotmányos korlátait. Előfordul, hogy – megbí-

zásból – akkor is a szakminiszter képviseli a kormányt, ha általános politi-

kai kérdésről van szó, nem pedig a szaktárca problémáiról. De ha a vitában 

különleges jelentőségű kérdés kerül terítékre, akkor a kormányt mindig a 

miniszterelnök képviseli. 

A kormány többé-kevésbé ünnepélyes ülésein tárgyalja meg a teen-

dőket. Ezek között a kormányértekezlet a legismertebb. Az államfő vezeté-
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sével megtartott kormányértekezlet a legfontosabb döntési szerve a kor-

mányapparátusnak, sőt, az egész francia közigazgatásnak. Az államfőt aka-

dályoztatása esetén a kormányértekezleten a miniszterelnök helyettesíti 

(Alk., 21./2.). Így helyettesítette például de Gaulle-t Pompidou a tábornok 

prosztataműtétekor, vagy egy-egy nagyobb utazásának idején. A kormány-

értekezleteket hagyományosan mindig szerda délelőtt tartják, és mindig a 

köztársasági elnök rezidenciáján, vagyis az Élysée-palotában (az összejöve-

telt más időben és más helyen csak egészen kivételes esetben szokták tarta-

ni): ilyenkor előszeretettel mutatják az esti tévéhíradóban, hogyan gördül-

nek libasorban az értekezletre érkező miniszterek fekete szolgálati autói az 

Élysée-palota peronja elé. 

A kormányértekezletnek valamikor a földszinten levő „Arcképek 

szalon”-jában (Salon des portraits) volt a helyszíne, onnan de Gaulle idején 

átköltöztették az első emeletre, a valamikori ebédlőbe, majd onnan tovább, 

immár Georges Pompidou elnöksége alatt, a Murat-szalonba. Az összejö-

veteleket ma is itt tartják. A kormányértekezleten kívül a miniszterek álta-

lában nem tartanak közvetlen kapcsolatot a köztársasági elnökkel;50 bár 

előfordul, rendkívüli esetben, hogy az államfő magához kéreti egyik-másik 

minisztert, rendszeresen kizárólag a külügyminiszterrel találkozik (őt he-

tente fogadja). Ennek a kiváltságnak nyilván az a magyarázata, hogy a kül-

politika része az államfő domaine réservének nevezett „magánterületének”. 

A védelmi miniszter például furcsamód nem tarthat igényt erre a kivételes 

bánásmódra. 

A kormányértekezleten általában nincs vita, és nincs szavazás sem; 

az adott kérdésben a miniszterek sorban kifejtik a véleményüket, majd az 

államfő meghozza – ha ugyan nem hozta meg már jóval az értekezlet előtt 

                                           
50 Ardant, Philippe [1991], 83. o. 
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– a szükséges döntéseket. Miután az államfő kifejtette az álláspontját, már 

nem ildomos szót kérni. A kormányértekezlet, nagy néha, legalábbis a ki-

szivárgott információk szerint, lehet heves vitáknak is színhelye. Minden-

esetre a miniszterektől az államfő megköveteli a szigorú titoktartást. Jegy-

zeteket az értekezlet alatt a miniszternek tilos készíteni, az értekezlet után a 

kormány szóvivőjének feladata kiadni a hivatalos közleményt. (A „társbér-

let” idején szokásba jött, hogy a hivatalos közleménnyel egyidejűleg a köz-

társasági elnök hivatala is kiad kommünikét, amelyben az államfő megfo-

galmazhatja fenntartásait, a kormányfőétől eltérő álláspontját.) 

Az értekezlet napirendjét az államfő szabja meg, és a köztársasági 

elnök ennek az előjognak a birtokában fontos irányító szereppel rendelkez-

het a kormány munkájában. A napirend kérdésében többnyire a pénteki ta-

lálkozón állapodik meg a miniszterelnök az államfővel (az utóbbi ekkor 

fogadja a kormányhivatal főtitkárát).51 A kormányértekezlet általában há-

rom részből áll. Az A-nak nevezett első részben fogadják el52 a törvényja-

vaslatokat, a kormányértekezleten hozott kormányhatározatokat (décret) és 

törvényerejű kormányrendeleteket; a B-nek nevezett második részben kerül 

sor a különböző kinevezésekre, a C-nek nevezett harmadik rész pedig a tá-

jékoztatóké és beszámolóké (a külügyminiszter például rendszeres össze-

foglalót ad a külpolitikai helyzetről stb.).53 A kormányértekezlet mint al-

kotmányos intézmény több procedúrában is szerepet játszik: ostromállapo-

tot (état de siège) csak miniszteri értekezleten lehet elrendelni (Alk., 36.), 

bizalmi szavazást csak akkor lehet kérni a Nemzetgyűléstől, ha a kérdést 

előzőleg a kormányértekezlet is megvitatta (Alk., 49.) stb.54 

                                           
51 Az értekezletet a Kormányhivatal (Secrétariat général du gouvernement) van hivatva előkészíteni. 
52 Bár az alapszöveg itt a délibérer (’megbeszél’, ’megvitat’) igét használja, a gyakorlat ritkán igazodik az 
alkotmány betűjéhez. 
53 Carcassonne, Guy [2004], 86. o.; Vö. Formery, Simon-Louis [2004], 32. o. 
54 Az idevágó rendelkezésekre nézve, l. Code pénal, édition 2000, Dalloz, 1598–1600 o. 
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Minden miniszter a tanácsadók és személyes munkatársak egész kis 

csapatára támaszkodhat kormányzati munkájában; ennek a csapatnak cabi-

net ministériel a neve a francia politikai nyelvben,55 tagjai pedig a minisz-

terrel együtt érkeznek, és a miniszterrel együtt távoznak az adott miniszté-

riumból. Jellemző még e csoportra, hogy tagjai hierarchikus viszonyban 

állnak egymással,56 amiként az is, hogy – mivel igyekeznek mind nagyobb 

hatalomra szert tenni – gyakran kerülnek hatásköri konfliktusba a miniszté-

riumi főosztályvezetőkkel. Van természetesen a miniszterelnöknek is ilyen 

„kabinetje”. Míg azonban a IV. Köztársaság alatt a miniszterelnök kabinet-

je 15–20 főt számlált, az V. Köztársaság fennállásának első évtizedében ez 

a szám már harminc körül mozgott, a hetvenes évek közepén pedig a 35-öt 

is meghaladta. Példaként álljon itt néhány konkrét adat: a IV. Köztársaság 

alatt Antoine Pinay „kabinetje” 14 tagot számlált, Pierre Mendès-France-é 

18-at, Guy Mollet-é pedig csak 16-ot. Az V. Köztársaság idején Jacques 

Chaban-Delmas kabinetjének 31 tagja volt, Laurent Fabius kabinetjének 

33, Michel Rocard kabinetjének 39, Pierre Mauroy kabinetjének pedig 54! 

Az évek során a csapat összetétele is fontos változáson ment keresztül: míg 

régebben a team szinte kizárólag a miniszter politikai elvbarátaiból állott, 

mára a technikailag képzett főtisztviselők szinte teljesen háttérbe szorítot-

ták a politikusokat. Akinek nagy ambíciói vannak az államigazgatásban, és 

aki ígéretes életpályának néz elébe, annak a miniszteri „kabinet” a politikai 

tapasztalatszerzés időszaka, és fontos állomás a jelentősebb megbízatások 

felé vezető úton. 

A kormányértekezletek megszervezéséről a Kormányhivatal 

                                           
55 Bár a cabinet kifejezést a kormány szinonimájaként is szokás használni, itt ’szűkebb tanácsadó testület’ 
a jelentése. 
56 A beosztások hierarchiája a következő: directeur de cabinet, chef de cabinet, conseiller technique, 
chargé de mission, attaché de cabinet. Duverger, Maurice [1996], 334–335. o. 
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(secrétariat général du gouvernement) főtitkára gondoskodik.57 A főtitkár 

fontos szerepet játszik az államfő, a miniszterelnök és a miniszterek kap-

csolatában. A posztot még 1946-ban létesítették, vagyis a IV. Köztársaság 

idején, amikor az államfőnek csak reprezentatív jogosítványai voltak, és a 

kormánynak valóságosan is a miniszterelnök volt a vezetője, ezért is lett az 

Hôtel Matignon a hivatal székhelye. Aztán az 1958-as „rendszerváltozás” 

után is itt maradt, holott akkortól fogva a kormányzati munkát illetően már 

a köztársasági elnöké volt az elsőbbség. Ami annyit jelent, hogy – fél-

elnöki rendszer ide vagy oda – a kormányértekezleteket az V. Köztársaság-

ban is változatlanul a miniszterelnöktől függő Kormányhivatal készíti elő, 

és ez a hivatal gondoskodik az összejövetelek iratanyagáról, valamint az ott 

hozott döntések végrehajtásáról is. Érdekes, hogy ezt a kulcsfontosságú 

funkciót hosszú évekig ugyanaz a személy, Marceau Long töltötte be, és 

hogy se de Gaulle 1946-os lemondása, sem az 1958-as „rendszerváltás”, 

sem de Gaulle 1969-es lemondása, sőt, az 1981-es baloldali fordulat sem 

mozdította el hivatalából. 

A Kormányhivatal főtitkára nemcsak megszervezője a kormányérte-

kezleteknek, de maga is részt vesz ezeken az összejöveteleken. Ő szerkeszti 

meg a sajtókommünikét, ő vezeti a hozott határozatokról készülő feljegyzé-

seket, figyelemmel követi a törvényhozás folyamatát és a törvényszöve-

geknek a két Ház közti útját, előkészíti a miniszterelnök döntéseit, átadja a 

kormány tagjainak az államfő és a miniszterelnök utasításait stb. A Kor-

mányhivatal főtitkára nemcsak nélkülözhetetlen munkatársa a miniszterel-

nöknek meg a köztársasági elnöknek, de nemegyszer a minisztereket is el-

látja tapintatos tanácsaival. Ami a szerdai kormányértekezlet előkészítését 

illeti, a főtitkár rendszerint péntek este juttatja el az előzetes tervet (avant-

                                           
57 Duverger, Maurice [1996], 325-327. o. 
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projet) a köztársasági elnöknek, a miniszterelnöknek meg a miniszterek-

nek. Majd hétfő délután még tárgyal az előzetes tervről az elnöki hivatal 

főtitkárával és ennek helyettesével, majd az elnöki hivatal főtitkára átadja 

az államfőnek a végleges tervezetet, amit legkésőbb kedd estig eljuttatnak a 

miniszterekhez. 

A Kormányhivatalnak a kormány által kezdeményezett törvényterve-

zetek esetében is fontos a koordinációs szerepe. Amikor miniszter kezde-

ményez új törvényt, az eljárás menete a következő: az illető kidolgozza a 

törvényszöveget, majd véleményezésre átadja azoknak a minisztereknek, 

akik az új törvény alkalmazását illetően szintén érintettek. Ha a miniszterek 

között létrejött a megegyezés, a kezdeményező miniszter a szöveget a 

Kormányhivatalnak továbbítja, együtt a miniszterek beleegyező nyilatkoza-

tával, valamint az Hôtel Matignonban tartott kabinetértekezleten hozott 

döntés jegyzőkönyvével. Ha a minisztereknek nem sikerül közös nevezőre 

jutni, a vitát a miniszterelnök van hivatva eldönteni. Ezután a Kormányhi-

vatal az Államtanács illetékes szekciójába továbbítja a törvényszöveget, 

vagy ha sürgős az ügy, rögtön a Parlament egyik állandó bizottságának. Ha 

az Államtanács véleményezte a szöveget, megküldi a Kormányhivatalnak 

változtatási javaslatait. Ilyenkor újabb megbeszélésen építik be a szövegbe 

a javasolt változtatásokat. Végezetül a Kormányhivatal főtitkára javaslatot 

tesz a miniszterelnöknek és a köztársasági elnöknek, hogy az elkészült tör-

vénytervezetet tűzze a következő kormányértekezlet napirendjére. 

Az úgynevezett kabinetértekezletre csak a miniszterelnök hívja össze 

a minisztereket az Hôtel Matignonba; ezeken az összejöveteleken az állam-

fő nem vesz részt. Ezek az összejövetelek a III. és a IV. Köztársaság idején 

nagyon nagy jelentőségűek voltak, itt készítették elő például a kormányér-

tekezleteket. Amikor az első világháború vége felé Clemenceau töltötte be 

a kormányfő funkcióját (őróla köztudomású volt, hogy nem szíveli 
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Poincaré köztársasági elnököt), sűrűn előfordult, hogy a kormány kabinet-

értekezleten vitatta meg a felmerülő kérdéseket. Ez a szokás azután az V. 

Köztársaság első éveiben is megmaradt; Michel Debré, meglehet, a régi 

beidegződések sugallatára, 1959-től 1961-ig tizenkét ilyen megbeszélést 

tartott, de amikor észrevette, hogy de Gaulle rossz néven veszi, hogy a mi-

niszterelnök a háta mögött találkozik a miniszterekkel, Debré azonnal véget 

vetett ezeknek az összejöveteleknek.  

Pedig de Gaulle mint a IV. Köztársaság utolsó kormányfője maga is 

élt ezzel a lehetőséggel, amelyet azután az V. Köztársaság első államfője-

ként igyekezett kiiktatni a politikai életből. Amikor Georges Pompidou ha-

lála után kiderült, hogy az elhunyt államfő helyettesítését hivatalból ellátó 

Alain Poher, a Szenátus házelnöke szintén indul az elnökválasztáson, a mi-

niszterelnök Chaban-Delmas úgy fejezte ki nemtetszését, hogy szűkebb 

kabinetértekezleten tárgyalta a fontosabb teendőket, alapvető információk-

tól fosztva meg az államfői posztot ideiglenesen elfoglaló politikust. A ka-

binetértekezletek, két és fél évtized szünet után, a „társbérlet” időszakaiban 

ismét felbukkantak a politikai életben, de a miniszterelnökök, Jacques 

Chirac és Édouard Balladur hol „miniszteri megbeszélésnek” (réunion de 

ministres), hol „kormányszemináriumnak” (séminaires gouvernementaux) 

keresztelték őket, csakhogy ezzel is jelezzék, nem áll szándékukban feltá-

masztani a IV. Köztársaság rossz emlékű gyakorlatát. Annál is kevésbé, 

mivel a kabinetértekezlet a szó alkotmányos jelentésében nem törvényes 

intézmény, nem színhelye semmilyen döntéshozatalnak, mindössze eggyel 

több alkalom a találkozásra. 

A fenti kettő mellett még két alakzata van a miniszteri összejövete-

leknek, a szűkebb kormányértekezlet (Conseil restreint), valamint a mi-

nisztériumi vegyes bizottság (comité interministériel). Akár a kormányér-

tekezlet, az előbbi is az Élysée-palotában ül össze, ugyancsak az államfő 
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elnökletével és a miniszterelnök jelenlétében, általában egy-egy konkrét 

ügy megvitatására. Ezen csak az illetékes szakminiszterek meg néhány 

meghívott főtisztviselő szokott részt venni. Egyetlen ilyen szűkebb értekez-

let van, ami rendszeresen ül össze, ez pedig a Védelmi Tanács (Conseil de 

défense): ezen – az államfő meg a miniszterelnök mellett – a külügyminisz-

ter, a védelmi miniszter, a pénzügyminiszter, a belügyminiszter, a fegyve-

res erők vezérkarának főparancsnoka, a három fegyvernem vezérkarának 

főtisztjei, valamint az államfő hivatalának vezetője és a fegyveres erők fő-

titkára szokott részt venni. Minden más szűkebb értekezlet összehívása az 

államfő mérlegelésére van bízva. Ami a minisztériumi vegyes bizottságokat 

illeti, ezek lehetnek vagy állandóak,58 vagy egy-egy probléma kapcsán ad 

hoc felállítottak; ezeken vagy a miniszterelnök, vagy valamelyik megbízott 

miniszter (ministre délégué) elnököl. Az értekezleteken miniszterek, állam-

titkárok és egyes főtisztviselők vesznek részt. 

A III. és a IV. Köztársaság idején szinte kizárólag a honatyák sorai-

ból kerültek ki a kormány tagjai. Nem csoda, hogy minden képviselőnek az 

volt legtitkosabb vágya, hogy legalább egyszer az életben, egyetlenegyszer, 

ő is miniszter lehessen.59 Ilyenformán a képviselők politikai ambíciói is 

közrejátszottak a kormányválságok tartósításában. Sőt, bizonyos életkor 

után már-már kínos volt, ha szenátor vagy képviselő, hencegő ráadásnak az 

ex-miniszteri címet nem nyomtathatta a névjegykártyájára. Ez a gyakorlat 

azzal is állandósította a kormányválságokat, hogy a miniszterek minden 

szíre-szóra beadták lemondásukat; tisztában voltak vele, hogy ha – politikai 

számításból, személyes vagy elvi okokból – megválnak a hivataluktól, sze-

nátori vagy képviselői mandátumuk még mindig ott marad biztos háttérnek. 
                                           

58 A meghatározott feladatkörrel megbízott állandó miniszteri vegyes bizottságokat vagy törvénnyel, vagy 
rendelettel (décret) szokás felállítani. 
59 Ennek a jelenségnek la course aux portefeuilles [versenyfutás a miniszteri tárcákért] volt a neve a III. 
és IV. Köztársaság politikai zsargonjában. 
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Vagyis a lemondás nem számított áldozatnak, annál is kevésbé, mivel az 

illető ettől fogva megint együtt dolgozhatott a többi honatyával a következő 

kormány megbuktatásán. Ez az állandó helycsere miniszterek és honatyák 

között egyszerre erősítette a Parlament kormányellenes hangulatát és ásta 

alá, úgyszólván belülről, a kormányt.60 

De Gaulle és Michel Debré azonban határozottan szakítani akart ez-

zel az áldatlan gyakorlattal. Ezért iktatták az 1958-as Alkotmányba, hogy 

miniszteri funkció összeférhetetlen a parlamenti mandátummal, mi több, az 

idevágó 23. cikkelyt az 58-1099-es számú 1958. november 17-i (végrehaj-

tási törvénynek számító) törvényerejű kormányrendelettel is megerősítet-

ték. Az alkotmányozók egyszer s mindenkorra véget akartak vetni annak, 

hogy honatya karrierizmusból törekedjen a kormány megbuktatására, pusz-

tán azért, hogy ő foglalhassa el a távozó miniszter székét.61 De ezzel a ren-

delkezéssel voltak más céljaik is: úgy gondolták, így a kormány tagjainak 

is nagyobb lesz a szolidaritásuk, jobban összetartanak majd, hiszen a mi-

niszterek tudják, tétje, kockázata van a döntésüknek, és ha mégis távoznak 

a kormányból, nem mehetnek vissza olyan könnyen a parlamenti életbe. 

És cél lehetett még az is, hogy a miniszterek ne aprózzák el magukat, 

ne tékozolják el energiáikat, vagyis hogy minden idejüket miniszteri funk-

ciójuknak szentelhessék. A miniszternek egy teljes hónapja van, hogy ren-

dezze helyzetét, ennek elteltével úgy tekintik, mintha lemondott volna par-

lamenti mandátumáról; ekkor automatikusan a vele egy időben választott 

pótképviselő (suppléant) kapja meg a mandátumot (ő nem „helyettesíti” a 

honatyát, hanem teljes jogú képviselőként lép helyébe, ha emez valamilyen 

oknál fogva – betegség vagy egyéb megbízatás miatt – nem tudja elfoglalni 

                                           
60 Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 328–330. o. 
61 Michel Debré ennél is tovább ment, ő az összeegyeztethetetlenséget a komolyabb pártfunkciókra is 
kiterjesztette volna, de ezt már nem sikerült nyélbe ütnie. 
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hivatalát). Szavazati jogával azonban már ez alatt az egy hónap alatt sem 

rendelkezhet. 

Az egy hónap türelmi idő néha különös helyzeteket produkál. Ha 

például a kormánynak nincs túlságosan nagy többsége a Nemzetgyűlésben, 

bizalmi szavazás vagy bizalmatlansági indítvány esetén fájóan hiányozhat a 

miniszter-képviselők szavazata. Ilyenformán az új miniszternek, ha nem ért 

egyet valamivel vagy ha nem tud azonosulni a kormány céljaival, jól felfo-

gott érdeke, hogy minél hamarább (vagyis még az egyhónapos határidőn 

belül) beadja lemondását. Amikor az öt MRP-s miniszter 1962-ben együt-

tesen beadta lemondását (közvetlenül azután, hogy de Gaulle május 15-i 

beszédében megsértette a közös Európával kapcsolatos meggyőződésüket), 

épp harminc nap telt el a kinevezésük óta. Még néhány óra, és a lemondás-

sal alaposan elkéstek volna...62 

Más kérdés, hogy egy miniszternek így is minden lehetősége meg-

van, hogy megkerülje ezt a szabályt, ezért ha vége a miniszteri megbízatás-

nak, egy-két éven belül csaknem mindig visszakerül a parlamentbe (neve-

zetesen úgy, hogy a mandátumát elfoglaló pótképviselő előzékenyen le-

mond, és kiírják az időközi választásokat). Erre egyik legfrissebb példa épp 

Nicolas Sarkozyé; ő amikor belügyminiszteri megbízást kapott Jean-Pierre 

Raffarin I. kormányában, kénytelen volt a pótképviselőnek, Mme Joëlle 

Caccaldi-Raynaud-nak a javára lemondani képviselői mandátumáról. 

Csakhogy amikor megválasztották az UMP főtitkárának, és ezzel egyidejű-

leg lemondott a II. Raffarin-kormányban betöltött pénzügyminiszteri funk-

ciójáról, szerette volna visszaszerezni képviselői mandátumát, nevezetesen 

az Haut-de-Seine megye 6. választókerületét (Neuilly). Mme Joëlle 

Caccaldi-Raynaud azonban hosszas huzavona és némi nyomás után volt 

                                           
62 Vö. Chevallier, Jean-Jacques – Carcassonne, Guy – Duhamel, Olivier [2004], 82–83. o. 
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csak hajlandó ezt 2004 decemberében az ismert politikusnak átengedni. 

Amint látható, az is előfordul, nem is ritkán, hogy a pótképviselő 

nem mond le, vagy azért nem, mert nem is ígérte, hogy le fog mondani, 

vagy azért nem, mert megígérte ugyan, de esze ágában sincs betartani az 

ígéretét: ilyenkor a politikus megpróbál nyomást gyakorolni a pótképvise-

lőre vagy felkínál valamit cserébe a lemondásért. Persze, ha a pótképviselő 

lemond, a mandátumért még mindig meg kell küzdeni az időközi választá-

sokon. Még az is előfordul, hogy hivatalban levő miniszterek is indulnak a 

parlamenti választásokon, hogy azután, miközben megszerzett mandátu-

mukat nagyvonalúan átengedik a pótképviselőnek, továbbra is behatóan 

foglalkozzanak választókerületük ügyes-bajos gondjaival. 

Egyes minisztereket az általuk betöltött polgármesteri vagy önkor-

mányzati funkció is rákényszeríti, hogy lelkiismeretesen ápolják helyi kap-

csolataikat. (Bár e két posztnak korántsem alkotmányellenes a miniszteri 

megbízatással való összekapcsolása, Lionel Jospin miniszterelnöksége alatt 

ezt is határozottan megtiltotta a kormány tagjainak.63) Valéry Giscard 

d’Estaing 1974 szeptemberében próbált ugyan benyújtani egy alkotmány-

módosítási javaslatot, amelynek az lett voltna a lényege, hogy a miniszter 

hivatalának megszűnte után kapja vissza automatikusan mandátumát a Par-

lamentben. Jóllehet a javaslatot mindkét Házban megszavazták, az államfő 

nem merte a Congrès elé tárni, félt, hogy az indítvány aligha fogja meg-

kapni az Alkotmány módosításához szükséges háromötödöt... 

Ami a miniszterek büntetőjogi felelősségét (responsabilité pénale) il-

leti, e téren az utóbbi években – pontosabban az 1993. július 27-i alkot-

mánymódosítás óta – sokat változott a helyzet. Azelőtt a minisztereket – 

akárcsak a köztársasági elnököt – kizárólag az Haute Cour de justice-nek 

                                           
63 Rouvillois, Frédéric [2004], 191–192. o. 
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nevezett különleges ítélőszék vonhatta felelősségre, és az is „csak funkció-

juk gyakorlása közben elkövetett és már az elkövetés idején is bűncselek-

ménynek vagy törvénysértésnek számító” cselekedetekért. Ennek a külön-

leges ítélőszéknek azonban rendkívül körülményes volt az összehívása, a 

procedúrája pedig lassú, nem csoda, hogy egy sor országos botrány a 

nyolcvanas években el sem jutott idáig. Mindamellett a nyolcvanas évek 

végén, a kilencvenes évek elején az ellenőrizetlen vérrel fertőzött vérzé-

keny betegek tragikus esete, az úgynevezett affaire du sang contaminé a 

közélet homlokterébe állította a miniszterek büntethetőségének és büntető-

jogi felelősségének problémáját.64 

Vagy négyezer vérzékeny beteg 1985 előtt (ekkor tették csak kötele-

zővé a véradóktól kapott vér rendszeres szűrését) transzfúzió során AIDS 

vírussal fertőzött vért kapott. A betegek és hozzátartozóik 1988-ban kezd-

ték perelni a felelősöket, valamint az akkori belügyminisztert, Laurent 

Fabiust, Georgina Dufoix miniszterasszonyt és Edmond Hervé államtkárt. 

Az ügy nagy felháborodást keltett, és a politikai elit a közvélemény nyomá-

sára rákényszerült az Alkotmány módosítására: így került az alaptörvénybe 

az egész X. fejezet, amely az új 86. cikkely első, második és harmadik be-

kezdésében rendelkezik a kérdésben illetékes Cour de justice de la 

République, vagyis a Köztársaság ítélőtáblájának felállításáról, valamint a 

kormány tagjainak büntetőjogi felelősségéről. 

Ahogyan annak idején a parlamenti vitában is elhangzott, az új ítélő-

táblának nem az a célja, hogy „védelmet adjon a politikusoknak, hanem az, 

hogy megvédje az igazságszolgáltatást a politikától”.65 Többek közt a tábla 

összetétele is ezt szolgálja; a tanácsban, igaz, a politikusok vannak több-

ségben – az ítélőtábla tizenöt tagjából tizenkettő honatya (hat képviselő és 
                                           

64 Vö. Jean-Jacques Becker [2002], 587-591. o. 
65 Idézi Rouvillois, Frédéric [2004], 193. o. 
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hat szenátor) – de van köztük három hivatásos bíró is (őket és köztük a ta-

nácsvezető bírót is a Semmítőszék delegálja). Akárhogyan is, ennek az íté-

lőtáblának már az Haute Cour de justice-nél azért egy fokkal nagyobb az 

esélye a pártatlanságra és elfogulatlanságra. 

Másrészt, és ez is nagy újítás, bárki vádat emelhet, ha úgy érzi, hogy 

a kormány valamelyik tagja által elkövetett bűncselekménynek vagy tör-

vénysértésnek áldozata; a keresetet a Commission des requêtes nevezetű 

vádemelési bizottsághoz kell eljuttatni, és ez a bizottság dönti el, hogy ejti-

e a vádat, vagy helyt ad neki, és továbbítja a Semmítőszék főügyészéhez, 

akinek feladata az ügyet a Köztársaság ítélőtáblája elé vinni.66 Az a tény, 

hogy ezt a bizottságot csupa főbíró alkotja,67 továbbá az, hogy ez az ítélő-

tábla – a különleges ítélőszékkel, vagyis az Haute Cour de justice-szel el-

lentétben – a büntetőtörvénykönyvre kell hogy alapozza ítéletét, és a fel-

lebbezést is lehetővé teszi, szintén reményekre jogosít. Ha a panaszt elfo-

gadják, az ügy felgöngyölítése a Semmítőszék három tanácsosa által alko-

tott nyomozóbizottság (commission d’instruction) feladata. 

Bármilyen szépnek látszik mindez papíron, ez az új bíróság is csaló-

dást keltett. Jóllehet épp azért állították fel, hogy az igazságszolgáltatást 

felszabadítsák a politika befolyása alól, kiderült: ahol honatyák ülnek bírói 

testületben, onnan lehetetlen kitiltani a politikai megfontolásokat. Ahogyan 

várható volt, a vérzékeny betegek perében a jobboldalt képviselő honatyák 

egytől egyig az elmarasztalás mellett szavaztak, míg a baloldalt képviselő 

honatyák egytől egyig a felmentés mellett foglaltak állást. Így azután az 

1999. március 9-én hozott elsőfokú ítélet ugyanúgy döbbenetet keltett, mint 

a vádat végül is ejtő másodfokú ítélet 2002-ben. Bár az alaptörvény nagyon 
                                           

66 A bizottságnak hét tagja van, ezek közül három bírót a Semmítőszék delegál, kettőt az Államtanács és 
kettőt a Számvevőszék. 
67 Ráadásul ezeket a főbírókat a 93-1252-es számú 1993. november 23-i végrehajtási törvény szerint nem 
politikusok, hanem bírótársaik nevezik ki. 
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is lehetőséget adott volna a felelősség tüzetes kivizsgálására, a bírói tanács 

beérte látszatperrel, a jelenlevő betegek, hozzátartozók és a közvélemény 

nem kis csalódására. Jellemző, hogy bár Edmond Hervé esetében a bíróság 

megállapította a felelősséget, az államtitkárra végül is semmilyen büntetést 

nem szabtak ki. 

Szokás, hogy a miniszterelnök kormányalakítás után bemutatja a 

kormányt a Nemzetgyűlésnek. A baloldal meg a centrum egyébként mindig 

is követelte, hogy a kormánynak hivatalba lépés előtt meg kellene szavaz-

tatnia programját a Nemzetgyűlésben. Ezt a követelést a parlamentáris 

rendszerek gyakorlata mellett az 1958-as Alkotmány 49. cikkelyének első 

bekezdésére alapozták, amely kimondja, hogy a miniszterelnöknek prog-

ramjára bizalmat kell kapnia a Parlamenttől.68 Mindenesetre, itt szó sincs 

bizalmi szavazásról, a kormány beiktatása teljesen független a Parlament 

jóváhagyásától. Persze, nem volt ez mindig így. Michel Debré például, hí-

ven a III. és a IV. Köztársaság gyakorlatához, 1959 januárjában bizalmat 

szavaztatott a programjára, bár elismerte, betű szerint az 1958-as Alkot-

mány erre nem kötelezi. Georges Pompidou 1962 áprilisában, majd 1962 

decemberében kétszer is követte elődje példáját. 1966-ban viszont, úgy 

gondolva – ezt a felfogást nevezték később Pompidou-doktrínának –, hogy 

az V. Köztársaság kormányának erre már nincs szüksége, szakított ezzel a 

gyakorlattal, és azt mondta az ellenzéknek, ha nem tetszik a dolog, adjon be 

bizalmatlansági indítványt. 

Ami a miniszterelnök személyes hatáskörét illeti, legelső helyen az 

úgynevezett normatív jogosítványokat kell megemlíteni. A 21. cikkely sze-

rint „a miniszterelnök biztosítja a törvények végrehajtását”, valamint a mi-

                                           
68 Amikor annak idején az 1958-as Alkotmányt vitára bocsátották, Guy Mollet kifogásolta az engager ige 
kijelentő módját, és a kényszerűséget kifejező és egyértelmű „doit engager” fordulatot javasolta, mire de 
Gaulle azzal érvelt, hogy a francia jogi nyelvben a kijelentő módnak mindig felszólító mód a jelentése. 
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niszterelnök gyakorolja – de csak a 13. cikkelyben felsorolt esetek kivéte-

lével – a rendeleti hatáskört (pouvoir réglementaire). A kormányértekezle-

ten megvitatott rendeletek aláírása ugyanis az államfő hatásköre. Emellett 

azokat a rendeleteket is szokás láttamoztatni az államfővel, amelyek, bár a 

kormányértekezleten nem kerültek szóba, az államfő fontos alkotmányos 

funkcióival, nevezetesen a nemzetvédelemmel, a közigazgatással vagy az 

igazságszolgáltatással kapcsolatosak. Ezek a rendeletek azonban jogi érte-

lemben változatlanul a miniszterelnök rendeleteinek számítanak, ami any-

nyit jelent, hogy adandó alkalommal – minden államfői ellenjegyzés nélkül 

– a miniszterelnök is módosíthatja őket. Az államfő mellett kizárólag a mi-

niszterelnök előjoga rendeleteket hozni (bár ezek a rendeletek nem lehetnek 

ellentmondásban az érvényben levő törvényekkel). Ez nagyon fontos ha-

táskör, ezzel ugyanis a miniszterelnök is részese a törvényhozói hatalom-

nak. Arra nézve, hogy mi számít rendeletekkel szabályozható területnek és 

mi nem, az Alkotmány 34. cikkelye irányadó. Sőt, ha a Parlament a rende-

letekkel szabályozható területen belül alkot törvényt, a miniszterelnöknek 

joga van a születő törvényt rendeletileg módosítani, de csak akkor, ha az 

Alkotmánybíróság határozatilag megerősíti, hogy a Parlament csakugyan 

túllépte hatáskörét. 

Előjoga továbbá a miniszterelnöknek, hogy új törvényeket kezdemé-

nyezhet (Alk., 38. és 39./1.); valamint alkotmányjogi kétség esetén kikérhe-

ti az Alkotmánybíróság véleményét (Alk., 61./2.). Igaz, a köztársasági elnök 

mellett a Nemzetgyűlés meg a Szenátus házelnökének is joga van ehhez, 

csakhogy mind a négy közjogi méltóság ezt a jogot saját belátása szerint és 

a többi háromtól függetlenül gyakorolja. Emellett előjoga a miniszterel-

nöknek összehívni a Parlament rendkívüli időszakát (Alk., 29./3.); azonos 

létszámú vegyes bizottságot felállítani, ha másként nem lehet egy vitát el-

simítani a Nemzetgyűlés meg a Szenátus között (Alk., 45./2.); joga van va-
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lamilyen általános politikai nyilatkozatot jóváhagyás végett a Szenátus elé 

tárni (Alk., 49.). A Nemzetgyűlés elé viszont saját hatáskörben nem ter-

jeszthet ilyen nyilatkozatot, mert ahhoz a kormányértekezlet beleegyezése 

is kell, arról nem beszélve, hogy az már bizalmi szavazásnak számítana. 

Az 1958-as Alkotmány 21. cikkelyének első bekezdése kimondja: a 

kormány tevékenységét a miniszterelnök vezeti (fontos distinkció: az V. 

Köztársaság miniszterelnöke csak a kormányzati munkát irányítja, de nem 

magát a kormányt). Utasításokat ad a minisztereknek, koordinálja munká-

jukat, és vita esetén döntőbíróként lép fel, emlékezteti a minisztereket a 

költségvetési kényszerekre stb. Másrészt olyan hatalmi jogosítványai is 

vannak, amelyeket ugyan az alapszöveg a kormánynak tulajdonít, de a 

gyakorlatban a miniszterelnök gyakorolja őket. Ilyen a nemzet politikai 

irányvonalának meghatározása (Alk., 20.), a közigazgatás irányítása (Alk., 

20./2.), az elnökválasztás kiírása, továbbá annak megállapítása (ha előfor-

dul ilyen), hogy a köztársasági elnök valamilyen oknál fogva – például be-

tegség miatt – nem tudja betölteni hivatalát (Alk., 15.).69 

Emellett a honvédelem megszervezéséért is a miniszterelnök felelős 

(Alk., 21./1.). Bár e cikkely ellentmondásban van a 15. cikkellyel (eszerint 

„a fegyveres erőknek a köztársasági elnök a főparancsnoka”), az ellent-

mondás csak látszólagos: mindössze arról van szó, hogy nemzetvédelem 

terén a köztársasági elnök döntésének végrehajtása a miniszterelnök felada-

ta. Másrészt ha igaz, hogy a 11. cikkely rendelkezése szerint a köztársasági 

elnök csak „a kormány javaslatára” írhat ki referendumot, az is igaz, hogy 

az alkotmánymódosításról szóló 89. cikkely első bekezdése kimondja: az 

                                           
69 Ilyen eljárást a miniszterelnök sem a nagybeteg Georges Pompidou, sem a súlyosan beteg François 
Mitterrand idején nem kezdeményezett. Az viszont előfordult, hogy a miniszterelnök a miniszteri értekez-
leten helyettesítette a beteg köztársasági elnököt. Így helyettesítette Pierre Beregovoy 1992-ben, majd 
Edouard Balladur 1994-ben François Mitterrand-t, és Dominique de Villepin 2005 kora őszén Jacques 
Chirac-ot. 
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alkotmánymódosítási procedúrát a köztársasági elnök kizárólag „a minisz-

terelnök javaslatára” kezdeményezheti. Ez a javaslat, persze, csak formális, 

legalábbis rendes időben, mert „társbérlet” esetén, háta mögött a parlamenti 

többséggel, a miniszterelnöknek minden lehetősége megvan, hogy útját áll-

ja az államfő alkotmánymódosításra irányuló törekvéseinek. 

Mindent összevéve, a miniszterelnöknek az V. Köztársaságban egy-

szerre megrészegítően sokféle és elkeserítően alárendelt a funkciója; nem a 

parlamenti többség vezetője lesz miniszterelnök, hanem akit miniszterel-

nöknek kineveznek, az lesz a parlamenti többség vezetője. Ahogyan Guy 

Carcassonne találóan mondja,70 ő a kapitány, a hajón csak ő parancsol, sen-

ki más, persze, csak a hajótulajdonos után, hiszen az szabja meg az irányt, 

mondja meg, hogy mi a rakomány, ő toborozza a legénységet, és ő adhat 

utasítást a kapitánynak, akit, ha akarja, végeredményében le is válthat... 

Érdekes, hogy az utóbbi időben mintha növekedett volna a funkció presztí-

zse, feltehetőleg azért is, mert Jacques Chirac érezhetően visszavonult a 

napi politikából. Általában minden miniszterelnökben felmerül a továbblé-

pés gondolata, mégis, az V. Köztársaság története azt bizonyítja, hogy egy-

általán nem könnyű az Hôtel Matignonból az Élysée-palotába átköltözni. 

Ez Georges Pompidou-nak kétségtelenül sikerült, és sikerült Jacques 

Chiracnak is, ha úgy vesszük; a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a mi-

niszterelnöki megbízatás nem is annyira adu, mint inkább leküzdhetetlen 

hátrány, miként legutóbb 2002-ben is hátrány volt Lionel Jospin esetében. 

Ez az Hôtel Matignon „átka”: miközben nagy becsvágyat ad, a megoldatlan 

gazdasági-társadalmi problémák miatt a visszahúzó ereje is igen nagy. 

A kormány rendkívüli jogosítványainak sorában a rendeleti hatáskör 

áll az első helyen. Az 1958-as Alkotmány 38. cikkelye kimondja: „A kor-

                                           
70 Carcassonne, Guy [2004], 131–132. o. 
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mánynak a kormányprogram végrehajtása céljából jogában áll, hogy korlá-

tozott időre felhatalmazást kérjen a Parlamenttől arra nézve, hogy olyan 

területeken is rendeleteket hozzon, amelyek máskülönben a törvényi szabá-

lyozás hatáskörébe tartoznak”. Mindez korántsem új jelenség. Ezt az eljá-

rást ugyanis már a III. és a IV. Köztársaság is jól ismerte. Már akkor elő-

fordult, hogy amikor a kormány úgy érezte, villámgyors beavatkozásra van 

szükség, és nincs se ideje, se türelme végigjárni a törvényhozás bizonyta-

lan, lassú és hosszadalmas procedúráját, vagy amikor tisztában volt vele, 

hogy egy törvényt aligha fog tudni átpasszírozni a Parlamenten, inkább a 

törvényerejű rendelet eszközét választotta. Gyakran emlegetett történelmi 

precedens, amikor 1926. augusztus 3-án a Poincaré-kormány felhatalma-

zást kapott a Parlamenttől a rendeleti úton való kormányzásra (akkor a 

frank stabilizálásáról volt szó). 

Mindez sűrűn előfordult a III. Köztársaság alatt, és a IV. Köztársaság 

idején sem ment ritkaságszámba. Hiába tiltotta meg szigorúan a törvényal-

kotás átruházását az 1946-os Alkotmány híres 13. cikkelye,71 mindez 

megmaradt a kegyes óhaj szintjén. A politikai problémák következménye-

ként a IV. Köztársaság is viszonylag hamar visszazökkent a III. Köztársa-

ság alatt kitaposott kerékvágásba. És a jogászoknak sem kellett sokáig törni 

a fejüket, egykettőre meglett a megoldás a 13. cikkely megkerülésére. Így 

született az 1948. augusztus 17-i törvény; emez – ellentétben a III. Köztár-

saság gyakorlatával, amely a kormányrendeletet emelte fel a törvény szint-

jére – a törvényi szabályozás egyes területeit süllyeszti le a kormányrende-

let szintjére. Az említett törvény 6. és 7. cikkelye ugyanis kimondja, hogy 

egyes területek immár rendeleti hatáskörbe tartoznak, és az ott megszava-

                                           
71 „A törvényalkotás jogával kizárólag a Nemzetgyűlés rendelkezik. A Nemzetgyűlésnek tilos ezt a jogot 
átruházni”. Vö. Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 308–312. o.; Les 
Constitutions de la France... [1995], 393. o. 
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zott törvényeket akár rendeleti úton is lehet módosítani. Feltéve, hogy a 

rendeletet jóváhagyja a kormányértekezlet, és az Államtanács is rámondja 

az áment. 

Valójában ezzel a törvénnyel és sokat kritizált gyakorlattal szakít az 

1958-as Alkotmány, amely a 34. és 37. cikkelyében szabályozza mind a 

kormány rendeleti hatáskörét, mind a Parlament törvényalkotói hatáskörét, 

a már említett 38. cikkellyel pedig a kormány rendkívüli hatáskörét alapoz-

za meg. A 38. cikkely azt is kimondja, hogy a rendeleti úton való kormány-

záshoz parlamenti felhatalmazásra (loi d’habilitation) van szükség. Ráadá-

sul az Alkotmánybíróság szigorúan megköveteli, hogy az ilyen törvény kel-

lőképp precíz legyen a felhatalmazás tárgyát és időkeretét72 illetően: nagy 

tévedés azt hinni, hogy a Parlament ilyenkor szabad kezet ad a kormány-

nak. Ami a kormányrendelet jogi érvényességét illeti, olyan államigazgatá-

si intézkedésről van szó, amellyel a végrehajtó hatalom csak kivételesen és 

szigorúan meghatározott időkeretben nyúlhat át a törvényhozás hatásköré-

be, elvileg tiszteletben tartva a Parlament törvényalkotói kompetenciáját. 

Ezért írja elő a már idézett alkotmánycikkely a törvényerejű kormányrende-

letek parlamenti ratifikálását. 

Ami annyit jelent, hogy a kormányrendeletet megfelelő időn belül be 

kell nyújtani a Parlamentnek, bár megszavaztatni nem kötelező, aminthogy 

nem kötelező a napirendbe sem felvenni. Ha a Parlament bizonyos időn 

belül nem ratifikálja, a kormányrendelet érvényét veszti. Ha viszont igen, 

továbbra is érvényben marad. Amíg nem ratifikálták, a kormányrendelet a 

határidő lejártáig államigazgatási intézkedésnek számít; ez alatt az idő alatt 

csak közigazgatási bíróságon lehet hatásköri túllépés (excès de pouvoir) 
                                           

72 Jóllehet az időkeret általában három hónap, de fél évnél sohasem több, előfordul hosszabb időre szóló 
habilitáció is. A Közös Piaccal kapcsolatos 1969. december 26-i habilitációs törvény például két évre, 
1972. december 31-ig adott felhatalmazást a kormánynak stb. Erről lásd, Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, 
Raphaël – Kessler, David [1995], 312. o. 
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címén megtámadni, módosítani pedig ugyanilyen kormányrendelettel lehet: 

mindez annyit jelent, hogy a törvényerejű rendeletek kiadásának jogát nem 

is annyira a törvényalkotási jogkör egyszerű átengedésének, mint inkább a 

rendeletalkotói jogkör átmeneti kiterjesztéseként kell értelmezni. A meg-

szabott határidő lejártával azonban ismét érvénybe lép a törvényhozás ille-

tékessége, és a kormányrendeletnek azok a rendelkezései, amelyek a Par-

lament hatáskörébe vágnak, ettől fogva csak törvénnyel módosíthatók. 

Ha viszont időközben ratifikálták a kormányrendeletet, akkor – né-

miképp leegyszerűsítve a dolgot – törvénynek számít; ebben az esetben 

csak másik törvénnyel lehet vagy hatályon kívül helyezni, vagy módosítani, 

panaszt pedig már csak az Alkotmánybíróságon lehet beadni.73 Tovább bo-

nyolítja a képet, hogy mivel a Parlament módosíthatja is a ratifikálásra be-

terjesztett kormányrendeletet, előfordul, hogy a kormányok nem sietnek a 

ratifikálással. Vagy próbálják a rendeletet hallgatólagosan ratifikálni; ez 

úgy történik, hogy egy törvény szövegében orvul említik – vagy egyszerű 

hivatkozásként, vagy módosító célzattal – valamelyik rendelkezését: ennyi 

elég is, ettől fogva olyan, mintha ratifikálták volna. (Magától értetődik, 

hogy ha a Parlament meghatározott céllal felhatalmazást ad a kormánynak 

a rendeleti úton való intézkedésre, akkor az a területet meghatározott időre 

kikerül a törvényalkotás hatásköréből, és azon a területen nem lehet tör-

vényjavaslatot beadni.) 

A kormány egyébként már negyvennél is több esetben élt ezzel a le-

hetőséggel74. Rögtön az V. Köztársaság történetének legelején két törvény 

is felhatalmazást adott a kormánynak a rendeleti úton való intézkedésre. 

Míg a 60-101-es számú 1960. február 4-i törvény arra jogosította fel a vég-

                                           
73 Carcasonne, Guy [2004], 187–191. o. Vö. Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David 
[1995], 312. o.  
74 Carcasonne, Guy [2004], 190. o.  
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rehajtó hatalmat, hogy egy sor intézkedést hozzon a rendfenntartásnak, az 

állam védelmének, valamint az algériai közigazgatásnak a területén, a 61-

482-es számú 1961. december 26-i törvény arra, hogy gyorsan intézze az 

Algériából menekülő franciáknak az anyaországban való letelepítését. De 

mindeddig a legszélesebb felhatalmazást, meglehet, a 67-482-es számú 

1967. június 22-i törvény adta a kormánynak; minthogy az 1967 évi márci-

usi törvényhatósági választásokon a kormánytöbbség a Nemzetgyűlés 487 

mandátumából csak 244-et tudott megszerezni, az akkori miniszterelnök, 

Georges Pompidou úgy gondolta, ilyen szerény többséggel aligha tudja 

majd rendes úton megszavaztatni a szükséges reformokat; ezért felhatalma-

zást kért a Parlamenttől, hogy törvényerejű kormányrendeletekkel biztosít-

sa, sok egyéb mellett, a teljes foglalkoztatottságot, a munkavállalók átkép-

zését, a betegbiztosítás átalakítását és egységesítését, valamint az elmara-

dott országrészek gazdasági felzárkóztatását. 

Annak idején, 1986-ban, a Chirac-kormány is a rendeleti úton való 

intézkedést tartotta legmegfelelőbbnek egyes társadalmi és gazdasági kér-

dések megoldására. A 86-493-as számú 1986. július 2-i törvény 65 ipari és 

pénzügyi csoport rendeleti úton való privatizációjára hatalmazta fel a kor-

mányt. De miután a kérdés szóba került a kormányértekezleten, François 

Mitterrand köztársasági elnök jelezte, nem fogja aláírni a kormányrendele-

tet. Mire a miniszterelnök úgy döntött, hogy a rendeletet törvénytervezetté 

alakítja, és benyújtja a Parlamentnek. Az 1986. szeptember 24-i és az 1986. 

december 10-i kormányrendelettel is ugyanez volt a helyzet (az elsőben a 

miniszterelnök a választókerületek határait módosította volna, a második-

ban a munkaidő módosítását akarta elrendelni). A miniszterelnököt az ál-

lamfővel szembeállító incidensnek azonban megvolt az az előnye, hogy 

egyértelművé tette: a kormányértekezleten szóba kerülő kormányrendeletek 

kiadásának megkerülhetetlen előfeltétele, hogy az államfő egyetértsen a 
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kormány szándékával. Ha nincs egyetértés, a 38. cikkelyben körvonalazott 

út el van zárva. 

A végrehajtó hatalmat, vagyis a kormányt két alkotmányos intéz-

mény, illetve tanácsadó testület segíti munkájában. Ezek közül az Alkot-

mány 39. cikkelyében említett és a törvénytervezetek kidolgozásában rész-

vevő Államtanács a legfontosabb. Emellett a Gazdasági és társadalmi ta-

nács, valamint a Legfelső Bírói Tanács is fontos véleményező szerepet ját-

szik a kormányzati munkában (míg az első szerepét a 69. és 70. cikkelyben, 

a másodikét a 64. cikkelyben körvonalazza az Alkotmány). A felsorolást 

még a Számvevőszékkel is ki lehetne egészíteni. 

A nagy hagyományra visszatekintő Államtanács, amelynek az abszo-

lút monarchia idejére nyúlnak vissza a gyökerei,75 az 1799-es (vagyis a 

VIII. év) Alkotmánynak köszönheti születését;76 az intézménynek a párizsi 

Palais-Royalban van a székhelye. Az Államtanács az államigazgatás legna-

gyobb presztízzsel rendelkező és rangban legelső testülete, vagy, ahogyan a 

franciák hangzatosan mondják, le premier grand corps de l’État.77 Jóllehet 

az Államtanácsnak az 1945. július 31-i kormányrendelet értelmében a mi-

niszterelnök az elnöke, a testület munkáját gyakorlatilag a vice-Président, 

vagyis az alelnök vezeti, aki ennélfogva az ország rangban legelső főtiszt-

viselője (premier fonctionnaire de France). 
                                           

75 Az Államtanács végeredményében a király tanácsadó testületének jogutódja. Az intézmény szerepére 
és történetére nézve lásd Stirn, Bernard [1991]. 
76 Les Constitutions de la France... [1995], 157. o. 
77 Ez nem hivatalos elnevezés, csak afféle gyakran emlegetett félhivatalos gyűjtőfogalom, e testületnek 
nem lévén semmilyen jogi meghatározása; a már említett Államtanács munkatársai, valamint a prefektu-
sok és diplomaták mellett ide tartoznak még a Számvevőszék, a Semmítőszék magas beosztású főtisztvi-
selői. (E három rangos intézményhez talán még az Inspection des finances-nak nevezett Pénzügyi Fel-
ügyeletet is hozzá lehetne venni.) Míg az Államtanácsnak a vice-président (alelnök) a vezetője, a Szám-
vevőszék meg a Semmitőszék vezetőjének egyformán premier président a neve. Gyakran előfordul, hogy 
az Alkotmány vagy a törvényhozás különleges feladattal bízza meg az előbb említett három intézmény 
vezetőjét. Így alkotta például az Alkotmánybíróságot ideiglenesen az Államtanács alelnöke meg a két 
premier président az 1958-as Alkotmány 91. cikkelyének értelmében, amíg az alkotmánybírákat ki nem 
nevezték. A három elnök ma tagja az elnökválasztások törvényességét ellenőrző bizottságnak, továbbá 
annak a bizottságnak, amely a honatyák és miniszterek vagyonnyilatkozatát van hivatva felülvizsgálni. 
Vö. Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 400–401. o. 
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Az Államtanács azért sajátos intézmény, mert alapításától fogva egy-

szerre közigazgatási bíróság és a kormány jogi-közigazgatási tanácsadója. 

(Kivéve a II. Köztársaság időszakát, akkor – az 1848. november 4-i alkot-

mány szerint – afféle közbülső hatóság volt a közvetlenül egyetemes vá-

lasztójoggal választott köztársasági elnök és a szintén közvetlenül egyete-

mes választójoggal választott Nemzetgyűlés, vagyis a végrehajtó hatalom 

és a törvényhozó hatalom között.) A két funkció közül egyik tehát az igaz-

ságszolgáltatás része, másik az államigazgatásé; az Államtanács fontos sze-

repet játszott a francia jogállamiság felépítésében, annál is inkább, mert 

Franciaországban az 1872. március 24-i törvény óta az Államtanács tölti be 

a legfelső közigazgatási bíróság (juridiction administrative suprême) szere-

pét: ez a bíróság helyezi hatályon kívül a törvénysértő államigazgatási in-

tézkedéseket, és állapítja meg hatalommal való visszaélés, hatalmi túlkapás 

(excès de pouvoir) vádjának esetén az államigazgatási szervek felelősségét. 

Jóllehet elvben államigazgatási intézménynek kéne lennie, az Állam-

tanács soha sincs távol a napi politikától. Már csak azért sincs, mivel tagja-

inak egy részét – pontosabban az államtanácsi előadók (maîtres des 

requêtes) egynegyedét és az államtanácsosok egyharmadát (conseillers 

d’État) – nem a rendes úton, versenyvizsgával toborzott új vagy a régi 

vizsgálóbiztosok (auditeurs) soraiból választják, hanem gyakorlatilag a 

kormány javaslatára nevezik ki. És ilyenkor bármennyire a szakértelmet 

nézik is, nyilván politikai megfontolások is belejátszanak a választásba. 

Annál is inkább, mivel az Államtanácsot bizonyos értelemben a tartalékos 

vezérkarhoz lehetne hasonlítani. És csakugyan: nem egy miniszter vagy 

miniszteri tanácsos töltött be megbízatása előtt fontos funkciót ebben az 

intézményben.78 A negyvenes évek második felében Georges Pompidou is 

                                           
78 Vö. ugyanott, 402. o. 
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tagja volt a rangos testületnek. Az 1981-es Pierre Mauroy-kormány meg-

alakulása után a kormánybiztosok (commissaires du gouvernement) egyne-

gyede kérte az Államtanácsban felmentését, és talált magának állást a mi-

niszterek tanácsadó testületeiben. És a jelenség a baloldal meg a jobboldal 

minden „őrségváltásánál”, vagyis 1986-ban, 1993-ban és 1997-ben is meg-

ismétlődött. A legmagasabb állásokhoz, semmi kétség, Franciaországban 

az Államtanács a legbiztosabb ugródeszka. 

Ennek ellenére az Államtanács viszonylag független, autonóm testü-

let, és nem nagyon szokott azonosulni a végrehajtó hatalom politikai céljai-

val. Amikor például valamilyen törvénytervezet vagy kormányhatározat 

kapcsán kérik ki véleményét, nem rejti véka alá, ha irreálisnak tartja a kitű-

zött célokat, vagy ha a választott rendelkezéseket az adott cél szempontjá-

ból nem tartja megfelelőnek. Előfordul az is, hogy az Államtanács már a 

kormány céljaival sem tud egyetérteni. Amikor például, 1981 szeptemberé-

ben az államosítást elrendelő törvénytervezet kapcsán kellett nyilatkoznia, 

a testület elismerte ugyan, hogy a szóban forgó törvény nem alkotmányel-

lenes, szigorúan bírálta viszont mind a nemzeti tulajdonba veendő bankok 

listáját, mind a kártalanításra szánt összeg kiszámítását, és ami a kártalaní-

tást illeti, a kormány egyáltalán nem hagyta figyelmen kívül az Államta-

nács véleményét. 

De az Államtanács, a véleményező funkciójához hasonlóan, a bírói 

szerepét illetően sem tudja magát a politikától teljesen függetleníteni. Jel-

lemző például, hogy az állam és az egyház elválasztását kimondó 1905. 

december 9-i törvényt, a vele kapcsolatos panaszok elbírálásakor, mindig a 

lehető legliberálisabb (vagyis mindig rugalmasan megértő, ha ugyan nem 

engedékeny) szellemben értelmezi. Nemkülönben jellemző az intézményre 

az a kompromisszumos álláspont is, amelyet az iszlám fejkendővel (foulard 

islamique) kapcsolatos ügyekben tanúsított. Ugyanebben szellemben he-
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lyezte hatályon kívül 1978. december 8-i ítéletében azt a 77-1239-es számú 

1977. november 10-i kormányrendeletet, amely három évre felfüggesztette 

a Franciaországban már letelepedési engedéllyel rendelkező bevándorlók 

családegyesítési kérelmének teljesítését. „…az 1946-os Alkotmány 

preambulumában rögzített jogelvek szerint (és a preambulum érvényessé-

gét az 1958-as Alkotmány is elismerte) – hangzik az ítélet indoklása - a 

szabályosan Franciaországban tartózkodó külföldieknek ugyanúgy joguk 

van a rendes családi élethez, mint a francia állampolgároknak; márpedig 

ebbe a jogba az is beletartozik, hogy a külföldi munkavállaló hazájából csa-

ládját, vagyis házastársát és kiskorú gyermekeit is maga után hozassa…”79 

Franciaországban az első Nemzeti Gazdasági Tanácsot (Conseil 

national économique), a kormány tanácsadó testületeként, még a Herriot-

kormány alatt és német mintára, az 1925. január 16-i rendelettel hozták lét-

re. A tanácsnak, amelynek a párizsi Iéna-palotában van a székhelye, erede-

tileg csak 47 tagja volt, ezeket a fogyasztók, a munkavállalók meg a mun-

kaadók képviselői közül választották. A testület működésének az 1936. má-

jus 19-i törvény teremtette meg a legális kereteit. Léon Blum például gyak-

ran kért tőle szakvéleményt, főleg a kollektív szerződések jogi problémáit 

és a munkahelyi konfliktusok rendezését illetően. A tanácsot azután, kon-

zultatív intézményként, belefoglalták az 1946-os Alkotmányba, és innen 

Conseil économique et social elnevezéssel az 1958-as alaptörvény is átvet-

te. Jelentős különbség a két alapszöveg között, hogy míg az 1946-os szerint 

csak a Nemzetgyűlés előjoga egyes terveket és törvényjavaslatokat a ta-

nácsnak benyújtani, az 1958-as Alkotmány szerint ezt a jogot a kormány 

gyakorolja. Az intézmény a IV. Köztársaság idején sokkal függetlenebb 

volt a kormánytól, mint az V. Köztársaság alatt. De Gaulle-nak az 1969. 

                                           
79 Idézve ugyanott, 403. o. 
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április 27-i referendum keretében javasolt és a választók által annak idején 

elutasított alkotmányreformmal épp az lett volna az egyik célja, hogy a 

Szenátust meg a Gazdasági és Társadalmi Tanácsot egybeolvasztva létre-

hozzon egy nagy – félig politikai, félig korporatív – konzultatív testületet.80 

1958-tól a Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak kétféle tagja van: míg 

a tanácstagokat (membres du Conseil) reprezentatív alapon választják, 

mégpedig öt évre, a szekciótagokat (membres de section) a kormány nevezi 

ki. A tanácstagok számát 1958-ban kétszázban állapították meg, ezt a lét-

számot azonban a 84-499-es számú 1984. június 27-i végrehajtási törvény 

231-re emelte, mégpedig abból a megfontolásból, hogy erősítse a szakszer-

vezetek és szakmai képviseletek súlyát. Ebből a 231-ből 69 a bérből és fi-

zetésből élőket (munkásokat, alkalmazottakat, tisztviselőket stb.), 72 a na-

gyipari, kereskedelmi, mezőgazdasági nagyvállalatokat, 3 a szabadfoglal-

kozású hivatások művelőit, 2 a külföldön élő franciákat, 10 a mezőgazda-

sági szövetkezeteket stb. képviseli. Emellett 40 gazdasági szakembert, a 

miniszteri értekezleten jóváhagyott rendelettel, részben a miniszterelnök, 

részben az államfő delegál a testületbe. A kinevezésekkel kapcsolatos jog-

viták az Államtanács hatáskörébe tartoznak. Ami nemegyszer provokál he-

ves vitákat a közéletben. 2004-ben például François Hollande is nehezmé-

nyezte a sajtóban: „Hogy valakit szakértőként meghívjanak a Gazdasági és 

Szociális Tanácsba, ahhoz elengedhetetlenül szükséges, hogy az illető 

Jacques Chirac jó barátja legyen, és tagja legyen az UMP-nek…”81 Tény, 

hogy a tanácsba delegált szakemberek kiválasztása mindig is nagy vitákat 

váltott ki: annál is inkább, mivel ezeket a zsíros megbízatásokat – a közép-

kori hűbérbirtokokhoz hasonlóan - mindig is jutalomként, hálából, barát-

ságból vagy a mielőbbi viszonzás reményében osztogatták volt miniszte-
                                           

80 Ugyanott, 463-466. o. Lásd még Duverger, Maurice [1996], 331-334. o. 
81 Lásd Libération, 2004. szeptember 2. 
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reknek, ex-képviselőknek és a híveknek.82 

Ami a kormány által kinevezett szekciótagokat illeti, ők a tanács 

közgyűlésén nem vesznek részt, csak a szekciók munkájában. Minden 

szekció huszonnégy tanácstagból áll és nyolc szekciótagból. Ezekben a 

szekciókban készítik elő a megrendelt tanulmányokat, és dolgozzák ki a 

különböző problémákat illetően a tanács véleményét. Az 1984. szeptember 

6-i rendelet óta az intézményen belül kilenc szekció működik, külön-külön 

minden gazdasági-társadalmi problémának megvan a sajátja. A tanács csak 

háromhavonta tart rendes ülést, de a kormány kérésére bármikor összeül-

het. Ezek az ülések egészen a közelmúltig nem voltak nyilvánosak, mind-

össze rövid összefoglaló jelent meg a vitákról a Journal officiel hasábjain. 

A már említett 84-499-es számú 1984. június 27-i végrehajtási törvény 

ezen a téren is változást hozott; azóta az ülések nyilvánosak, kivéve ha a 

tanács közgyűlése másképpen nem rendelkezik. A különböző szekciókban 

folyó viták azonban változatlanul nem tartoznak a nyilvánosságra. 

A Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak az 1958-as Alkotmány 70. 

cikkelyében körvonalazott jogosítványai viszonylag korlátozottak. Kompe-

tenciája kimerül a véleményezésben és tanácsadásban; ami érthető is, hi-

szen bármennyire is reprezentatív a tagsága, intézményként mégsem képvi-

selője a népszuverenitásnak. A kormánynak tehát lehetősége van rá, hogy 

minden társadalmi és gazdasági jellegű törvény- és rendelettervezet vagy 

probléma kapcsán kikérje véleményét; kötelező viszont a tanács vélemé-

nyét kikérni minden gazdasági és társadalmi jellegű terv vagy úgynevezett 

„programtörvény” (loi de programme) esetén. (Félreértés elkerülése végett, 

a kifejezésen nem olyan törvény értendő, amelyben valamilyen gazdasági 

vagy társadalmi jellegű és a jövőben megvalósítandó elképzelést körvona-

                                           
82 Vö. Carcassonne, Guy [2004], 325. o. 
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laznak, hanem olyan, amely számokban megadott kiadásokat tartalmaz).83 

Emellett a tanácsnak az is jogában áll, hogy saját kezdeményezésből 

is felhívja a kormány figyelmét az olyan esedékes reformokra, amelyek fel-

tehetően elősegítenék a gazdasági és társadalmi célok valóra váltását. A 

tanács véleménye mellesleg semmire sem kötelezi a kormányt, még kevés-

bé a Parlamentet. Ugyanis az Alkotmány 69. cikkelye szerint a tanács meg-

bízhatja egyik tagját, hogy valamilyen gazdasági vagy társadalmi kérdés-

ben ismertesse a Nemzetgyűlés meg a Szenátus előtt a testület véleményét. 

Jellemző, hogy ez 1973-ig egyetlenegyszer sem fordult elő, azóta előfordult 

vagy ötvenszer, de minden komolyabb eredmény nélkül. Ilyenkor a tanács 

megbízottja kiáll az egyik Ház elé, és megpróbálja röviden összefoglalni 

mondókáját a feltűnően ásítozó honatyáknak… 

Bármilyen nagy lehetőségekkel és szakembergárdával rendelkezik is, 

tény, hogy a Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak mindmostanáig nem sike-

rült tevékenysége és szerepe iránt felkelteni sem a kormány, sem a politikai 

közvélemény érdeklődését. Hiába nevezi az intézmény tagjait a francia saj-

tónyelv - meglehet, egy kicsit fellengzősen – „a nemzet eleven erőinek” 

(les forces vives de la Nation), az embernek olyan érzése van, mintha a 

közvélemény eleve előítélettel, ha ugyan nem megvetéssel viszonyulna 

munkájához. Ezzel de Gaulle is tisztában lehetett, amikor 1969-ben úgy 

döntött, hogy a tanácsot összeboronálja a Szenátussal. Nagy kérdés, hogy a 

lépéssel mi lett volna az elsődleges célja: az-e, hogy a Szenátust olvassza a 

Gazdasági és Társadalmi Tanácsba (emennek rangját emelendő), vagy 

megfordítva, a Gazdasági és Társadalmi Tanácsot – a Szenátusba (hogy 

ennek tekintélyét még jobban megtépázza). Elég az hozzá, az új intéz-

ménynek is Szenátus lett volna a neve, de tervezett konzultatív funkcióját 

                                           
83 Vö. ugyanott, 323. o. 



 250

illetően mégiscsak a Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz állt volna köze-

lebb. 1969-ben a szavazók határozott nemet mondtak az elképzelésre. Az a 

tény, hogy a 84-499-es számú 1984. június 27-i törvény az intézmény ösz-

szetételét is és működését is kiegyensúlyozottabbá tette, arra vall, hogy a 

Gazdasági és Társadalmi Tanács talán mégsem a legfölöslegesebb intéz-

ménye az V. Köztársaságnak. 

A francia szóhasználat az igazságszolgáltatást illetően nem pouvoir 

judiciaire-ről beszél, hanem autorité judiciaire-ről. (Ez egyébként címe is 

az 1958-as Alkotmány VIII. fejezetének.) Ami annyit jelent, hogy a francia 

közigazgatási hagyomány az igazságszolgáltatást nem tekinti külön hatalmi 

ágnak, hanem olyan hatóságnak tartja, amely – ebből a szempontból egy 

szinten állva a fegyveres erőkkel – a törvényhozó és a végrehajtó hatalom-

tól kapja „tekintélyét”. (Igaz, akad olyan vélemény is, hogy a pouvoir 

juridictionnel kifejezés csakis azért nem került be az Alkotmányba, mert a 

közigazgatási törvényszékek – különösképpen az Államtanács – bíráit nem 

akarták alkotmányos státussal felruházni.)84 Az igazságszolgáltatás függet-

lenségének az alkotmány szerint személyesen a köztársasági elnök a garan-

ciája (Alk., 64.); az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítása terén a 

köztársasági elnöknek autonóm alkotmányos intézmény, a Legfelső Bírói 

Tanács nyújt segítséget.85 

Ezt az intézményt még a IV. Köztársaság idején hozták létre; az V. 

Köztársaság azonban nemcsak átvette, de az idők során jelentősen át is ala-

kította. Eredetileg a tanács csak tizenegy tagú testület volt, amelynek az 

államfő az elnöke, alelnöke pedig az igazságügy-miniszter. De míg a IV. 

Köztársaság idején hat tagját a Nemzetgyűlés jelölte, négyet a bírói kar, 

                                           
84 Vö. M. de Villiers – Th. S. Renoux [2001], 530. o. 
85 A kegyelmi ügyek elbírálásakor például a köztársasági elnöknek ettől az intézménytől kell véleményt 
kérnie. 
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kettőt a köztársasági elnök nevezett ki, az V. Köztársaság alatt – legalábbis 

az 1993-as alkotmánymódosításig – tagjait egyedül a köztársasági elnök 

választotta. Igaz, hogy e téren nagyon is korlátozott volt a köztársasági el-

nök jelölési joga. Az 58-1270-es számú 1958. december 22-i törvényerejű 

kormányrendelet szerint hat bírót az államfő nem szabadon jelölte, hanem 

előzetesen listáról, amelyet a Semmítőszék állított össze, és az is elő volt 

írva, hogy a listának a szükségesnél háromszor több nevet kell tartalmaz-

nia. A hetedik tagot az Államtanács tanácsosai közül kellett jelölni, ezt is 

háromfős listáról, amelyet az Államtanács közgyűlése állított össze. A 

fennmaradó két tagot az államfő szabadon választhatta, minden kötöttség 

nélkül. A Legfelső Bírói Tanács egyik feladata a bírák kinevezése.86 A leg-

fontosabb posztok betöltésére a tanács, míg a kevésbé jelentős posztokra az 

igazságügy-miniszter tesz javaslatot (ebben az esetben a Legfelső Bírói Ta-

nács csak véleményezi a miniszter kinevezését). Ezt a kinevezési módot 

azonban sokat kritizálták, és a köztársasági elnök szerepét legalább annyi 

bírálat érte, mint az Igazságügyi Minisztériumét. 

Így került sor az 1993. július 27-i alkotmánymódosításra, amely ezt a 

kinevezési rendszert teljesen átalakította. Ettől fogva a testületnek két kü-

lön szervezete van; egyik a bírói kar esetében illetékes, másik az ügyészi 

karéban.87 Akárhogyan is, az új tanács alakuló összejövetelét, 1994. június 

10-én, rögtön plenáris üléssel kezdte (és ezt a kezdeményezést François 

Mitterrand is hallgatólagosan jóváhagyta, amikor 1994. december 24-én 

egyenesen a plenáris ülést kérte fel, hogy véleményezze, nem kellene-e 

Éric Halphen bírótól elvenni azt a sikkasztási ügyet, amelyet ráosztottak). 

A köztársasági elnök meg az igazságügy-miniszter mellett mindkét szerve-

zet áll még három személyiségből (ezeket az államfő meg a két házelnök 
                                           

86 Vö. Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 404–410. o. 
87 Vö. Becker, Jean-Jacqes [2002], 710–711. o. 
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jelöli), áll egy-egy államtanácsosból (conseiller d’État), őt az Államtanács 

közgyűlése delegálja, plusz – a bírói kart illetően – öt bíróból, akit a bírói 

kar választ, meg egy választott ügyészből, valamint az ügyészi kart illetően 

öt választott ügyészből meg egy választott bíróból. A tanácsnak van főtitká-

ra, és jóllehet a quai Branly egyik palotájában a székhelye, az üléseit nem 

ott, hanem az Élysée-palotában tartja. A testület tagjai négy évig maradnak 

hivatalban, megbízatásukat a lejárta után nem lehet megújítani. A tagoknak 

tilos választott funkciót vállalni. 

A testület tesz javaslatot a legfontosabb bírói funkciók – például a 

Semmítőszék elnöki tisztének, a feljebbviteli bíróság elnöki tisztének vagy 

a megyei bíróságok elnöki tisztének stb. betöltésére; de a többi bíró és 

ügyész kinevezését illetően is van véleményező szerepe. Emellett a Legfel-

ső Bírói Tanács egyben fegyelmi törvényszék is (conseil de discipline), 

legalábbis a bírói kart illetően. Itt nem büntetést javasol, hanem ítélkezik; 

ráadásul a bírói kar jogállását meghatározó 1958. december 22-i törvény-

erejű kormányrendelet kimondja, hogy fegyelmi ügyekben a Legfelső Bírói 

Tanács ítéletét indokolni kell, és azt is, hogy az ítélet ellen fellebbezésnek 

nincs helye. Fegyelmi ügyekben nem az államfő, hanem a Semmitőszék 

elnöke tölti be a tanácsban az elnöki tisztséget. 

Az Államtanácsnak egészen más a bírói gyakorlata; ahogyan nem is 

egy ítéletének indoklásából kiderül, hatalmi túlkapás címén az ilyen fe-

gyelmi ítéletek ellen is van helye jogorvoslatnak. Sőt, mivel a fegyelmi 

ügyekben ítéletet mondó Legfelső Bírói Tanács ebben az esetben nem mi-

nősül rendes bíróságnak, hanem szakmai kollégiumnak, illetve közigazga-

tási hatóságnak számít, ítélete ellen a Semmítőszékhez is lehet panasszal 

fordulni, és előfordult már, nem is egyszer, hogy a Semmitőszék hatályon 

kívül helyezte az ítéletet. A Legfelső Bírói Tanács az ügyészek fegyelmi 

ügyeit is véleményezheti, de akkor a testületnek a Semmítőszék főügyésze 
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az elnöke. 

A Legfelső Bírói Tanács tehát, mindent összevéve, egyszerre eszköz, 

remény és lehetőség arra nézve, hogy a bírói kart valahogyan elválasszák a 

politikától. Persze, az elválasztás sohasem lehet teljes, már csak azért sem, 

mert a testület elnöke is és alelnöke is politikai személyiség. Mindenesetre, 

az 1958-as Alkotmánynak az a rendelkezése, amely az államfőt jelöli ki a 

testület elnökéül, még jobban kiemeli a köztársasági elnöknek az alapszö-

veg 64. cikkelyében körvonalazott felelősségét. A IV. Köztársaság idején, 

amikor a köztársasági elnök nem rendelkezett jelentős jogosítvánnyal, fon-

tos előjoga volt ez a funkció, mivel államfői tekintélyét erősítette (annál is 

inkább, mivel Vincent Auriol is és René Coty is ügyvédként kezdte). Az V. 

Köztársaság államfőinek azonban már nincs szükségük a Legfelső Bírói 

Tanács elnöki funkciójának mankójára; de hogy e tisztjükhöz mégis ra-

gaszkodnak, arra vall, hogy tisztában vannak vele: elnöki megbízatásuk 

politikai jellegű ugyan, de egyszersmind felette is áll a napi politikának. 

 



V. fejezet 

A Parlament két Háza 

 
A Palais-Bourbon1 Casimir-Périer termében – ez a francia első Ház, 

vagyis a Nemzetgyűlés épülete – bas-relief 2 emlékeztet a forradalom kez-

detének nagy pillanatára. Amikor XVI. Lajos szertartásmestere, Deux-

Brézé a király parancsára, 1789. június 23-án, fel akarja oszlatni a Rendi 

Gyűlést, Mirabeau (1749–1791) öntudatosan ezt válaszolja: Allez dire à 

ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté nationale et que 

nous n’en sortirons que par la puissance des baïonnettes! [Mondja meg 

azoknak, akik küldték, hogy a nemzet akaratából vagyunk itt, és csak bajo-

nettel lehet eltávolítani minket!]3 A nemzeti legendárium ehhez a jelenet-

hez köti a francia parlamentarizmus születését. A válságos időben összehí-

vott Rendi Gyűlés hirtelen tudatára ébred, hogy legitimitása független a 

királyi jóváhagyástól; a Rendi Gyűlés immár nem királyi alattvalók uralko-

dói kegyből összehívott gyülekezete, hanem – a Nemzet képviselete lévén 

– a szentnek tartott közakarat, a volonté générale letéteményese. (A harma-

dik rend küldöttei alig pár nappal korábban, június 17-én fogadták el nagy 

többséggel egy Berryből jött képviselő javaslatát: nevezzék magukat 

Assemblée nationale-nak, vagyis Nemzetgyűlésnek.) 
                                           

1 Az 1722-ben épült palotából, amely eredetileg Louise-Françoise de Bourbonnak, XIV. Lajos és Ma-
dame de Montespan leányának volt tulajdona, csak a Direktórium idején, 1798-ban lett középület (falai 
közt ülésezett az Ötszázak Tanácsa). Ekkor alakították ki az hémicycle-nek nevezett lépcsőzetesen emel-
kedő félköríves üléstermet (ez azóta egy sor külföldi ülésteremnek lett a mintája). A klasszicista homlok-
zat, amely a Szajna túlpartján álló és a Nemzetgyűlés felé néző Madeleine-templom homlokzatának 
szimmetrikus párja, a Császárság alatt épült. A timpanonban Franciaország allegóriáját látni az Erő és az 
Igazság között, amint felszólítja a hírességeket, hogy vegyenek részt a törvénykezés munkájában. Itt ren-
dezkedett be 1871-ben a fiatal III. Köztársaság első Képviselőháza, innen települt át előbb Bordeaux-ba, 
majd Versailles-ba, hogy csak 1879-ben térjen vissza  végleges székhelyére. Az épületegyütteshez tartozó 
Hôtel de Lassy 1843-tól a házelnök rezidenciája. 
2 Jules Dalou (1838–1902) munkája. A párizsi place de la Nation közepén álló Köztársaság-szobor (le 
Triomphe de la République) is az ő alkotása. 
3 Vö. Winock, Michel, 1789, L’année sans pareille, Paris, Olivier Orban, 1988, 115–120. o. 
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A francia alkotmányjogi hagyomány sokáig kerülte a Parlement kife-

jezést; jellemző, hogy sem a forradalmi időszak, sem a XIX. század későb-

bi alkotmányaiban egyetlenegyszer sem fordul elő a megnevezés. A szán-

dékos mellőzésnek az a magyarázata, hogy a szó, amely a Régi Rend idején 

bírói testületet jelentett, könnyen félreérthető lett volna. A Parlement szó – 

bár a francia politikai nyelv anglicizmusként már Lajos Fülöp idején is 

használta – csak a IV. Köztársaság 1946. október 27-i Alkotmányában 

bukkan fel először (mégpedig a II. fejezet címében), és innen kerül át az V. 

Köztársaság 1958. október 4-i alkotmányába (vagyis a IV. fejezet címébe). 

A francia Országgyűlést az 1958-as alapszöveg következőképpen körvona-

lazza: „A Parlamentnek két Háza van, a Nemzetgyűlés meg a Szenátus” 

(Alk., 24./1.)4 

A francia Parlament tehát kétkamarás, az első Ház a Nemzetgyűlés 

(Assemblée Nationale), ennek a Palais-Bourbon a székhelye5 – ezt néha 

Alsóháznak (chambre basse) is szokták nevezni –, a második Ház pedig, 

amelyet néha Felsőházként (chambre haute) is emlegetnek, a Szenátus (en-

nek a Luxembourg-palota a székhelye).6 A Képviselőházat meg a Szenátust 

az 1879. június 21-i alkotmánymódosítással telepítették vissza Versailles-

ból Párizsba; az elhagyott versailles-i üléstermet pedig, mindig az alaptör-
                                           

4 Nem része a Parlamentnek a Gazdasági és Társadalmi Tanács, amelyet de Gaulle 1969-ben be akart 
olvasztani a Szenátusba. Ami a Nemzetgyűlés meg a Szenátus Congrès-nek nevezett együttes ülését illeti, 
ez csak különleges jogokkal felruházott ad hoc testület, de semmiképpen sem tekinthető harmadik Ház-
nak. 
5 A III. Köztársaság legelején, 1871-ben, az Assemblée Nationale az alkotmányozó nemzetgyűlésnek volt 
a neve, az Alsóházat az 1875. február 25-i törvénnyel Képviselőháznak hívták. 1946-ban az alsóházat 
átkeresztelték Assemblée Nationale-ra, és az 1958-as Alkotmány is átvette ezt az elnevezést. A régi 
Chambre des Députés elnevezés sokáig csak a Palais-Bourbonhoz szolgáló párizsi metróállomás neveként 
maradt fenn, feltehetően kegyeletből, mígnem, 1989-ben, a forradalom kétszázadik évfordulóján, ezt is 
meg nem változtatták. 
6 A Palais du Luxembourg (15, rue de Vaugirard) 1612 és 1620 között épült Medici Mária megrendelésé-
re. Az épület egészen a forradalomig a királyi család tulajdona. 1776-tól 1791-ig Provence grófjának, a 
leendő XVIII. Lajos rezidenciája. A Terror alatt börtön, ezután a Direktórium vezetőinek lakóhelye, majd 
Napóleon alatt, illetve a II. Császárság idején, Szenátus; a Restauráció éveiben a Felsőház, vagyis a 
Chambre des Pairs ülésezik a falai közt. A III. Köztársaság idején, 1879-től 1940-ig, ahogyan ma is, a 
Szenátus székhelye. Az üléstermet még Lajos Fülöp alakítatta ki az épületben. (A német megszállás ide-
jén itt volt elszállásolva a nyugat-európai német légierő vezérkara.) 
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vény módosítása céljából, csak a Congrès-nek nevezett együttes ülések ide-

jére veszik igénybe (a III. és a IV. Köztársaság idején hagyományosan a 

köztársasági elnök választását tartották a versailles-i ülésteremben). Persze, 

ha úgy követelik a körülmények, a Parlamentet bármelyik városba át lehet 

telepíteni, mint ahogyan 1870-ben vagy 1940 kora nyarán is történt, amikor 

a német előnyomulás idején, együtt a kormányhivatalokkal, Bordeaux-ba 

költöztették. 

Bármilyen furcsán hangzik, az 1958-as Alkotmány kezdeményezői, 

minden újító szándékuk és radikális elképzelésük ellenére eléggé tradicio-

nális Parlamentet képzeltek el. Egyrészt az új Alkotmány alig változtatott 

valamit a képviselők és szenátorok jogállásán, másrészt a III. Köztársaság-

tól átvette a kétkamarás rendszert, vagyis helyreállította és régi előjogainak 

jó részével ismét felruházta a IV. Köztársaság idején csak csökevényes 

formában működő Szenátust. Míg a III. Köztársaság idején a két Ház azo-

nos jogokkal rendelkezett, a IV. Köztársaság a második Házat minden je-

lentősebb jogosítványától megfosztotta. Az V. Köztársaság Szenátusa kö-

zépen helyezkedik el az előbb említett két megoldáshoz képest: az 1958-as 

Alkotmány az alkotmánymódosítás terén visszaadta a Szenátusnak az 

1946-os Alkotmánnyal megnyirbált előjogait, a törvényalkotás terén vi-

szont – lehetőségként, és a kormány akaratához kötve – fenntartotta a két 

Ház közti egyenlőtlenséget, azaz – ahogyan a francia mondja – a 

bicamérisme inégalitaire-t.7 

A két Ház korántsem egyforma, egyiknek is, másiknak is megvan a 

saját arculata. Mindkettőnek van házelnöke, házbizottsága, házszabálya. És 

a két Ház taglétszáma sem azonos. A szenátorok vannak kevesebben (míg a 

                                           
7 Vö. Ferretti, Raymond, „Le bicamérisme de la Ve République”, in Les petites affiches, nº261, 1999. 
december 31., 4–5. o. 
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Szenátusnak 345 tagja van, a Nemzetgyűlésnek 5778). A nyolcvanas évek 

végén 321 volt a szenátorok száma (ebből 296 képviselte az anyaországot, 

8 a tengerentúli megyéket (DOM), 3 a tengerentúli területeket (TOM), 1 

Mayotte szigetet, 1 Saint Pierre et Miquelon szigetét, plusz 12 szenátor a 

Franciaországon kívül élő franciákat. A 2003-as reform azonban e téren is 

változást hozott. Ettől fogva a szenátorok száma 321-ről 345-re emelkedett 

(ebből 326 képviseli a megyéket, további 2 Új-Kaledónia, 2 Francia Poli-

nézia, 1 Wallis et Futuna, valamint 2 Mayotte képviseletében ül a Szená-

tusban, és változatlanul 12-en képviselik a Franciaországon kívül élő fran-

ciákat). 

De nemcsak a taglétszámot illetően különbözik a két Ház egymástól, 

hanem abban is, hogy másként választják az első Ház tagjait, és másként a 

másodikét. Míg a Nemzetgyűlés tagjait közvetlenül, a Szenátus tagjait köz-

vetett módon választják. Mivel választott testületek küldik őket a második 

Házba, a szenátorok tulajdonképpen a megválasztottak választottjai. Ah-

hoz, hogy valakit már az első fordulóban képviselőnek válasszanak, az 

szükséges, hogy megszerezze a leadott szavazatok abszolút többségét, fel-

téve, hogy az eredmény számban megfelel a választási listán nyilvántartot-

tak egynegyedének. A második fordulót következő vasárnap tartják. Ezen 

az vesz részt, aki viszonylagos többséget kapott, vagy legalábbis megkapta 

a választási listán szereplők egynyolcadát, vagyis 12,5 %-át. Mindamellett 

ha a második helyezett nem érte el a megkövetelt minimumot, azért ver-

senyben maradhat. Ha viszont visszalép, és a harmadik helyezett sem érte 

el, ő már nem maradhat versenyben. 

A két Ház korántsem rendelkezik azonos jogokkal, azonos „legitimi-

tással”. A francia kétkamarás rendszer nem az egyenlőség elve alapján mű-

                                           
8 Ebből jelenleg (2005 tavaszán) mindössze 77 a nő. 
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ködik, az első Ház erősebb a másodiknál. A költségvetéssel, valamint a tár-

sadalombiztosítás finanszírozásával kapcsolatos törvények terén, továbbá a 

kormány ellenőrzését illetően a Nemzetgyűlésnek szélesebbek a jogosítvá-

nyai, arról nem is beszélve, hogy a két Ház közti nézeteltérés esetén a 

Nemzetgyűlésé az „utolsó szó”. A második Ház emellett nem buktathatja 

meg a kormányt (igaz, ezt részben ellensúlyozza, hogy a Szenátus – ellen-

tétben a Nemzetgyűléssel – állandó testület): a köztársasági elnök a Nem-

zetgyűlést feloszlathatja, a Szenátust nem. Ami annyit jelent, hogy Szená-

tus mindig van, előfordul viszont, hogy nincs Nemzetgyűlés. Érdekes, hogy 

míg az Alkotmány 32. cikkelye előbb említi a Nemzetgyűlés házelnökét, és 

csak utána a Szenátusét, a hivatalos hierarchia ennek fordítottja: ebben a 

Szenátus házelnöke megelőzi a Nemzetgyűlését, nyilván azért, mert az ál-

lamfő akadályoztatása esetén a helyettesítés az előbbi feladata (a köztársa-

sági elnök meg a miniszterelnök után a Szenátus házelnöke a Köztársaság 

harmadik,9 a Nemzetgyűlés házelnöke pedig a Köztársaság negyedik köz-

jogi méltósága).10 

A Nemzetgyűlés ötévente újul meg; a törvényhozási időszakra a 

francia a législature szót használja: hogy az V. Köztársaság hányadik tör-

vényhozási időszakát írják, azt, akárcsak a Köztársaságokat, római sor-

számmal jelölik (a 2002. június 25-ével kezdődő és feltehetően 2007-ig tar-

tó törvényhozási időszak a XII.). A Szenátus felerészt háromévente újul 

meg (de a szenátorokat – ez a leghosszabb képviselői megbízatás az or-

szágban – hat évre választják (2003-ig kilenc év volt a szenátori mandátum 

időtartama).11 Ez a magyarázata annak, hogy a közhangulat változásai a 

                                           
9 A második a hivatalban levő kormányfő. Van olyan felfogás is, amely szerint nem a kormányfő, hanem 
a Szenátus házelnöke a második, mivel akadályoztatás esetén ő helyettesíti a köztársasági elnököt. 
10 Az ötödik helyen a volt köztársasági elnökök következnek, kinevezésük sorrendjében. Vö. Gandouin, 
Jacques [1995], 561. o.-tól. 
11 Vö. 2003-696-os és 2003-697-es számú 2003. július 30-i végrehajtási törvény. 
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második Házban sokkal áttételesebben, tompábban éreztetik hatásukat, és 

ennek következményeként a Nemzetgyűlésnél archaikusabb összetételű 

Szenátus mindig nagy késéssel, jelentős időeltolódással tükrözi a közvéle-

ményben beálló változásokat, átrendeződéseket. Még az is előfordulhat, 

hogy bár a Szenátus politikailag semmit sem változik, a közvélemény vá-

ratlanul egy hullámhosszra kerül vele. 

A Nemzetgyűlés tagjának franciául député (küldött, képviselő), a 

Szenátusénak franciául sénateur a neve. Az 1789-es Rendi Gyűlés követei 

représentant-nak nevezték magukat, a député szó csak XVIII. Lajos alkot-

mányos reformjaival jelent meg a francia politikai nyelvben. A megneve-

zést azután, 1830-tól, a Júliusi Monarchia is átvette. A II. Köztársaság, il-

letve az 1848-as alkotmányozó nemzetgyűlés visszatér a représentant elne-

vezéshez, és az 1848. november 4-i Alkotmány is ezt szentesíti. A decem-

ber 2-i bonapartista államcsíny ennek a kifejezésnek sem kegyelmez; ismét 

felbukkan a député megnevezés (a II. Császárság idején így nevezik a Tör-

vényhozó Testület, vagyis a Corps Législatif tagjait). A Császárság bukása 

után az új alkotmányozó nemzetgyűlés egy időre még visszatér a 

représentant-hoz, de ugyanez a testület végül is jóváhagyja az időközben 

meggyökeresedett député megnevezést, amelyet azután az 1875. február 

25-i törvény véglegesít.12 

A kétkamarás rendszer francia hagyományának, amely először a 

Köztársaság III. esztendejében, vagyis 1795-ben jelent meg a francia törté-

nelemben, igen mélyek a gyökerei. Míg az Ötszázak Tanácsa (Conseil des 

Cinq Cents) egy kicsit a mai Nemzetgyűlésnek, a Vének Tanácsa (Conseil 

des Anciens) egy kicsit már a mai Szenátusnak volt az előképe. A két Ház 

eltérő funkciója nagyon hasonlít a mai „szereposztáshoz”. Boissy d’Anglas 

                                           
12 Foyer, Jean [1991], 7-9. o. 
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(1756–1826) sokat idézett megjegyzése szerint míg az első kamarát az al-

kotmányozók a Köztársaság képzelőerejének (imagination) szánták, a má-

sodikat a Köztársaság józan eszének (raison).13 A második Háznak, látni 

való, már ekkor az volt a szerepe, hogy ellensúlyozza a közvetlenül válasz-

tott első Ház szeszélyesnek és kiszámíthatatlannak tartott reakcióit. Nem 

csoda, hogy a második Ház már a XIX. század első felében is annyi ellen-

séget szerzett magának, aminthogy az sem, hogy a francia baloldal hagyo-

mányosan mindig is a monokamerizmus híveként lépett fel. 

A III. Köztársaság viszonylag későn, csak fennállásának ötödik esz-

tendejében, az 1875-ös Wallon-féle alkotmánymódosítás után rendezkedik 

be tartósan. A Köztársaság ekkor kezd intézményesen is kiépülni, de olyan 

pillanatban, amikor még a monarchisták alkotják a többséget, amikor a re-

publikánusok még kisebbségben vannak a Parlamentben. A monarchikus 

nézeteket valló többség, persze, bizalmatlan az új államformával szemben, 

és emiatt a bizalmatlanság miatt már a kezdet kezdetén úgy gondolja, aján-

latos a Köztársaságot egy óvatosabb, bölcsebb, megfontoltabb konzervatív 

intézmény ellenőrzése, ha ugyan nem gyámsága alá helyezni. A második 

Ház tehát kompromisszum eredménye. A republikánusok nem akartak Sze-

nátust, ők nagyon nehezen fogadták el a felsőház gondolatát, de végül 

meghátráltak, belátták, hogy a Köztársaságnak ez az ára. A királypártiak 

pedig, akik kezdetben nagyon nehezen fogadták el a Köztársaságot, végül 

beletörődtek, de cserébe garanciákat követeltek arra nézve, hogy a Köztár-

saság konzervatív lesz, nem pedig radikális. 

Nem szabad elfelejteni, hogy 1875 táján (vagyis amikor a francia 

Szenátus megszületett) a francia vidék inkább jobboldali, konzervatív néze-

teket vallott, szemben a nagyvárosokkal, amelyeket republikánus közhan-

                                           
13 Idézi, Gicquel, Jean [2003], 614. o. 
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gulat jellemzett. Ezért gondolták úgy a királypártiak, legyen második Ház 

is, és ez a második Ház a vidéket képviselje, a francia falut, a megyéket és 

kisközségeket, mégpedig abból a megfontolásból, hogy a vidék majd ellen-

súlyozza, korlátozza, sőt, esetleg közömbösíti is a republikánus nagyváros-

ok akaratát. De a „francia kisközségek bölcs tanácsadó testülete” – hogy mi 

is Gambetta Franciaországban közismert elnevezésével éljünk – a XX. szá-

zad második felére, legalábbis politikai ellenfelei szerint, a legelmaradot-

tabb vidékek érdekeinek lett a képviselője. Az egykori ellensúlyból kolonc 

lett. Nem csoda, hogy időről időre fel is akarták számolni. De ez sohase 

sikerült, ami mégiscsak azt jelenti, hogy az ország ragaszkodik a kétkama-

rás Parlament tradíciójához. A Szenátus ma már nélkülözhetetlen része a 

francia politikai intézményrendszernek, és ha igaz is, hogy konzervatív ar-

culatát mindmáig megőrizte, ma már korántsem tekinthető a rugalmatlan 

jobboldaliság ókonzervatív fellegvárának. 

A Szenátus konzervatív jellegére részben az a rendszer is magyará-

zat, amellyel tagjait választják. Míg ugyanis a Nemzetgyűlés képviselőit 

közvetlenül általános választójoggal választják, a Szenátus tagjait, vagyis a 

szenátorokat közvetett módon. A szenátorokat széles elektori testület vá-

lasztja. Ezt az elektori testületet a képviselők, a régiókban, megyékben és 

községekben választott önkormányzati vezetők és képviselők alkotják. 

Szenátort hat évre választanak, de a Szenátus felét háromévente megújítják. 

Ez a mandátum Franciaországban az egyik leghosszabb politikai megbíza-

tás, mivel a képviselői mandátumnak meg a köztársasági elnök mandátu-

mának öt év, a helyi mandátumoknak (önkormányzati képviselő stb.) szin-

tén hat év az időtartamuk. Ami annyit jelent, hogy a szenátori mandátum 

egyfajta állandóságot, folyamatosságot képvisel a törvényhozói hatalom-

ban. 

Franciaországban a szenátori megbízatás a politikai életpálya csúcsa. 
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Nemcsak mert ez számít a legrangosabbnak a képviseleti mandátumok kö-

zött, azért is, mert az összes közt még mindig ez a legkényelmesebb: a me-

gyei és községi önkormányzati képviselők között sokkal, de sokkal köny-

nyebb kampányolni, mint egy átlagos választókerületben, és a szenátori 

mandátum hosszú időtartama is vonzó. Minthogy e testületnek az a funkci-

ója, hogy bölcsességével és megfontoltságával ellensúlyozza az első Házat, 

ezt az elvárást a megkövetelt korhatár is tükrözi: míg a képviselői megbíza-

tásnak mindössze 23 életév, a szenátorinak 2003-tól 30 az alsó korhatára.14 

A közelmúltig azt is megkövetelték a jelölttől, hogy teljesítse a kötelező 

katonai szolgálatot (amikor még volt ilyen). 

A francia szenátor – a robotportréja szerint – hatvan-hatvanöt éves 

férfi, aki eredetileg megyei önkormányzati képviselő volt, vagy egy község 

polgármestere, és az esetek többségében konzervatív jobboldali. A szenáto-

rok túlnyomó többsége férfi (nő viszonylag kevés van a Szenátusban, leg-

alábbis kevesebb, mint a Nemzetgyűlésben). A már említett eltérő korhatár 

következményeként a szenátorok átlagosan legalább tíz évvel idősebbek a 

képviselőknél: míg a szenátorok átlagos életkora 61 év, a képviselőké 51. 

Nem csoda, hogy a Szenátus munkáját konzervatív megfontoltság, higgadt 

távolságtartás jellemzi. A szenátor általában tapasztalt ember, nagy politi-

kai múlttal, ami annyit jelent, hogy nem ez az első felelősségteljes megbí-

zatása, sőt, sok szenátornak fontos helyi funkciói is vannak. Annál is in-

kább, mivel a szenátori mandátum jól megfér a helyi (községi, megyei, re-

gionális) mandátumokkal, a kettő mindig is jól kiegészítette egymást. 

Az V. Köztársaság alatt a Szenátus részben visszakapta azokat a jo-

gosítványait, amelyeket 1946-ban a IV. Köztársaság kezdetekor elvesztett, 

bár az V. Köztársaság Szenátusa még így sem olyan erős, mint amilyen a 

                                           
14 L. a 2003–696-os számú 2003. július 30-i végrehajtási törvényt. 
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második kamara volt a III. Köztársaság idején. 1962-ben a Szenátus vadul 

ellenezte azt az Alkotmányt módosítani szándékozó referendumot, amellyel 

de Gaulle a köztársasági elnök közvetlen választását akarta szentesíteni, és 

ezzel a visszautasítással a második Ház maga ellen fordította a köztársasági 

elnököt. De Gaulle már azt forgatta a fejében, hogy okosabb volna a máso-

dik kamarát minden jogosítványától megfosztani, sőt, ha lehet, okosabb 

volna egyszer s mindenkorra megszabadulni tőle. De a tábornok ezt a tervet 

nem tudta keresztülvinni, az 1969-es – részben a Szenátussal is kapcsolatos 

– referendum kudarca után lemondott. És ma már senki se vonja kétségbe a 

második Ház szerepét, úgyhogy azt is lehetne mondani, Franciaországban 

jelenleg konszenzus van a bikamerizmus valamikor sokat szidott intézmé-

nye körül.15 

Annyi bizonyos, a második Ház csakugyan lehetővé teszi a Nemzet-

gyűlésben született rossz döntések korrekcióját, csakugyan lehetővé teszi, 

hogy javítsanak, módosítsanak, finomítsanak a Nemzetgyűlésben már meg-

szavazott törvényszövegeken. Ebből a szempontból nemegyszer nagyon is 

hasznos, hogy a szenátorok fékezik, lassítják a törvényhozási folyamatot. 

Csak az a baj, hogy a Szenátusnak olyan az összetétele, hogy nem mindig 

alkalmas erre az ellensúlyra, erre a korrekciós szerepre, és előfordul, hogy 

nem is annyira ellensúlya, mint inkább fékje, kerékkötője a változásnak. 

Aligha véletlen, hogy Franciaországban a legtöbb alkotmánymódosítás épp 

a Szenátusban bukik meg. 

Úgy fest a helyzet, hogy a Szenátus csakis olyan Nemzetgyűléssel 

szemben tudja eljátszani az ellensúly korrekciós szerepét, amelyben vagy a 

baloldal adja a többséget, mint ahogyan 1981-ben, François Mitterrand 

                                           
15 Ami, persze, nem zárja ki a kritikai hangokat, mint például, hogy csak a legutóbbi esetet idézzük, 
Lionel Jospinét, aki még miniszterelnökként „a demokráciák anomáliájának” nevezte a francia Szenátust 
(Le Monde, 1998. április 21.). 
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megválasztása után történt, vagy olyan Nemzetgyűléssel szemben, amely-

ben a reformista jobboldal adja a többséget, mint például 1962-ben, amikor 

a reformer gaullista többség uralta a Nemzetgyűlést. De amikor a Nemzet-

gyűlésben a tradicionalista jobboldal adja a többséget – ilyen volt a helyzet 

például Valéry Giscard d’Estaing elnökségének idején – a Szenátus súlya 

nem korrigál semmit, csak a Nemzetgyűlés tradicionalista többségének ere-

jét növeli. Ez az ellensúly már túlsúly, és a Szenátus ilyenkor ellensúlyból 

könnyen kolonccá válik. 

Hogy a jelenlegi francia Szenátussal mi a legnagyobb baj, nem köny-

nyű megmondani. Mindenesetre az is belejátszik nehézkességébe és politi-

kai egyoldalúságába, hogy a szenátorok választói testületének nem keve-

sebb mint 95 %-át mind a mai napig a községi önkormányzatok tagjai al-

kotják; a Szenátus azért is olyan konzervatív, mert a kisközségek lakossága 

túlreprezentált, a nagyvárosi lakosság pedig alulreprezentált a soraiban. 

Olyan bástyája ez a politikai életnek, amelyet a baloldal minden kétség-

beesett erőfeszítése ellenére sem tud soha bevenni. Ahogyan Guy 

Carcassonne találóan mondja, ha a baloldal veszít, mindent elveszít, ha vi-

szont a jobboldal veszít, a Szenátus akkor is övé marad.16 

Úgy is lehetne mondani, hogy a második Ház csak az első torz kari-

katúrája, aránytalanul felnagyított politikai választóvonalakkal. És karika-

túrája azért is, mert gyakorlatilag ugyanazok ülnek a padsoraiban, mint 

akik a Nemzetgyűlésben, csak éppen politikai karrierjük másik időszaká-

ban. Ezen a helyzeten csak a Szenátus mélyreható reformja segíthetne (a 

2003-as bátortalan reform ugyanis vajmi keveset változtatott a helyzeten). 

A legtalpraesettebb elképzelés szerint „regionalizálni” kellene a Szenátust, 

vagyis a képviseletet a község szintjéről fel kellene emelni a régió szintjére. 

                                           
16 Carcassonne, Guy [2004], 140. o. 
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A Szenátust az modernizálhatná, ha – Gambetta imént idézett mondását 

korszerűsítve – többé nem a francia kisközségeknek, hanem a francia régi-

óknak volna a nagy tanácsa. Guy Carcassonne még azt is el tudja képzelni, 

hogy a szenátorokat nem is választanák, hanem a megyei és regionális ön-

kormányzati képviselők, valamint a százezer lélekszámúnál nagyobb vá-

rosok polgármesterei hivatalból lennének tagjai a testületnek. A francia 

második Ház azonban aligha hagyna jóvá ilyen reformot. 

Ahogyan az elmondottakból kiderül, a bikamerizmus hagyományá-

nak vannak hátrányai is. Azok, akik a hazai politikai életben időről időre 

felvetik a magyar Parlament korrekciójának ötletét, vagyis hogy a monoka-

merizmust nálunk is bikamerizmussal kellene felváltani, elfelejtik, hogy a 

bikamerizmus – egyrészt – mindig valamilyen fejlődés, erős hagyomány, 

politikai kompromisszum eredménye; másrészt hogy ez korántsem egyete-

mes gyógyír, és hogy vannak ennek a rendszernek is működési fogyatékos-

ságai.17 Mindenesetre, ami a francia Szenátus működési fogyatékosságait 

illeti, az a legnagyobb hátránya, hogy nehezen tudja betölteni a szükséges 

ellensúly szerepét olyan Nemzetgyűléssel szemben, amelyben a tradiciona-

lista jobboldal adja a többséget. Ma, az V. Köztársaság idején, sokkal köny-

nyebb elviselni ezeket a fogyatékosságokat, mint a III. Köztársaság idején, 

mivel a mai Szenátusnak sokkal kisebb a hatalma, nem buktathatja meg a 

kormányt, és nem béníthatja meg teljesen a törvényhozás folyamatát. 

Egyetlen olyan terület van, ahol a francia Szenátusnak még mindig 

nagy a szerepe: ez pedig az alkotmányos reform, az alkotmánymódosítás. 

Itt viszont nagyon is él azzal a képességével, hogy minden eszköze megvan 

a folyamat elgáncsolására. És csakugyan: a francia Szenátus mindig is tel-

jes mellszélességgel kiállt nem egy alkotmányos reformmal szemben. És ha 

                                           
17 Vö. Szente Zoltán, „A kétkamarás országgyűlés illúziói”, in Világosság, 1996/11. 
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de Gaulle tábornok, még 1962-ben, történetesen nem az Alkotmány 11. pa-

ragrafusát alkalmazta volna, hogy – úgyszólván a két Ház feje felett át-

nyúlva – a választókkal hagyassa jóvá a köztársasági elnök közvetlen vá-

lasztását, akkor ezt az alkotmánymódosítást a Szenátus vétója miatt aligha 

sikerülhetett volna tető alá hozni. Ilyenformán a Szenátus épp azt az alkot-

mánymódosítást gáncsolta volna el, amely – amellett hogy az V. Köztársa-

ság legfontosabb politikai intézménye – mégiscsak a legnépszerűbb alkot-

mányos reform az utolsó fél évszázadban, és amely, mindent összevéve, 

ugyanúgy megfelelt a honpolgárok akaratának, mint a nemzet érdekének. 

Mindamellett, bikamerizmus ide vagy oda, bármennyire különböző 

is az arculatuk, a két kamara egyetlen egységet alkot, nemcsak mert együtt 

látják el a törvényhozói funkciót, nemcsak mert egy időben tartják az ülése-

iket, hanem azért is, mert a két kamara házszabálya és szervezeti működé-

se, mi több, a képviselők és szenátorok jogállása is megközelítően ugyan-

az.18 Ráadásul a két kamarának néhány közös szerve is van. Ezek közül 

alighanem a Congrès a legfontosabb. A Congrès a képviselők és szenáto-

rok együttes ülése, közös testülete. Ez a közös testület – amelynek üléseit a 

hagyomány szerint mindig a versailles-i kastély salle du congrès-nek neve-

zett hatalmas üléstermében tartják19 – már a III. Köztársaság alatt is létezett 

(de akkor Assemblée Nationale volt a neve, csak 1946-tól nevezik Congrès-

nak); a III. és IV. Köztársaság idején ez a testület választotta a köztársasági 

elnököt. Jóllehet az V. Köztársaságban, legalábbis az 1962-es alkotmányre-

formtól, a köztársasági elnököt általános és közvetlen szavazással választ-

ják, a versailles-i kastély ülésterme nem maradt kihasználatlan. Az 1958-as 

                                           
18 Áttekintésünkben, jobb híján, a magyar ’honatya’ szóval feleltetjük meg a francia parlementaire kifeje-
zést; honatyán tehát egyszerre értjük a Nemzetgyűlés meg a Szenátus tagjait, vagyis a képviselőket meg a 
szenátorokat. 
19 Ezt a termet még a III. Köztársaság első éveiben alakították ki a kastélynak a főbejárattól balra eső aile 
des Princes nevezetű déli szárnyában. 1879-ben a Képviselőház visszaköltözött a fővárosba, ettől az 
időtől fogva a kastély ülésterme mindig a két Ház együttes üléseinek színhelye. 
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Alkotmány szerint az Alkotmány módosításának a Versailles-ban összehí-

vott Congrès a színhelye:20 miután a két Ház természetesen azonos formá-

ban már elfogadta az alkotmánymódosítási javaslatot, a képviselőknek és 

szenátoroknak a versailles-i kastélyban tartott együttes ülésen kell a jogor-

voslatot (mégpedig a leadott szavazatok háromötödével) végérvényesen 

elfogadni.21 

A Congrès tehát a két Ház időszakosan elrendelt ünnepélyes együttes 

ülése, amelyet a köztársasági elnök kizárólag az Alkotmány módosításának 

céljából hív össze, és amely semmilyen más ügyben nem tárgyalhat, és nem 

is szavazhat.22 A testület házbizottsága ilyenkor azonos a Nemzetgyűlés 

házbizottságával (Alk., 89./3.), bár általában a Szenátus házbizottsága is 

részt vesz a munkában; a Congrès házszabálya pedig azonos a Nemzetgyű-

lésével.23 A napirendet mindig az államfő határozza meg, és a honatyák 

nem élhetnek a törvénymódosítás jogával: vagy jóváhagyják a törvényszö-

veget, vagy nem. 

Hogy együttes ülést mikor kell összehívni, arra nézve az Alkotmány-

ban nincs útmutatás. Az időpont az államfő mérlegelésére van bízva. Az is 

előfordul, hogy bár a két Ház külön-külön már megszavazta a törvényt, az 

államfő – miként Georges Pompidou 1973-ban – vár az együttes ülés ösz-

szehívásával. Várhat, mert ha a két Ház már jóváhagyta a tervezett alkot-

mánymódosítást, hiába múlik az idő, a jóváhagyás nem veszti el érvényét, 

még akkor sem, ha a két Háznak időközben kicserélődött a tagsága.24 Sőt, 

az államfő azt is megteheti, hogy visszavonja, vagyis hogy nem viszi a kö-

                                           
20 A francia politikai zsargon az aller à Versailles [Versailles-ba menni] kifejezéssel jelöli ezt az aktust. 
21 Amit nem könnyű összehozni. Ez, persze, csak egyik módja az Alkotmány módosításának, másik a 
referendum. 
22 Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 339. o. 
23 Szintén közös intézménye a két kamarának a paritásos alapon felállított vegyes bizottság, erről később. 
24 1962. november 25-én az államfő feloszlatta a Nemzetgyűlést, ez a feloszlatás azonban nem zavarta az 
alkotmány 28. cikkelyének folyamatban levő reformját.  
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zös ülés elé a két Ház által már jóváhagyott reformtervezetet; 1999-ben 

például Jacques Chirac is visszavonta – minthogy a Congrès összehívásá-

hoz szükség van a miniszterelnök ellenjegyzésére – a Bírói Főtanáccsal 

kapcsolatos alkotmányreform tervezetét.25 

Nem jelöltetheti magát honatyának, akit megfosztottak a honpolgári 

jogok gyakorlásától, és az sem, aki főtisztviselőként bizonyos közfunkció-

kat tölt be. A prefektusok például csak megbízatásuk lejárta után három 

évvel, és ugyanígy az alprefektusok és még számos más főtisztviselő (bí-

rák, katonatisztek stb.) is csak hivatali megbízatásuk után bizonyos idővel 

(egy évvel vagy hat hónappal) indulhatnak a képviselő- vagy szenátori vá-

lasztásokon. Akiket meghatározott időre megfosztottak honpolgári jogaik 

gyakorlásától, de akik választójogukat már visszakapták, azokat csak még 

egyszer ugyanannyi idő elteltével lehet honatyának jelölni.26 Egyeseket bí-

rói ítélettel is meg lehet fosztani a választhatóság jogától, mint például azo-

kat, akiket vagy választási csalásért ítéltek el, vagy rasszista, antiszemita, 

netalán idegengyűlölő cselekedetért.27 Nem jelöltetheti magát egy évig az a 

honatya, aki nem tett vagyonnyilatkozatot (sőt, ha az Alkotmánybíróságra 

kerül az ügy, a testület még mandátumától is megfoszthatja), aki nem adott 

le elszámolást a választási kampány alatti kiadásait illetően, vagy aki túl-

lépte az engedélyezett pénzkeretet.28 

Ha az Alkotmánybíróság nem semmisíti meg a választás eredményét, 

a képviselői mandátum öt évre szól (vagyis egy törvényhozási időszakra), a 

szenátori megbízatás pedig hatra. Feltéve, persze, hogy a képviselői man-

                                           
25 Chagnollaud, Dominique – Qermonne, Jean-Louis [2000], tome IV, 43–44. o. 
26 Vö. Code électoral, LO 130. cikkely, in M. de Villiers et Th. S. Renoux [2001], 837. o. 
27 Vö. 90-614-ös számú 1990. július 13-i törvény (a loi anti-Le Penként is emlegetett loi Gayssot-Fabius), 
4. cikkely.  
28 1993 márciusában két képviselőt is megfosztottak a mandátumától, vagyis úgy vették, mintha lemond-
tak volna (déclarés „démissionnaires d’office”), egyik Jean-Pierre Pierre-Bloch (UDF) volt, másik Jack 
Lang (PS). 
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dátum lejárta előtt nem oszlatják fel a Nemzetgyűlést (a Szenátus esetében 

ilyesmitől nem kell tartani). Természetesen a megbízatás hamarább is véget 

érhet, például haláleset, lemondás esetén, akkor, ha a képviselő vagy szená-

tor méltatlanná válik a mandátumra (indignité), vagy ha – de ezt az Alkot-

mánybíróságnak kell kimondania – megfosztják tőle (déchéance). Nemkü-

lönben megszűnik a mandátum, ha a képviselő vagy szenátor olyan fontos 

(például állami vagy kormányzati) feladatot kap, amely összeférhetetlen a 

parlamenti megbízatással. A megválasztott képviselőnek vagy szenátornak 

eleget kell tennie képviseleti kötelezettségének. Jóllehet általános mozgósí-

tás esetén is hivatalban maradnak, de akik rendelkezési állományban van-

nak vagy hadra fogható tartalékosok, azoknak be kell vonulni az egységük-

höz, sőt, a többiek is kérhetik a mozgósításukat. De közben változatlanul 

megmaradnak képviselőnek és szenátornak.29 

A honatyák függetlenségét legelőször is a képviselői mentelmi jog 

biztosítja.30 Ez mind a végrehajtó hatalommal (az esetleges fenyegetések-

kel, megfélemlítési kísérletekkel stb.), mind a honpolgárokkal szemben31 

védelmet nyújt a honatyának. A mentelmi jog francia hagyománya 1789-ig 

nyúlik vissza. Ezt a garanciát Mirabeau kezdeményezésére először az 1789. 

június 23-i dekrétum iktatta törvénybe, amely kimondja: „Aki képviselő 

lakóhelyét felkutatja, aki képviselőt üldöz, letartóztat vagy elfogat, az gya-

lázatos nemzetáruló, és főbenjáró bűnt követ el”.32 A jog nem személy sze-

rint a honatyát védi, hanem az egész képviseleti testületet, ilyenformán ön-

ként nem lehet lemondani róla.33 A mentelmi jog két elemből áll, egyik a 

felelőtlenség, másik a sérthetetlenség. 

                                           
29 58–1100-es számú 1958. november 17-i törvényerejű kormányrendelet, 10–11. cikkely. 
30 Szente Zoltán [1998], 195. o.-tól. 
31 Abban az esetben például, ha – megszegve a mandat impératif tilalmát – utasítást akarnának neki adni. 
32 Idézi, Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], tome III, 44. o. 
33 Gicquel, Jean [2003], 642–647. o. 
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Honatya ellen nem lehet funkciójának gyakorlása közben kifejezett 

véleményéért vagy funkciójával kapcsolatos cselekedetéért sem polgári, 

sem büntetőügyi vizsgálatot kezdeményezni, és nemcsak parlamenti meg-

bízatása idején, hanem emennek lejárta után sem (Alk, 26./1.).34 A felelőt-

lenség, látni való, a parlamenti funkciót védi, nem a képviselő vagy szená-

tor személyét: és ez a védelem kivételnek számít, minden más esetben (így 

akkor is, ha a honatyát különleges feladatra kéri fel a kormány) a honpol-

gárok törvény előtti egyenlőségének jogelve az irányadó.35 Ennek e felelőt-

lenségnek három jellemzője van. Legelőször is nem szűnik meg a képvise-

lői megbízatás lejártával, illetve a mandátum elvesztésével; másodszor ki-

zárólag azokra a cselekedetekre terjed ki, amelyek összefüggenek a mandá-

tum gyakorlásával; harmadszor, mind a polgári jog, mind a büntetőjog te-

rén érvényes. Persze, lehet vitázni azon, hogy pontosan hol húzódik a men-

telmi jog és a büntethetőség közti határvonal. Ha honatya – a példát egy 

francia alkotmányjogi kézikönyvből másolom ide36 – a Nemzetgyűlésben 

arra biztatja a sorkatonákat, hogy lázadjanak fel, és tagadják meg az enge-

delmességet, büntetlenül megteheti, de ha laktanyában hirdeti ugyanezeket 

az anarchista nézeteket, ott már nem védi a mentelmi jog. Nemkülönben ha 

a honatya sértően nyilatkozik egy honpolgárról a Parlamentben nyilatkozik 

sértően, az nem büntethető,37 de ha a sajtóban vagy könyvben, az már igen. 

A mentelmi jog másik eleme a honatyák sérthetetlensége. Az Alkot-

mány 26. cikkelyének 2. bekezdése kimondja: „honatyát ülésszak alatt nem 

                                           
34 Ezt az elvet sértette meg Pétain marsall, amikor felelősségre vonatta a Népfront-kormány néhány tagját, 
és a II. világháború utáni számonkérés is, amelynek során számos honatyát, amiért 1940. július 10-én 
teljhatalmat szavazott Philippe Pétain-nek, megtorlásul évekre kizártak a politikai életből. Ezt úgy próbál-
ták összehangolni a mentelmi jog elvével, hogy a határozatot nem hivatalos bíróság mondta ki, hanem 
afféle becsületbíróság (jury d’honneur), amelynek felállításához az 1945. április 6-i kormányrendelet 
adott jogi keretet. 
35 Vö. Emberi és honpolgári jogok egyetemes nyilatkozata (1789), 6. cikkely. 
36 Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 344. o. 
37 Mármint büntetőjogi értelemben nem; a házszabály viszont egyáltalán nem nézi el, sőt, szigorúan 
szankcionálja mind a köztársasági elnök, mind a kormánytagok vagy a képviselőtársak sértegetését. 
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lehet letartóztatni, és büntetőügyben vagy bűnügyben – a tettenérés eseté-

nek kivételével – kizárólag annak a parlamenti testületnek a beleegyezésé-

vel lehet ellene vizsgálatot indítani, amelynek tagja”. Ez már a funkció 

gyakorlásán kívüli cselekedetekre vonatkozik. Ez a jog csak késlelteti a pe-

res eljárást, az a célja, hogy megvédje a honatyát a zaklatástól. Mindamel-

lett e jog polgári peres eljárás ellen nem ad védelmet, mint ahogyan a köz-

úti fegyelem szabályai alól sem (a közlekedési rendőr például gyorshajtás-

ért honatyát ugyanúgy büntethet, mint bárki mást). A francia honatya – a 

hazai képviselővel ellentétben – nem takarózhat mentelmi jogával, amikor 

a közlekedési rendőr udvariasan megkéri, hogy szíveskedjen belefújni az 

alkoholszondába. A mentelmi jog csak az ülésszak idején védi a honatyát, 

az ülésszakon kívüli időben nem. 

A kiadatási eljárás sokáig elég bonyolult volt (bizottság alakult, ki-

vizsgálta az esetet, majd határozati javaslatot terjesztett a Ház elé, aztán a 

Ház vagy megszavazta a kiadatást, vagy nem); ezt a nehézkes eljárást az 

1995. augusztus 4-i alkotmánymódosítás nagymértékben leegyszerűsítet-

te,38 és a kiadatást az adott testület házbizottságának hatáskörébe utalta. A 

korábbi alkotmányos cikkely szerint a honatyának csak a parlamenti idő-

szak idejére járt védelem; de ez a védelem bizonyos megszorításokkal most 

már a parlamenti időszakon kívül is megilleti. A módosításra azért került 

sor, mert a nyolcvanas években és a kilencvenes évek elején viszonylag sok 

honatya keveredett botrányba, követett el súlyos bűncselekményeket, és 

tarthatatlanná vált az a helyzet, hogy míg bűntársaikat szigorúan felelősség-

re vonják, a honatyákat ilyenkor is védi a mentelmi jog.39 Az alkotmány-

módosítás után már nem kell a Parlament hozzájárulása se eljárás kezde-

ményezéséhez, se ahhoz, hogy honatyát felfüggesztett börtönbüntetésre 
                                           

38 Villiers, Michel de – Renoux, Thierry S. [2001], 358–361. o. 
39 Erről Lavroff, Dmitri Georges [1999], 552–556. o. 
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ítélhessenek.40 De hiába, a közvéleményben mind a mai napig erősen tartja 

magát a meggyőződés, hogy a francia igazságszolgáltatás elnézően bánik a 

honatyákkal, holott előfordul – mint ahogyan 1990-ben is –, hogy még a 

közkegyelemi törvényből is kihagyják őket. 

Az 1995-ös alkotmánymódosítás óta tehát a mentelmi jog már nem 

terjed ki az eljárás tilalmára. Azóta büntetőjogi eljárást honatya ellen is 

szabadon lehet kezdeményezni, de letartóztatáshoz, fogva tartáshoz, illetve 

a honatya szabadságának korlátozásához már kell az adott Ház házbizottsá-

gának hozzájárulása. Ez gyakorlatilag úgy történik, hogy az illetékes fel-

lebbviteli bíróság vezető főügyésze eljuttatja a kiadatási kérelmet az igaz-

ságügy-miniszternek, és az igazságügy-miniszter továbbítja azután vagy a 

Nemzetgyűlés, vagy a Szenátus házelnökének. Ekkor az illetékes házbi-

zottság mentelmi bizottságot állít fel, amelynek tükröznie kell az adott Ház 

politikai összetételét. A bizottság meghallgatja a honatyát, majd jelentést 

tesz a házbizottságnak. A házbizottság csak akkor járul hozzá a mentelmi 

jog felfüggesztéséhez, ha megbizonyosodik róla, hogy csakugyan súlyos 

bűncselekményről van szó,41 és hogy a vád mögött nincs semmilyen politi-

kai „hátsó szándék”. 

A kiadatás mindig csak az adott ügyre érvényes (ha új vádpontok 

merülnek fel, azokra is kiadatást kell kérni). Előfordul, hogy a házbizottság 

                                           
40 Így ítélték például 1997-ben Henri Emmanuellit, a Szocialista Párt egykori pénztárnokát befolyással 
való üzérkedés és bűnpártolás vádjával tizennyolc hónap felfüggesztett börtönre.  
41 1997-ben például egy vizsgálóbíró eljárást kezdeményezett Michel Charasse szenátor, az egykori szo-
cialista költségvetésügyi miniszter ellen, amiért beidézett tanúként nem volt hajlandó megjelenni a bíró-
ságon, de a Szenátus házbizottsága, az ügyet nyilván nem tartotta elég komolynak, nem járult hozzá az 
eljárás lefolytatásához. Amikor pedig 1997 szeptemberében ugyancsak Michel Charasse-t pénzbüntetésre 
ítélik, amiért tanúként való meghallgatásra nem jelent meg a bíróságon, a szenátor egyenesen az igazság-
ügy-miniszterhez, a szocialista Élisabeth Guigou-hoz fordult védelemért és nagy összegű kártérítésért a 
zaklatás miatt. 1995-től egyébként a Szenátus nem is egy honatyát fosztott meg mentelmi jogától. Ez 
történt a republikánus Jean-Pierre Lafond-nal, Marcel Daunay-val (UDF), Xavier Dugoinnel és a szocia-
lista Claude Pradille-jal. Az utóbbit 1997 januárjában ítélte három év letöltendő és egy év felfüggesztett 
börtönbüntetésre a lyoni fellebbviteli bíróság vesztegetésért, csalásért, okirat-hamisításért és hamis tanú-
zásra való felbújtásért, miután a Szenátus annak rendje-módja szerint megfosztotta mentelmi jogától. 
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nem járul hozzá a képviselő kiadatásához. Mindenesetre, a Nemzetgyűlés 

1992. december 3-án egyhangúlag megszavazta például a hűtlen kezeléssel 

vádolt volt szocialista képviselő és angoulême-i polgármester, Jean-Michel 

Boucheron, és 1993. december 8-án nagy többséggel a szintén hűtlen keze-

léssel vádolt Bernard Tapie kiadatását. Súlyos bűncselekmény (például 

gyilkosság) vagy tettenérés esetén nincs szükség kiadatásra.42 Ha az ügy 

bírói szakaszba jutott, és a honatyát elmarasztalják, sőt, ezzel kapcsolatosan 

politikai jogainak gyakorlásától is megfosztják, mandátumától hivatalosan 

csak az Alkotmánybíróság határozatával lehet megfosztani. Ez a határozat 

viszont merőben formális, az Alkotmánybíróságnak ilyenkor nincsen mér-

legelési jogköre.43 

A mentelmi jog tehát a Parlament falain kívül nyújt védelmet a hon-

atyának. És megfordítva, a parlament falain belüli kifogásolható cselekede-

teket (például a súlyos rendzavarást) a két Ház feladata szankcionálni. Ezt 

az elvet először Royer-Collard (1763–1845) fogalmazta meg a francia par-

lamentarizmus hagyományában: „Valóságos axiómája a reprezentatív kor-

mányzásnak – írja –, hogy a tárgyalóterem mindig a Ház hatásköre”. 44 De 

ez a szabályozás csak a nyilvános ülésekre vonatkozik. Mindamellett a 

francia parlamenti jog itt két kategóriáját ismeri a büntetésnek, aszerint 

hogy a házelnök mondja-e ki, vagy a házelnök javaslatára a testület. Csak a 

házelnöknek van joga rendreutasítani a rendzavaró honatyát (ebben az 

esetben nem lehet szavazást kezdeményezni). Ha a honatya folytatja a 

                                           
42 Előfordult, igaz, egyszer az V. Köztársaság történetében (mégpedig 2001 októberében), hogy honatyát 
esküdtszék elé állítottak. Marc Dumoulin elzászi képviselőről van szó, akit egy tizenéves kislány megron-
tásával vádoltak. A kiadatást megszavazta a Nemzetgyűlés házbizottsága, és a képviselőt a metz-i fel-
lebbviteli bíróság öt év letöltendő fegyházra ítélte. 
43 A francia Alkotmánybíróság büntetőügy miatt a mandátumtól való megfosztást (déchéance) tizenegy 
esetben mondta ki az 1960 és 1997 közti időszakban, mégpedig hat képviselő, négy szenátor és egy pótje-
lölt szenátor esetében. L. Lavroff, Dmitri Georges [1999], 551. o. 
44 Idézi Avril, Pierre – Gicquel, Jean [2004], 131. o. Ezekről a szankciókról a Nemzetgyűlés meg a Szená-
tus házszabálya rendelkezik, az első a RAN 70.–76., a második a RS 92.–98. cikkelyben. Renoux, Thierry 
S. – Villiers, Michel de [2004], 894.–895. o. és 950–951. o. 
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rendzavarást, vagy sértegeti képviselőtársát, a megrovást a jegyzőkönyvbe 

is bevezetik. Ennek már komolyabb a következménye, mivel ebben az 

esetben havi illetmény egynegyede bánja. A Ház szavazza meg a szómeg-

vonást valamint a határozott időre a Házból való kitiltást, de ehhez már ve-

rekedés kell, vagy az egész testületnek vagy a köztársasági elnöknek, illet-

ve a kormány tagjainak sértegetése; ezekben az esetekben a honatyát még 

kéthavi illetményétől is megfoszthatják.45 

Ezek a fegyelmezési eszközök hagyományosak a francia parlamenta-

rizmus történetében: először az 1849-es házszabály foglalta írásba őket, az 

akkori fegyelmezési jog alig különbözik a maitól. Élt ezekkel a fegyelme-

zési eszközökkel a III. Köztársaság is, a zajos ülésnapjairól híres IV. Köz-

társaságról nem is beszélve. 1947 decemberének legelején az is megtörtént, 

hogy Herriot házelnök megvonta a szót egy kommunista képviselőtől, sőt, 

a szómegvonást a Házból való kizárással súlyosbította, a képviselő azonban 

nem volt hajlandó elhagyni a szószéket, és hiába rendelte el a házelnök az 

ülés felfüggesztését, a kommunista képviselők hajnalig nem voltak hajlan-

dók elhagyni az üléstermet. 

Ehhez képest az V. Köztársaság Parlamentje igencsak civilizáltnak 

látszik. Összehasonlításképpen érdemes megjegyezni, hogy míg a III. Köz-

társaság idején, és csak az 1898 januárjától 1903 júliusáig terjedő időszak-

ban, nem kevesebb mint 411 rendreutasítás történt a francia Képviselőház-

ban (ebből 70 volt a jegyzőkönyvi megrovások száma),46 1958-tól 2004-ig 

mindössze négy rendreutasítás volt a francia Parlamentben; a legutolsót az 

elnöklő Bernard Stasi 1981-ben szabta ki a szocialista Bersonra, amiért sér-

tően nyilatkozott az ellenzéknek „az üzleti élettel szoros kapcsolatban álló” 

politikai személyiségeiről, főként az Alkotmánybíróság elnökéről, amiért 
                                           

45 Villiers, M. de – Renoux, Thierry S. [2001], 1000–1001. o. 
46 L. Avril, Pierre – Gicquel, Jean [2004], 131–132. 
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szerinte ellenségesek a szocialisták által kezdeményezett államosításokkal 

szemben. A rendreutasítást azonban a szocialista frakció vezetője megkér-

dőjelezte, az ülést felfüggesztették, és összehívták a házbizottságot, amely 

a rendreutasítást alaptalannak találta.47 

Az első szómegvonásra (censure simple) csak 1984. február 2-án ke-

rült sor, mégpedig a házbizottság javaslatára, amikor három ellenzéki kép-

viselő, François d’Aubert, Alain Madelin és Jacques Toubon François – a 

felsőoktatással kapcsolatos vitában – Mitterrand köztársasági elnöknek a 

megszállás alatti „viselt dolgait”, pontosabban a Vichy-rendszerrel való 

kapcsolatát feszegette. (E mendemondák egy részét, sokkal később, maga 

az államfő is elismerte, a tény azonban akkor még nem volt ismert a közvé-

lemény előtt.) A három képviselőt felszólították, hogy vonja vissza az ál-

lamfőre nézve sértő kijelentéseit, de ők megmakacsolták magukat.48 A 

Házból való kitiltással kombinált szómegvonást eddig még nem mondták ki 

az V. Köztársaság történetében. 

Végeredményében a honatyák illetménye is része a mentelmi jognak, 

hiszen egy demokráciának gondoskodnia kell a nemzet képviselőinek tisz-

tes megélhetéséről. Az Alkotmány 25. cikkelye az 58-1210-es számú 1958. 

december 13-i végrehajtási törvénynek számító törvényerejű kormányren-

deletre bízza a részleteket.49 Eszerint az illetmény két részből áll. A szoro-

san vett illetményt (indemnité principale) úgy határozzák meg, hogy a leg-

magasabb szintű, már skálán kívüli (hors échelle) főtisztviselői fizetések 

átlagát (vagyis a legalacsonyabb és legmagasabb fizetés közti középará-

                                           
47 Ugyanott, 132. o. 
48 Ugyanott, 132. o.; Becker, Jean-Jacques [2002], 307. o.; Renoux, Thierry S. – Villiers, Michel de 
[2004], 965. o. 
49 A képviselők illetményéről első ízben a II. Köztársaság 1848-as alkotmányának 38. cikkelye gondos-
kodott. 
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nyost) veszik alapul.50 Ami az indemnité de fonction-nak nevezett reprezen-

tációs költségeket illeti, az a szorosan vett illetmény egynegyede.51 Mint-

hogy az illetmény megszavazása mindig is fő témája volt a közéletnek, 

ezért ma már automatikusan mindig hozzáigazítják az inflációhoz. Az il-

letmény adóköteles, és a mandátum lejárta után még fél évig jár. A francia 

honatyák emellett számos más kedvezményt is élveznek: leveleiket ingyen 

továbbítja a posta, ingyen telefonálhatnak, ingyen utazhatnak vasúton és az 

országon belüli légi vonalakon stb. A képviselői jogállás függetlenségét 

garantálja az 58-1100-es számú 1958. november 17-i törvényerejű kor-

mányrendelet is, amelynek 12. cikkelye szerint „a Parlament két Házának 

tagjait nem lehet sem a becsületrenddel, sem katonai, sem egyéb érdem-

éremmel kitüntetni, a harci cselekedet vagy a harci cselekedethez fogható 

rendkívüli akció kivételével”.52 

Akárcsak a mentelmi jog, tulajdonképpen garancia az összeférhetet-

lenség is, csakhogy emez önmagától védi a honatyát, attól, hogy szét ne 

aprózza idejét és energiáit, és ne kerüljön konfliktusba más tevékenységei-

vel. Attól még megválaszthatják a honatyát, hogy a mandátum összeférhe-

tetlen a meglévővel, mindössze el kell döntenie, melyiket választja az ösz-

szeegyeztethetetlen funkciók közül. Az összeférhetetlenség terén a franciák 

sokáig eléggé lazán fogták fel a dolgot: a mandátumhalmozás volt a sza-

bály, az összeférhetetlenség tilalma a kivétel. A helyzetnek az volt az elő-

nye, hogy valamennyire ellensúlyozta a Franciaországra jellemző erős cent-

ralizációt, nem csekély hatalommal ruházva fel a helyi notabilitásokat az 

állammal és az állam helyi képviselőivel, a prefektusokkal szemben. Más-

                                           
50 Ez az összeg 2002 októberében 5169 euró volt. Vö. Gicquel, Jean [2003], 646. o. 
51 Ilyenformán, ugyancsak a 2002-es évet alapul véve, az 155 euró lakás-hozzájárulással együtt kb. 6655 
euró a francia honatya összjövedelme. Ugyanott, 646. o. 
52 Idézi Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 347. o.; Renoux, Thierry S. – 
Villiers, Michel de [2004], 875. o. 
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részt a mandátumhalmozás a politikai túlélésnek is garanciája (a mandá-

tumhalmozóknak mindig nagyobbak a választási esélyei), és a mandátum-

halmozás védőháló is, menedék kudarc esetén.53 

Mindenesetre, ez a régi hagyomány az V. Köztársaságban igen nagy 

méreteket öltött: jellemző, hogy míg a III. Köztársaságban csak a képvise-

lők 35 százalékának volt egyszerre több mandátuma, ez az arány ma a 

Nemzetgyűlésben nem kevesebb mint 95, a Szenátusban pedig 80 száza-

lék.54 A mandátumhalmozást azzal próbálják igazolni, hogy a helyi funkci-

ók ellátása során a honatya fontos tapasztalatokat szerez, és ezeknek jó 

hasznát veszi a törvényhozás munkájában. Ezzel szemben ott az üres pad-

sorok, az állandó hiányzás, az absentéisme valósága. A problémával 1993-

ban az Alkotmány módosítási lehetőségeit vizsgáló Vedel-bizottság is fog-

lalkozott; ők az összeférhetetlenség tilalmát a regionális és megyei önkor-

mányzatok elnöki posztjára is kiterjesztették volna. (Persze, a szigorúság-

nak csak a Nemzetgyűlés tagjainak esetében van értelme, a szenátorok 

amúgy is képviselői a helyi önkormányzatoknak.) 

Ezen a területen már az 1985. december 30-i végrehajtási törvény is 

próbált rendet vágni. Azóta két újabb törvény módosította az idevágó jog-

szabályokat, mindkettőt ugyanazon a napon, 2000. április 5-én hagyta jóvá 

                                           
53 Az összeférhetetlenségről l. Avril, Pierre – Gicquel, Jean [2004], 38–44. o.; Lavroff, Dmitri Georges 
[1999], 544–550. o. 
54 Carcassonne, Guy [2004], 148. o.; Rouvillois, Frédéric [2004], 208. o. 1996-ban „Pénz és politika” 
elnevezéssel külön „munkacsoport” alakult a helyzet felmérésére. A közzétett statisztikák szerint a képvi-
selők közül 89 képviselő és 29 szenátor regionális közgyűlésnek, 248 képviselő és 127 szenátor pedig 
megyei közgyűlésnek volt tagja, továbbá 83 képviselő és 29 szenátor töltött be polgármesteri funkciót 
20 000 lélekszámú (vagy nagyobb) községben, 6 képviselő és egy szenátor pedig polgármester-helyettesi 
funkciót 100 000 lélekszámú (vagy nagyobb) községben. Emellett 6 szenátor volt tagja Párizs város ön-
kormányzati testületének. A statisztikákból kiderül, hogy a képviselők közt sokkal nagyobb a mandátum-
halmozók aránya, ami eléggé különös, hiszen a Szenátusnak alkotmányos feladata a területi közösségek 
képviselete. A különbségre alighanem a képviselői mandátum a szenátusi mandátuménál nagyobb bi-
zonytalansága a magyarázat. Nem csoda, hogy az 1998-as adatok szerint a Nemzetgyűlés képviselőinek 
95 százaléka rendelkezik helyi plusz mandátummal. Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel de, Code 
électoral [2004], 148. o. 
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a francia parlament.55 Ebben a reformban az a különös, hogy sokkal, de 

sokkal szigorúbb volt az európai mandátum meg a helyi választott funkciók 

összeférhetetlenségének meghatározásában, mint a képviselők és szenáto-

rok esetében. Mivel a két Ház sehogyan sem tudott közös nevezőre jutni, a 

honatyák összeférhetetlenségének esetében megmaradtak a közösen elfo-

gadott minimumnál, és csak az európai képviselőséget ítélték összeférhetet-

lennek minden jelentősebb nemzeti mandátummal. Ilyenformán míg a kép-

viselő meg a szenátor megtarthatja helyi mandátumait, az európai képviselő 

nem.56 A törvény tehát szigorúbb volt az európai képviselőkkel, de ebben 

az eltérő megítélésben az Alkotmánybíróság furcsamód nem talált semmi 

kivetnivalót.57 Ráadásul a képviselői vagy szenátori mandátum és az euró-

pai képviselőség automatikusan kizárja egymást (akit az egyik posztra 

megválasztanak, a másikat – választási, mérlegelési lehetősége nem lévén – 

automatikusan elveszíti).58 

A francia szóhasználat szerint az összeférhetetlenség lehet horizontá-

lis és vertikális. Míg a horizontális összeférhetetlenség dolgában (ilyen a 

két nemzeti mandátumnak az összeférhetetlensége) szigorúan tilt a törvény, 

a vertikális mandátumok esetén (ide tartozik a helyi mandátumoknak a 

                                           
55 Egyik a 2000-294-es, másik a 2000-295-ös. Ez a két törvény jelentősen megváltoztatta a Code électoral 
idevágó paragrafusait (ezek: L. 46-1., LO 137-1., LO 141. és LO 151-1.). Vö. Villiers, M. de – Renoux, 
Thierry S. [2001], 842. o.-tól. 
56 Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel de, Code électoral [2004], 462–463. o.  
57 A helyzetet a 2003-327-es számú 2003. április 11-i törvény azért némileg korrigálta azzal, hogy az 
európai képviselő jogállását hozzáigazította a képviselők és szenátorok jogállásához. Vincent, Jean-Yves 
– Villiers, Michel de, Code électoral [2004], 463. o. 2003-tól európai képviselő magáénak tudhat még 
egy mandátumot az alább felsoroltak közül: regionális közgyűlés tagja, a Korzikai Tartományi Testület 
tagja, megyei közgyűlés tagja, Párizs város önkormányzati testületének tagja vagy 3500-nál nagyobb 
lélekszámú község önkormányzatának tagja, lehet továbbá az európai képviselő polgármester, illetve a 
regonális vagy megyei közgyűlés elnöke. Bármilyen erős is a közvélemény nyomása a mandátumhalmo-
zókkal szemben, legalább olyan erős, ha nem erősebb, a mandátumhalmozás francia hagyománya. A 
kérdés előreláthatólag még nagyon sokáig napirenden lesz a francia Parlamentben. 
58 Ennek következményeként a listavezetők (ceux qui remplissent le rôle de „locomotive” – ahogyan a 
francia mondja) választás után már nem mondhatnak le az európai mandátumról, csak hogy megőrizzék 
nemzeti mandátumukat. 
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képviselői vagy szenátori mandátumokkal való párosítása)59 csak korlátoz. 

Emellett minden közhivatali funkció gyakorlása is összeférhetetlen a par-

lamenti mandátummal.60 Ennek az a magyarázata, hogy míg a köztisztvise-

lő a kormánytól függ, a honatyának épp a kormány ellenőrzése az egyik fő 

feladata. Ami a választással betöltendő funkciókat illeti, ezek – a már emlí-

tett képviselői és szenátori megbízás összeférhetetlenségének kivételével – 

elvben nem összeegyeztethetetlenek. Ma már honatya csakis egy megbíza-

tást birtokolhat az alábbi választott funkciók közül: regionális önkormány-

zat tagja, megyei önkormányzat tagja, a Korzikai Tartományi Gyűlés tagja, 

Párizs városi önkormányzatának tagja.61 

Annak idején a társadalmi vitában – meglehet, a közvélemény nyo-

mására – a mandátumhalmozás ellenfelei kerekedtek felül, és a 2000. ápri-

lis 5-én módosított 1985. december 30-i végrehajtási törvény a parlamenti 

mandátumon felül csak egy választott funkció gyakorlását engedélyezte a 

képviselőknek. Ami annyit jelent, hogy honatya még lehetett tagja a regio-

nális (esetleg a megyei vagy a párizsi) önkormányzatnak, vagy lehetett 

húszezer lakosnál többet számláló község polgármestere, esetleg százöt-

venezer lakosnál többet számláló község polgármester-helyettese. (A pári-

zsi polgármesteri megbízatás viszont, aminthogy 2001-től az európai kép-

viselőség is, összeférhetetlen mind a képviselői, mind a szenátori mandá-

tummal.) Látnivaló, nem is annyira a mandátumhalmozás szigorú tilalmá-

ról, mint inkább korlátozásáról volt szó. Ha a honatya megválasztása után 

összeférhetetlenségi helyzetbe kerül, egy hónapja van, hogy lemondjon va-

                                           
59 Jules Grévy (1807–1891) köztársasági elnök 1879-es megválasztása óta szintén „klasszikus” összefér-
hetetlenség a francia alkotmányjogban a köztársasági elnöki mandátum meg a képviselői mandátum ösz-
szekapcsolásának tilalma; így mondott le 1981-ben François Mitterrand Nièvre megyei, valamint 1995-
ben Jacques Chirac Corrèze megyei képviselői mandátumáról. 
60 Először az 1848-as Alkotmány 28. cikkelye mondta ki ezt az elvet. Nem véletlenül, hiszen az 1848 
februárjában megdöntött Júliusi Monarchiának volt szokása, hogy közhivatali megbízásokat adományo-
zott a hozzá hű parlamenti képviselőknek. 
61 A mandátumhalmozásnak frégolisme a neve a francia politikai zsargonban. 
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lamelyik megbízatásáról. Ha nem mond le, az Alkotmánybíróság megfoszt-

ja mandátumától. 

A parlamenti mandátum egyes esetekben magánszektorbeli funkci-

ókkal, illetve egyes hivatásokkal is ellentmondásba kerülhet. Honatya vál-

tozatlanul gyakorolhatja orvosi, állatorvosi, gyógyszerészi, könyvkiadói 

hivatását, és akkor sem kell lemondania hivatatásáról, ha nagyiparos vagy 

gazdálkodó. Ugyanígy, a köztársasági hagyománynak megfelelően, akkor 

is megőrizheti állását, ha a felsőoktatásban tanít, tudományos kutatóinté-

zetben dolgozik vagy ha Bas-Rhin, Haut-Rhin vagy Moselle megyében tölt 

be egyházi megbízatást.62 Ezzel szemben összeférhetetlen a képviselői és 

szenátori megbízatás a vállalatvezetői vagy vezérigazgatói státussal, ha a 

szóban forgó cégek vagy társaságok állami szubvenciót kapnak vagy állami 

megbízásért pályáznak, és összeférhetetlen a pénzintézetek vezető posztjai-

val is. Az ügyvédi hivatás szintén szigorú tilalom alá esik. Roland Dumas, 

Dordogne megye képviselője 1987-ben eljárhatott ügyvédként Klaus Bar-

bie perében, de ott emberiségellenes bűncselekményről volt szó. Másik 

ilyen kivétel: a Különleges Felsőbíróság és a Köztársasági Büntetőbíróság 

(ez a kivétel tette lehetővé, hogy Roland Dumas a VIII. törvényhozási idő-

szakban Christian Nuccinak legyen a jogi tanácsadója). Ezért kell a leendő 

képviselőknek és szenátoroknak bejelenteni, milyen szakmai tevékenységet 

akarnak megbízatásuk alatt folytatni. Ha kétség áll fenn az összeférhetet-

lenség dolgában, akkor az adott házbizottság, az igazságügy-miniszter, sőt, 

ebben az esetben maga a szenátor vagy képviselő is kérheti az Alkotmány-

bíróság véleményét. Itt, a szakmai-hivatásbeli összeférhetetlenségek felso-

                                           
62 E két megye ugyanis változatlanul a napóleoni konkordátum talaján áll; mivel mindkettő csak az I. 
világháború után tért vissza az anyaországhoz, az 1928. december 30-i törvény értelmében nem érvénye-
sek rájuk az 1905-ös „szeparációs törvény” előírásai. Ami az egyetemi tanárok hagyományos független-
ségét illeti, ezt a jogelvet 1984. január 20-i határozatában az Alkotmánybíróság, 1992. május 23-i határo-
zatában pedig az Államtanács is megerősítette. 
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rolásakor említi a francia választójogi törvénykönyv, hogy honatyának szi-

gorúan tilos képviselői vagy szenátori minőségében bármilyen reklámban 

szerepelni, nevét reklámcélokra átengedni (a tilalmat egyébként a Nemzet-

gyűlés meg a Szenátus házszabálya is tartalmazza).63 Ha ilyen mégis elő-

fordul, komoly pénzbüntetést von maga után. 

Annak a honatyának, aki vagy alkotmánybírói kinevezést kap, vagy 

tárcát kap a kormányban, elvben választania kell mandátuma és új megbí-

zatása között, de ha első esetben egy héten belül, másodikban egy hónapon 

belül nem nyilatkozik, úgy veszik, mintha lemondott volna parlamenti 

megbízatásáról.64 (Az alkotmánybírói kinevezés mellett egy sor más testü-

let tagsága sem párosítható egyéb megbízatással: ilyen a Gazdasági és Tár-

sadalmi Tanács, Bírói Főtanács, Rádió- és televíziós Főtanács stb.) Általá-

ban ha a honatya olyan megbízatást kap, amely összeférhetetlen mandátu-

mával, egy hónap gondolkodási idővel rendelkezik. Ennek leteltével azon-

ban automatikusan megfosztják mandátumától (ez úgy történik, hogy a 

Nemzetgyűlés vagy a Szenátus hivatalának, esetleg az igazságügy-

miniszternek kérésére az Alkotmánybíróság kimondja az összeférhetetlen-

séget). Abban az esetben, ha képviselő szenátori mandátumot vagy szenátor 

képviselői mandátumot szerez, a tilalom mindig automatikus, és a korábbi 

megbízatást érvényteleníti. 

Ami az ülésrendet illeti, a francia forradalom idején a testület meg-

                                           
63 Vö. Code électoral, L.O. 150., in Villiers, M. de – Renoux, Thierry S. [2001], 151. o. 
64 Vö. Code électoral, L.O. 152. és 153., in Villiers, M. de – Renoux, Thierry S. [2001], 853–854. o. 
Minthogy a volt köztársasági elnökök hivatalból tagjai az Alkotmánybíróság testületének, érdekes helyzet 
keletkezett 1984-ben, amikor Valéry Giscard d’Estaing egy időközi választáson képviselői mandátumot 
szerzett. Egy panaszos azzal fordult az Alkotmánybírósághoz, hogy tekintettel az alkotmánybírói megbí-
zatásnak és a képviselői mandátumnak az Alkotmány 57. cikkelyében is megfogalmazott összeférhetet-
lenségére, továbbá arra, hogy a volt köztársasági elnök nem mondhat le alkotmánybírói megbízatásáról 
(hiszen a törvény erejénél fogva jár neki), Valéry Giscard d’Estaing nem lehet képviselő. A francia Al-
kotmánybíróság azonban a keresetet elutasította; azzal érvelt, hogy mivel erre nézve az Alkotmány nem 
rendelkezik, a volt köztársasági elnököt nem lehet megfosztani egy olyan jogtól, vagyis a választhatóság-
tól, amely minden honpolgárt megillet, és az összeférhetetlenség ebben az esetben csak annyit jelent, 
hogy a volt köztársasági elnök nem vehet részt az Alkotmánybíróság ülésein. 
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szakítás nélkül ülésezett (ezt a tradíciót rögzíti 40. cikkelyében a Forrada-

lom I. évének alkotmánya), és csak a parlamentáris monarchia idején, va-

gyis XVIII. Lajos alatt vezették be (1814-től) az időszakos ülésrendet, 

mégpedig angol mintára. A III. és IV. Köztársaság idején még maguk a 

képviselők határozták meg az ülésszakok rendjét.65 Ebben az időben csak a 

rendes ülésszak kezdetének napja volt meghatározva, meg az, hogy az ülés-

szaknak minimálisan mennyi ideig kell tartania.66 Ez általában nyolc-kilenc 

hónapig tartott (illetve az 1954. december 9-i alkotmánymódosítás után 

csak hétig), de a Nemzetgyűlés házbizottságának jogában állt bármikor 

rendkívüli ülést összehívni. Mindez csak súlyosbította a kormány kiszolgál-

tatottságát, hiszen a minisztereknek sokszor idejük sem volt a kormányzati 

munkára, kénytelenek voltak állandóan a Nemzetgyűlésben, vagyis a 

Palais-Bourbon épületében csellengeni, csak hogy még idejében neszét ve-

gyék, ha a képviselők megint készülnének valamire. 

Az 1958-as Alkotmány megszövegezői egyszer s mindenkorra véget 

akartak vetni ennek a zaklatott helyzetnek.67 Nem véletlen, hogy amikor 

Michel Debrét 1958. augusztus 27-én a készülő alkotmánytervezet kapcsán 

meghallgatják az Államtanácsban, a későbbi belügyminiszter „szigorúan 

szabályozott ülésrendről” (un stricte régime de sessions) beszél.68 Ebből a 

megfontolásból az 1958-as Alkotmány eredetileg két parlamenti ülésszakot 

jelölt ki, egy őszit meg egy tavaszit, bár nem valami ügyesen, mert a tava-

szi időszak, amely csak április utolsó hetében kezdődött, és három hónapig 

tartott, mélyen belecsúszott a nyárba. Úgy képzelték, míg az őszi üléssza-

                                           
65 Vö. 1946-os alkotmány, 9. cikkely. A kérdésről részletesen l. Avril, Pierre – Gicquel, Jean [2004], 
109-116. o. 
66 Vö. Laporte, Jean – Tulard, Marie-José [1986], 64–66. o. 
67 A parlamenti ülésszakok rendjét az 1958-as Alkotmány 29–30. cikkelye szabályozza. 
68 Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], t. IV, 283. o.; a meghallgatás szövegét 
közli, Constitution française du 4 octobre 1958, „Documents d’études, nº 1.04 édition 2003”, La 
documentation française, 15–20. o. 
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kot a költségvetés megvitatásának fogják szentelni, a tavaszi lesz a tör-

vényalkotásé, a parlamenti bizottságok meg az ülésszakok közti szünetben 

fognak ülésezni, ekként biztosítva a parlamenti munka folyamatosságát. A 

szigorú szabályozás azonban nem váltotta be a reményeket. A rendes ülés-

szakok rövidnek bizonyultak, és legtöbbször kaotikus hajszával értek véget, 

mivel a klotűr előtt sietni kellett a két Ház által még nem egyeztetett tör-

vényszövegek elfogadásával: a kormány – hogy az ülésszakot ne kelljen 

meghosszabbítani – nemritkán olyan iramot diktált a Parlamentnek, amely 

a megfontolt munkát eleve lehetetlenné tette.69 Másrészt az ülésszakok 

drasztikus korlátozása csak súlyosbította a Nemzetgyűlés devalválódását. 

A rendszeren voltak azért nem túl jelentős korrekciók; ilyen volt pél-

dául az 1963. december 30-i alkotmánymódosítás: ettől fogva, egészen az 

1995-ös újabb alkotmánymódosításig a nagyrészt a költségvetés megszava-

zásának szentelt őszi ülésszak október 2-án kezdődött (kivéve, ha ez vasár-

napra esett), és 80 napig tartott; a tavaszi ülésszak pedig április 2-án kezdő-

dött, és 90 napig tartott. Ez évente 170 napot jelentett, vagyis 52 hétből 24-

et. A baj csak az volt, hogy mindenki tudta, meddig tart az ülésszak, és a 

kormány ezt is belekalkulálta tevékenységébe. Éveken át volt sűrűn han-

goztatott érv, hogy nincs idő meghallgatni a módosításokat. Sok sürgősnek 

minősített törvénytervezetet szavaztak így meg jelentős módosítás nélkül, 

in extremis, a rendelkezésre álló idő kurtaságára hivatkozva. 

Ezért került sor – részint Jacques Chirac, részint Philippe Seguin 

kezdeményezésére - az 1995. augusztus 4-i alkotmánymódosításra, amely a 

kilenc hónapig tartó megszakítatlan ülésszak (session unique) bevezetésé-

vel sokat javított a Parlament ellenőrző szerepén. Ilyenformán a parlamenti 

ülésszak nagyjából egybe esik a francia egyetemi tanévvel: az ülésszak 

                                           
69 Duhamel, Olivier [1996], 145. o.-tól. 
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gyakorlatilag az első októberi munkanappal kezdődik, és az utolsó júniusi 

munkanappal ér véget. E között a két időpont között tehát nem lehet rend-

kívüli ülést összehívni. Ez, persze, korántsem jelenti, hogy a Parlament ez 

alatt a kilenc hónap alatt megszakítatlanul ülésezik. Az ülésnapok (jours de 

séance) számát ugyanis a 28. cikkely 2. bekezdése legfeljebb 120-ban szab-

ja meg.70 Ilyenformán a parlamenti munka a hét három napjára összponto-

sul (ez a három nap a kedd, szerda meg a csütörtök). Igaz, ha az idő sürget, 

és ha a munkára a 120 nap nem volna elegendő, a miniszterelnöknek (sőt, a 

parlamenti többségnek is) jogában áll kérni pótnapok kiírását. 

Rendkívüli ülésszaknak meghatározott napirenddel való összehívását 

kérheti a miniszterelnök vagy a parlamenti többség, de mindig a köztársa-

sági elnöktől függően, és mindig annak jóváhagyásával. A végrehajtó hata-

lom élt is ezzel a lehetőséggel, nem is egyszer, ha kifutott az időből. Ahhoz 

azonban egészen 1997 márciusáig kellett várni, hogy az államfő helyt adjon 

a képviselők kezdeményezésének. Ilyen esetben az ülésszak legfeljebb 12 

napig tarthat. Az államfő a rendkívüli időszaknak a kezdetét is (décret de 

convocation) és a végét is (décret de clôture) elnöki rendelettel határozza 

meg. Emellett, meghatározott feltételekkel, a Parlament minden külön ren-

delkezés nélkül, a törvény erejénél fogva is összeülhet. Mint például a 

Nemzetgyűlés feloszlatása után az újonnan választott képviselőtestület a 

választások utáni második csütörtökön (ha ez ülésszaki szünetben történik, 

kötelező legalább kéthetes ülésszakot tartani). Szintén minden külön ren-

delkezés nélkül ül össze a Nemzetgyűlés, az Alkotmány 16. cikkelyének 

megfelelően, szükségállapot kihirdetése esetén, illetve akkor, amikor az 

államfő üzenetet intéz a honatyákhoz. 

Előfordult, nem is egyszer, hogy a köztársasági elnök a kérést kere-
                                           

70 A kormány eredetileg 150-re gondolt, ezt a Nemzetgyűlésnek sikerült 130-ra lealkudnia, de a Szenátus 
végül csak 120-at fogadott el. Uo., 148. o. 
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ken megtagadta.71 Két esetet ismer az V. Köztársaság története. 1960. már-

cius 18-án – ez volt az első – a képviselők többsége rendkívüli ülésszak 

összehívását kérte de Gaulle-tól (a mezőgazdaság problémáit akarták meg-

vitatni). Az államfő sajátos érveléssel utasította el a kérelmet. Egyszerre 

hivatkozott a képviselői utasítás szigorú tilalmára, az államfőnek az Al-

kotmány 5. cikkelyében körvonalazott küldetésére, továbbá arra, hogy nem 

akar precedenst teremteni. (Ennek ellenére nagyon is teremtett, a visszauta-

sítás precedensét.) A második: 1987. december 16-án, vagyis még az első 

„társbérlet” idején, Jacques Chirac miniszterelnök rendkívüli ülésszak ösz-

szehívását kéri François Mitterrand köztársasági elnöktől, ő azonban azzal 

utasítja el a kérést, hogy rendkívüli ülésszak összehívása a köztársasági el-

nök jogköre, holott az idevágó 29. cikkely még csak nem is említi az állam-

főt, arról nem is beszélve, hogy az összehívásra utasító rendeleten ott kell 

lennie a miniszterelnök ellenjegyzésének. (Igaz, az is előfordult, egyetlen-

egyszer legalábbis, hogy az államfő, jóindulata jeléül, helyt adott a kérés-

nek).72 

Rendkívüli ülést, legalábbis 1995 előtt, nemcsak különleges esetben 

hívtak össze (miként az 1991-es öbölháború esetében), hanem azért is (mi-

ként a decentralizációs törvény kapcsán 1982-ben), hogy legyen idő vala-

milyen nagyobb igényű törvényalkotási munka befejezésére. Általában a 

rendkívüli ülésszak mindössze néhány nappal, ha ugyan nem néhány órával 

toldotta csak meg a rendes ülésszakot, mindössze annyi időre, amennyi az 

éppen tárgyalt törvény elfogadásához vagy a két Ház közt támadt vita elsi-

mításához volt szükséges.  

Az 1995-ös alkotmánymódosítás óta rendkívüli ülésszak összehívása 

eleve csak a nyári hónapokban lehetséges, és már csak a politikai aktualitás 
                                           

71 Vö. Renoux, Thierry S. – Villiers, Michel de [2001], 368. o. 
72 Ez Valéry Giscard d’Estaing elnöksége alatt történt, 1979-ben. 
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vagy a nemzetközi események függvénye; ilyenformán ritkábban is élnek 

vele. Ami a kötelező rendkívüli ülésszakokat illeti, ezt az Alkotmány ren-

deli el bizonyos esetekben, nevezetesen a Nemzetgyűlés elnöki felosztása 

után tartott törvényhatósági választások utáni második csütörtökön vagy 

akkor, amikor az ülésszakok közti időszakban a köztársasági elnök üzenetet 

akar intézni a képviselőkhöz, és akkor is, amikor a köztársasági elnök az 

Alkotmány 16. cikkelyének megfelelően kihirdeti a szükségállapotot. Min-

denesetre, a rendkívüli ülésszak nem tévesztendő össze a pótülésnappal: 

míg az elsőre csak június vége és október eleje közt kerülhet sor, a másodi-

kat szükség szerint csak a rendes időszak idején, vagyis október elejétől 

június végéig lehet elrendelni. 

Míg a napirend meghatározása a kormány előjoga, az ülésszakok 

napjáról és órarendjéről a házszabály rendelkezik. A francia parlamentáris 

hagyomány a munkát kedd és péntek között osztja meg (de a péntek már 

szabad), a bizottsági munkákat általában délelőttre, a plenáris üléseket dél-

utánra időzítve. A parlamenti ülésnapok nyilvánosak73 (Alk. 33.), a karzatra 

nézőket is beengednek (bár a rendelkezésre álló helyek száma nevetségesen 

kevés); ugyancsak az ülések nyilvánosságát biztosítja, hogy a vitákról hí-

ven beszámol mind a Journal officiel, mind a két Ház tájékoztatója:74 a 

Nemzetgyűlésnek a Bulletin de l’Assemblée Nationale (BNA) a tájékozta-

tója, a Szenátusnak pedig az InfoSénat (e két utóbbinak az a nagy előnye a 

Journal officiellel szemben, hogy a gyorsírásos jegyzőkönyvek itt nincse-

nek retusálva). A vitákról magnetofon-felvétel is készül. Az üléseket a 

                                           
73 A félköríves hémicycle sokáig valóságos szentély volt, és Wilson elnöknek óriási megtiszteltetés volt, 
amikor 1919-ben beléphetett a Palais-Bourbon tárgyalótermébe. Jóllehet a francia köztársasági elnökök-
nek hagyományosan tilos belépni a Parlamentbe, esetenként más országok politikai vezetőit vagy uralko-
dóit meghívhatják; járt például a Nemzetgyűlésben a spanyol János Károly, Bill Clinton vagy II. Hasszán 
marokkói király. 
74 A szónokoknak azért lehetőségük van rá, hogy közlés előtt átolvassák és javítgassák a szöveget. Mind-
amellett szépíteni nem lehet, csak a nyelvtani hibák kijavítására van lehetőség. 
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Chaîne parlementaire-nek nevezett (műholdról is fogható) tévécsatorna, 

illetve – főként az „azonnali kérdések” idején - az Fr3 közszolgálati csator-

na közvetíti.75 Emellett mindkét Ház – vagy a miniszterelnök kérésére, 

vagy ha a Ház tagjainak egytizede így dönt – zárt ülést is elrendelhet, bár 

ez a háború után egyetlenegyszer sem fordult elő (Alk., 33./2.).76 Illetve 

egyetlenegyszer, 1986. december 19-én, obstrukciós szándékkal kérték 

ugyan a zárt ülés elrendelését, de valamilyen hiba folytán egy aláírás hi-

ányzott az egy tizedhez.77 

1958 előtt – de mondhatni azt is, hogy 1879-től egészen az V. Köz-

társaságig – a parlamenti többséget csak laza, elmosódott határvonal vá-

lasztotta el az ellenzéktől; és hogy e vonalnak adott pillanatban ki melyik 

oldalán állt, az a legkevésbé sem zavarta a baloldali vagy jobboldali hon-

atyákat. Annál is kevésbé, mivel – a (sokáig a szocialistákat is magába fog-

laló) szélsőbalt meg a szélsőjobbot leszámítva – a képviselők legnagyobb 

része gondolkodásában még akkor is a centrumhoz tartozónak érezte ma-

gát, ha elveinél és nézeteinél fogva távol állt tőle. Nem véletlenül mondo-

gatta Georges Pompidou: „Franciaországban a centrum jobboldalon van”. 

Ennek következtében sokáig eléggé bizonytalan volt a többségnek az ellen-

zéktől való megkülönböztetése. Ez a helyzet azonban, ha közvetlenül 1958 

után nem is, de az 1962-es fordulattal mindenképp megváltozott.78 A par-

lamenti többség és ellenzék közti határvonal, amely a III. és IV. Köztársa-

ság alatt még rugalmas volt, hirtelen megmerevedett; ettől fogva ezt a ha-

tárvonalat a honatyáknak csaknem lehetetlen volt átlépni. Egy ideig az el-

                                           
75 A Nemzetgyűlés üléstermében 1991-től, a Szenátuséban 1995-től működik tévékamera. 
76 Az 58-1110-es számú 1958. november 17-i törvényerejű kormányrendelet 6. cikkelye emellett még 
lehetőséget ad a vizsgálóbizottságok jelentésének „titkosítására”, vagyis közzétételének tilalmára, de ezt a 
rendelkezést mindeddig egyetlen egyszer sem alkalmazták. 
77 Az utolsó zárt ülésre, még a II. világháború elején, 1940. április 19-én került sor a francia Parlament-
ben. 
78 Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], vol. III., 17–22. o. 
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lenzék centrista frakciói valamit azért lazítottak ezen a merevségen, de 

1972-től, vagyis a baloldali közös kormányprogram megszületésétől ez a 

határvonal igazi „vasfüggönnyé” változott. 1981-re pedig a francia politikai 

élet két nagy tábora közti határvonal valóságos szakadékká mélyült. 

Míg a III. és IV. Köztársaság idején a honatyák, egyéni meggyőző-

désüktől függetlenül, egyetlen nagy testülethez tartozónak érezték magukat, 

sőt, valamiféle cinkosság is összefűzte őket (a mindenkori kormány iránti 

közös bizalmatlanságról nem is beszélve), az V. Köztársaság Nemzetgyű-

lésében már nagyon is éles határvonal választja el a kormányt támogató 

többséget az ellenzéktől. De a két tábor, meglehet, mégsem üt meg egy-

mással olyan hangot, mint amilyenhez mi már régóta hozzá vagyunk szok-

va a magyar Parlamentben. Az olyan indulatosan gyűlölködő kirohanások 

és durvaságok, mint amilyenre a III. Köztársaság idején Jean Jaurès-zel 

vagy Léon Blummal szemben ragadtatta magát egy-egy honatya, ma már 

jószerivel ismeretlenek a francia parlamenti életben. Bár igaz, a „társbérle-

ti” időszakokban (és főleg az elsőben) sűrűn előfordult, hogy az egyik oldal 

érdesebb hangot ütött meg a másikkal szemben. Jean Foyer egyik könyvé-

ben kirívó példaként, jeges döbbenettel említi az egyik baloldali képviselő-

nek az esetét; emez a baloldali váltás, vagyis 1981 után ezekkel a szavakkal 

torkolt le egy jobboldali honatyát, aki valamilyen törvényre hivatkozott: 

„önöknek jogilag semmiképpen sem lehet igazuk, hiszen kisebbségben 

vannak…” 

A baloldal és jobboldal közti határvonalat, természetesen, a parla-

menti ülésrend is tükrözi. Vagyis, mint minden Parlamentben, az ülőhely 

megválasztása is eszköze a politikai hovatartozás kinyilvánításának. Hogy 

melyik frakció hol ül a Palais-Bourbon félkörívű üléstermében, az csaknem 

kétévszázados tradíció öröksége. A hagyomány a Nemzetgyűlés 1789. au-

gusztus 28-i híres üléséig nyúlik vissza; ebben a (királyi vétóval kapcsola-
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tos) vitában vált el végérvényesen a baloldal a jobboldaltól. A király vétó-

jogának hívei ugyanis az elnök jobboldalán foglaltak helyet, a vétójog el-

lenzői az elnök baloldalán. (A bal- és jobboldal, természetesen, az üléste-

remmel szemben ülő elnök nézőpontjából értendő.) Mivel felállással sza-

vaztak, így könnyebben meg lehetett számolni a voksokat.79 A francia kép-

viselők azóta is ragaszkodnak – szemben a téglalap alakú ülésterem és az 

egymással szemben elhelyezett padsorok angol hagyományával – a félkör-

ívű ülésteremhez, illetve ahhoz, hogy a teremben elfoglalt helyük is híven 

tükrözze, hogy a szélsőbaltól a szélsőjobbig pontosan hol állnak a politikai 

élet spektrumában. 

Mindamellett az V. Köztársaságban a gaullista képviselők megjele-

nése némileg módosította a megszokott ülésrendet. Azoktól a padoktól, 

amelyek a félkörív jobb szélén vannak, mindenki idegenkedett; a gaullista 

képviselők sem voltak hajlandók ide ülni. Nagy nehezen azért létrejött a 

kompromisszum, ennek értelmében az UNR80 (majd később az UDR81 meg 

az RPR82) képviselői a centrum és a jobboldal frakcióival osztoztak bizo-

nyos számú padsoron, mégpedig oly módon, hogy a képviselők a félkörív 

különböző szintjein helyezkedtek el. Ilyenformán a rendszer a hagyomá-

nyos horizontális helymegosztást az ülésterem magasabb vagy alacsonyabb 

helyeinek elfoglalásával korrigálta. A baloldalnak és jobboldalnak ezt a 

vízszintes-függőleges elkülönülését azután a politikai váltógazdaság is át-

vette. Az üléshelyeket a házelnökök és frakcióvezetők osztják el, sokszor 

késhegyre menő vita után, mivel a szélső jobboldali helyek ellen minden 

                                           
79 Bouchez et Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française, tome II, 349–350. o. Idézi 
Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], vol. III., 20–21. o. 
80 Union pour la nouvelle République – gaullista párt, közvetlenül az 1958-as Alkotmány megszavazása 
után született. 
81 Union des démocrates pour la Ve République – valójában a gaullista UNR modernizált változata; az 
1974-es elnökválasztáson ennek a pártnak volt a jelöltje Jacques Chaban-Delmas. 
82 Rassemblement pour la République – ezt a pártot Jacques Chirac az UDR-ből alakította 1976 legvégén, 
azzal a szándékkal, hogy tömegpártba tömörítse a gaullista erőket. 
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frakció tiltakozni szokott. 

A XI. törvényhozási időszak alatt például, amely 1997-től 2002-ig 

tartott, a frakciók 1997. június 12-én az alábbi ülésrendben egyeztek meg: a 

félkörívben balról jobbra haladva, a félkörív bal oldali szélén lentről felfelé 

(de a felső padsorokat szabadon hagyva) a 36 kommunista képviselő foglalt 

helyet, a félkörív legszélén, de a felső padsorokban és a kommunisták mel-

lett a szocialisták (250 képviselő) egészen a félkörív központi részéig; itt az 

alsó padsorokat is a szocialisták foglalták el, de kicsivel feljebb ült az RCF 

32 képviselője, mellettük az UDF 69 képviselője, de oly módon, hogy a 

fenti padsorokat átengedte a DL 44 képviselőjének; végül, a félkörív jobb 

szélén az RPR 136 képviselője, valamint a függetlenek zárták a sort.83 A 

kormány tagjainak nincs név szerinti helyük; ők a nekik legelöl kijelölt 

padsorban ülnek, minden protokolláris rend nélkül; az a szokás, hogy a mi-

niszterelnök mindig a padsor legszélén foglal helyet.84 

Mindkét Házban érzékeny kérdés, hogy a honatyák elegendő szám-

ban vesznek-e részt az üléseken. Nem ritkán a tévéközvetítések idején is 

látni, hogy a Nemzetgyűlésben sokszor egész padsorok üresek. Ilyenkor, 

persze, lehet azzal érvelni, hogy a képviselő, igaz, nem tartózkodott az 

ülésteremben, de mégiscsak ott volt a bennfentesen csak Palais-nak neve-

zett Palais-Bourbon falai közt (dans l’enceinte du Palais). Akárhogyan is, 

mind a Nemzetgyűlés, mind a Szenátus házszabálya világosan kimondja: a 

testület mindig döntésképes.85 Ennek ellenére a honatyák kérhetik a határo-

zatképesség ellenőrzését (vérification du quorum). Ilyenkor azonban, a 

meddő vitákat kerülendő, csak a kérelem után egy órával ellenőrzik csak az 

                                           
83 Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], III. köt., 22. o. 
84 Langenieux-Villard, Philippe – Mariage, Sylvie, L’Assemblée Nationale, Gallimard, coll. Découverte, 
Mémoires des Lieux, 1994, 25. o. 
85 Vö. R.A.N., 61. cikkely, első bekezdés, valamint R.S., 33. és 51. cikkely első bekezdés. Renoux, 
Thierry S. – Villiers, Michel de [2004], 892., 931. és 941. o. 
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ülésteremben a honatyák jelenlétét.86 A házelnök a házszabályra hivatkozva 

vissza is utasíthatja az ilyen kérelmet; így utasította vissza például, 1986. 

december 19-én, a kommunista frakció vezetőjének kérését (arra hivatkoz-

va, hogy egy nappal korábban a szocialista frakció már kérte a határozatké-

pesség ellenőrzését, és ez adott vita esetén csak egyszer lehetséges); nem-

különben megtagadta a házelnök 1987. október 9-én a Nemzeti Front 

ugyanilyen kérésének teljesítését is. Az ellenőrzés után tartott szavazás 

mindenképp érvényes, akárhányan tartózkodnak is az ülésteremben. 

A Szenátus a Nemzetgyűlésnél valamivel lazább a jelenlét meghatá-

rozásakor, ott az is igazolt jelenlétnek számít, ha a szenátor ugyan nem a 

szorosan vett Luxembourg-palotában, csak egy ahhoz tartozó épületben 

tartózkodik: ahogyan egy 1986-os házelnöki értelmezés kimondja: „a rue 

Vaugirard túloldala is része a Luxembourg-palotának”. Ezzel szemben, jól-

lehet a Nemzetgyűlésnek a rue de l’Université 101. szám alatt is van épüle-

te, az ott tartózkodó képviselő „jogi értelemben” nem tartózkodik a Nem-

zetgyűlés épületében. Mi több, itt a házszabály azt is előírja, hogy legfel-

jebb harminc szenátor kérheti a határozatképesség ellenőrzését, és mind a 

harmincnak ott kell tartózkodnia az ülésteremben.87 A határozatképességgel 

kapcsolatos jogvitákat az Alkotmánybíróság 1986-tól saját hatáskörébe tar-

tozónak tekinti. 

Az egyszerű többséggel általában nincs vita; előfordul azonban, hogy 

az Alkotmány egyes esetekben megköveteli az abszolút többséget, mint 

például abban az esetben, amikor a Nemzetgyűlésnek a végrehajtási törvé-

nyek megszavazásakor nem sikerül egyezségre jutni a Szenátussal (Alk., 

46./3.) vagy bizalmatlansági indítvány esetén (Alk., 49./2.). Ezt a – gyakran 

                                           
86 L. Avril, Pierre – Gicquel, Jean [2004], 136-137. o. 
87 R.S., 51. cikkely, második (bis) bekezdés. Ezt általában ellenőrzik is, felolvasva az ellenőrzést kérők 
névjegyzékét. V. ö. Villiers, M. de – Renoux, Th. S. [2001], 1022. o. 



 291

alkotmányosnak is nevezett – többséget úgy szokták kiszámolni, hogy a 

hivatalban levő képviselők számát veszik alapul, a hiányzókat, sőt (ha van-

nak ilyenek), a letartóztatásban levőket is beleértve. 

A honatyának, funkcióba lépése előtt legalább két hónappal a francia 

üvegzseb-bizottság, a Commission pour la transparence financière de la 

vie politique előtt vagyonnyilatkozatot kell tennie, és a megbízatása idején 

a vagyonában beálló minden jelentősebb változást jelentenie kell. Majd a 

mandátum lejárta után legkésőbb két hónappal ismét vagyonnyilatkozatot 

kell tennie ugyanennél a bizottságnál. Mivel a bizottság nem nyomozó ha-

tóság, minden gyanús ügyet azonnal jelentenie kell az ügyészségnek. Paul 

Vergès szenátor volt az első honatya, akit a bizottság feljelentett. Jóllehet a 

nyomozás során kiderült, hogy a vagyonnyilatkozatból kifelejtett nyomda 

már több mint hatvan éve a család tulajdona, vagyis törvénytelen vagyon-

gyarapodásról nem lehet szó, az ügyészség okirat-hamisításért így is vádat 

emelt a szenátor ellen. Az ügynek, amely felmentéssel végződött, csak az 

az árnyoldala, hogy a szenátor a réunioni Kommunista Párt képviseletében 

jutott a Szenátusba. 

Annak a hagyománynak, hogy az azonos elveket valló vagy az azo-

nos országrészben választott képviselők keresik egymás társaságát, sőt, az 

ülésteremben is egymás mellé ülnek, a forradalmi időszakig nyúlnak vissza 

a gyökerei. De a modern értelemben vett frakciók csak a Restauráció idején 

jelennek meg a francia politikai életben. Chateaubriand írja visszaemléke-

zéseiben, hogy 1816-ban néhány ellenzéki politikussal esténként gyakran 

összegyűltek egyik képviselőtársuk lakásán, hogy „a sercegő olajlámpa fé-

nyében [...] megvitassák az éppen benyújtott törvényjavaslatokat, valame-

lyik törvénymódosítási indítványt, illetve megbeszéljék, kit delegáljanak a 

házbizottságba [...] vagy a különböző bizottságokba...” Majd hozzáteszi: 

„Egy kicsit az őskeresztény gyülekezetekhez hasonlítottunk, már ahogyan a 
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hit ellenségei lefestették őket.”88 Látnivaló, maga az író is érzi, mennyire 

úttörő kezdeményezésről van szó. És csakugyan, ezek a félig titkos össze-

jövetelek voltak az első frakcióülések a francia parlamentarizmus történe-

tében. 

Ez, persze, mit sem változtat azon, hogy sokáig erős bizalmatlanság 

övezte mind a pártok, mind a Parlamenten belüli frakciók működését. És 

nemcsak arról van szó, hogy a III. Köztársaság idején sokan a politikai pár-

tok nyakába varrták a végrehajtó hatalom idült gyöngeségét és a Parlament 

archaikusságát. A bizalmatlanságnak voltak más okai is. Az a jellegzetesen 

francia szemlélet például, amely szerint a pártok egyrészt magánjellegű 

csoportosulások, másrészt, mivel megkövetelik a tagoktól a szavazási fe-

gyelmet, valójában megszegik a „képviselői utasítás” szigorú tilalmát, hi-

szen tevékenységükkel befolyásolni akarják a képviselőt. Más szóval: a 

partikuláris érdekeket érvényesítő pártok csak gátolják, akadályozzák, ha 

ugyan nem teszik eleve lehetetlenné a nemzet érdekeinek hatékony képvi-

seletét. Bár Tocqueville már 1842-ben figyelmeztet, hogy a pártok tevé-

kenysége korántsem áll ellentmondásban a nemzeti érdekek képviseleté-

vel,89 ez a pártellenes bizalmatlanság igen hosszú életű, és – gondoljunk 

csak a politikai pártokat mélyen lenéző de Gaulle-ra! – még a XX. század 

derekán is eleven.90 

Nyilvánvalóan ez a bizalmatlanság is közrejátszott, hogy szentesíteni 

                                           
88 Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, Paris, Gallimard, coll. „Quarto”, 1997, tome I, 1628. o. 
89 Écrits et discours politiques, tome II, Paris, Gallimard, 1985, 203. o. Idézi Avril, Pierre – Gicquel, Jean 
[2004], 88. o. 
90 És hogy mára sem tűnt el teljesen, arra nézve a Nemzetgyűlés házszabálya a legjobb bizonyíték; ez 
ugyanis a 23. cikkely első bekezdésében kimondja: „A Nemzetgyűlésben tilos [...] olyan csoportosulások 
létrehozása, amelyek partikuláris, helyi vagy szakmai érdekek érvényre juttatásával megsértik azt a szigo-
rú előírást, amely szerint képviselőnek nem szabad utasítást adni...” L. Avril, Pierre – Gicquel, Jean 
[2004], 300. o. Ennek ellenére lehet azért a különböző frakciókba tartozó képviselőket sajátos céllal cso-
portba szervezni, ha erre a házbizottság felhatalmazást ad. 1995-ben például nem kevesebb mint 81 ilyen 
engedélyezett csoport létezett; mindenesetre, az engedély csak a működést hagyja jóvá, a csoport anyagi 
támogatásban nem részesül, legfeljebb a tagok utazási költségeit térítik. Ugyanott, 88–89. o. 
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csak a III. Köztársaság szentesítette az addig félhivatalosan létező politikai 

frakciókat. És hogy, ami a Nemzetgyűlést illeti, egészen 1910-ig kellett 

várni, mígnem a politikai frakciókat a Képviselőház házszabálya is végre-

valahára említésre méltatta (a Szenátus házszabálya ennél is később, csak 

1921-ben ismerte el a politikai frakciók létezését).91 A IV. Köztársaság még 

messzebb ment, mivel az 1946-os Alkotmány 11. cikkelye – legalábbis az 

1955-ös alkotmánymódosításig – kimondja: „a házbizottság tagjait a frak-

ciók választják, mégpedig arányos választási rendszerrel”.92 Az V. Köztár-

saság Alkotmánya már visszalépés ehhez képest: az alapszöveg egy árva 

szót sem ejt a politikai frakciókról, jóllehet a 4. cikkely megemlíti a párto-

kat – először az ország történelmében. De ha létüket elismerik is, a frakciók 

nem számítanak jogi személynek, és nem alkalmazható rájuk az 1901-es 

egyesülési törvény. 

Politikai frakciók alapítását a Nemzetgyűlés házszabályának (RAN) 

19., illetve a Szenátus házszabályának (RS) 5. cikkelye teszi lehetővé.93 

Hogy ezek a szerveződések milyen alapon jöhetnek létre, arra nézve mind a 

két szöveg, aligha véletlenül, nem politikai ’elvekről’ vagy ’meggyőződés-

ről’ beszél, hanem a lazább affinités politiques kifejezést használja, amely-

nek ’lelki vagy szemléleti rokonság’ a magyar megfelelője. Míg a Nemzet-

gyűlésben legkevesebb 20, a Szenátusban legkevesebb 15 tag szükséges 

frakció alakításához. Megalakulás után a frakció lead egy általános politi-

kai nyilatkozatot, amelyben kifejti céljait; a dokumentumot azután, amelyet 

minden tagnak alá kell írni, közli a Journal officiel. A frakcióalapítási jog-

                                           
91 Camby, Jean-Pierre – Servent, Pierre [2004], 31–36. o.; Avril, Pierre – Gicquel, Jean [2004], 88–97. o.; 
Lavroff, Dmitri Georges [1999], 597–601. o. 
92 Les Constitutions de la France... [1995], 392. o. Az 1955-ös alkotmánymódosítással eltűnik a szöveg-
ből a frakció megnevezés; az alapszöveg a házbizottság megválasztását a házszabály illetékességébe 
utalja. 
93 Avril, Pierre – Gicquel, Jean [2004], 299., ill. 348. o.; Renoux, Thierry S. – Villiers, Michel de [2004], 
882. és 921. o. 
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nak azonban nemcsak a létszámot illetően vannak korlátai. Egy képviselő 

egyszerre csak egy frakciónak lehet tagja, a „bigámia” tilos. Ahogyan mind 

a Nemzetgyűlés, mind a Szenátus házszabálya világosan kimondja,94 tilos 

olyan csoport vagy frakció létrehozása, amely „partikuláris, helyi vagy 

szakmai érdekek védelmét” tűzi ki célul maga elé, annál is inkább, mivel ez 

beletartozik a „képviselői utasítás” tilalmának érvényességi körébe.95 

Az 1958-as alaptörvénynek épp abban rejlik az egyik nagy újdonsá-

ga, hogy első ízben ismerte el alkotmányosan a politikai pártokat. De hiába 

helyezték alkotmányos keretbe a pártok működését: Franciaországban – bár 

a III. Köztársaságban az 1901. július 1-i egyesülési törvény 7. cikkelye, va-

lamint a szélsőjobboldali ligák ellen megszavazott 1936. január 10-i tör-

vény azért lehetővé tette egyes politikai csoportok feloszlatását – ma nem 

létezik olyan jogi procedúra, amely alkalmas volna annak kiszűrésére, hogy 

egy politikai párt alkotmányellenes-e vagy sem. Jellemző ebből a szem-

pontból, hogy amikor 1959-ben az V. Köztársaság Nemzetgyűlésének első 

házszabálya fenn akarta magának tartani a jogot, hogy ha megítélése szerint 

egy frakció általános politikai nyilatkozata nem egyeztethető össze az Al-

kotmány 4. cikkelyével, akkor a házbizottság elhalaszthatja a nyilatkozat 

megjelentetését a Journal officiel-ben, az Alkotmánybíróság alkotmányel-

lenesnek ítélte a rendelkezést, kimondva, hogy ezzel a házszabály akár meg 

is akadályozhatná politikai frakciók alakítását, ez viszont súlyosan sértené 

a kisebbségben levő képviselők jogait.96 

A IV. Köztársaság pártjai még jobbára ambiciózus politikusok fe-

                                           
94 Az első (RAN) a 23. cikkelyben, a második (RS) az 5. cikkely hatodik bekezdésében. Ugyanott, 300., 
valamint 348. o.; Renoux, Thierry S. – Villiers, Michel de [2004], 882. és 921. o. 
95 Egy párt előírhatja alapszabályzatában, hogy elvárja a tagjaitól, hogy ha képviselők vagy szenátorok 
lesznek, be kell lépniük a párt parlamenti frakciójába, ez az elvárás azonban a honatyát jogilag nem köte-
lezi. 
96 L. az Alkotmánybíróság 59-2-es számú 1959. június 17-i, 18-i és 24-i határozatát. Favoreu, Louis – 
Philip, Loïc, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel [2005], 32–48. o. 
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gyelmezetlen, lazán szervezett gyülekezetei voltak; a Parlamenten kívül – 

az egy Kommunista Pártot leszámítva – nem volt jelentősebb befolyásuk. 

Jellemző, hogy míg korábban egy honatya egyszerre több frakciónak is tag-

ja lehetett, ez 1910 után már nem lehetséges. A markáns arculattal rendel-

kező, jól szervezett pártok csak az V. Köztársasággal jelentek meg a francia 

politikai életben.97 Ma már minden jelentős politikai párt első és legfonto-

sabb célja, hogy legyen parlamenti frakciója, annál is inkább, mivel a frak-

ciók külön jogokkal, és nem megvetendő anyagi előnyökkel rendelkeznek: 

a frakciók közt osztják el a bizottsági helyeket, illetve, parlamenti vita ese-

tén, a beszédidőt stb. 

A IV. Köztársaság idején kezdetben 14 képviselő is elég volt frakció 

alakításához: az utolsó években már nem kevesebb mint tizenöt frakció 

működött a Nemzetgyűlésben, ennek minden előnyével, és főleg hátrányá-

val, hiszen az egymással rivalizáló frakciók nagy száma alaposan megne-

hezítette a rendszer működését. Nem csoda, hogy az 1958-as alkotmányo-

zók számukat mindenképpen csökkenteni akarták, a tagok megkövetelt mi-

nimális létszámát pedig felemelni. Az V. Köztársaságban a Nemzetgyűlés 

házszabálya eredetileg 30-ban állapította meg a minimumot, de az 1988-as 

választások után, engedményként, 30-ról 20-ra vitték le az alsó határt. (Ha 

ugyanis az első Ház továbbra is mereven ragaszkodik a 30-as küszöbhöz, 

az végzetes lett volna a kommunistákra nézve, mivel csak 26 képviselőjük 

jutott be a Nemzetgyűlésbe.) A frakció létszáma mellett az is meg van 

szabva, hogy a két Házban hány frakció működhet. Míg a Nemzetgyűlés-

ben jellemző módon csak öt, a sokkal kisebb létszámú Szenátusban hat le-

het a frakciók száma. Az 1958-as alkotmányozók ugyanis úgy gondolták, 

hogy az általuk elképzelt fegyelmezettebb, „racionalizáltabb” Nemzetgyű-

                                           
97 Carcassonne, Guy [1996], 49–51. o.; Villiers, M. de – Renoux, Th. S. [2001], 289–292. o. 
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lésnek ennyi frakció is bőven elég, másrészt szerették volna kárpótolni a 

Szenátust elvesztett előjogaiért. 

A frakció vezetője általában jelentős politikus, hatásos szónok, aki 

egyben jelképe is a csoportnak, amelynek élén áll. Valamikor a frakcióve-

zetőt fentről a pártvezetőség jelölte, és a frakció tagsága legfeljebb elfogad-

ta. 1988-tól azonban titkos szavazással választják a frakcióvezetőket, és 

nem is mindig azokat, akik papírforma szerint legesélyesebbek. 1988-ban 

Philippe Séguin például egyetlen szavazattal maradt el Bernard Pons mö-

gött, és annak idején Jean Auroux sem szerepelt a legesélyesebb befutók 

közt, mégis őt választották a szocialista frakció élére. Ma már a kommunis-

ta frakció az egyetlen, amelyben még nem honosodtak meg a többjelöltes 

vezetőválasztások. Minthogy a frakcióvezetők (a francia a président szót 

használja) részt vesznek az elnöki értekezleten,98 befolyással lehetnek a na-

pirend kialakítására. Emellett kérhetik az ülés felfüggesztését (demander 

une suspension de séance), kérhetik a határozatképesség megállapítását, 

kérhetnek nyilvános szavazást, javasolhatnak jelölteket a két kamara házbi-

zottságába, és kérhetik (vagy éppenséggel ellenezhetik) különbizottság ala-

kítását. Az ellenzék frakcióvezetői élnek is ezekkel a „fegyverekkel”; így 

volt az 1981 és 1986 közti időszakban, amikor a szocialisták egy sor fontos 

reformot szerettek volna tető alá hozni (államosítások, decentralizáció, saj-

tótörvény, egyetemi reform stb.), és így volt 1993 és 1997 között, amikor a 

magániskolák finanszírozása, valamint társadalombiztosítás reformja volt 

napirenden, vagy 2003-ban, amikor a Raffarin-féle nyugdíjreform kavarta 

fel az indulatokat. 

Ha egy párt képviselői történetesen kevesen vannak a frakcióalapí-

                                           
98 Ezt a testületet a két Ház elnöke, alelnöke, a frakciók elnöke, az állandó bizottságok elnöke és az Euró-
pai Unióba delegált képviselőcsoport vezetője alkotja. Az ülést mindig vagy a Nemzetgyűlés, vagy a 
Szenátus elnöke kezdeményezi. 
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táshoz, ahhoz is lehetőségük van, hogy – afféle „rokonszenvezőként” (en-

nek franciául apparenté a neve) – másik párt már létező frakciójához csat-

lakozzanak, feltéve hogy ennek politikai célkitűzéseit nagyjából elfogadják, 

még ha nem is azonosulnak velük, még ha nem is érzik őket közel a magu-

kéhoz. Mindamellett a „rokonszenvezők” nem számítanak bele a minimáli-

san megkövetelt taglétszámba, és nincsenek alávetve a szavazási fegyelem-

nek sem, a bizottságokba viszont lehet jelölni őket. A politikai frakciók hi-

vatalos intézmények (megvan a maguk hivatala, titkársága stb.), kiveszik 

részüket a két parlamenti testület szervezeti működésében, ellentétben a 

különféle klubokkal, baráti társaságokkal, amelyeket a honatyák ugyan 

szabadon alakíthatnak,99 de amelyek nem számítanak hivatalos csoportosu-

lásnak. 

Természetesen ahhoz is joga van a honatyának, hogy egyetlen frak-

cióhoz se csatlakozzon. Akik egyetlen frakcióhoz sem tartoznak, azoknak 

non-inscrits a nevük. A „függetleneknek” kétségtelenül megvan az az elő-

nyük, hogy nem köti őket a frakciófegyelem, viszont nagy hátrány rájuk 

nézve, hogy politikai súlyuk csekély. Időnként egyik-másik független meg-

próbálkozik ugyan frakcióalapítással, ez hol sikerül, hol nem (ilyen volt 

például a X. törvényhozási időszak alatt 1993-ban létrehozott és 1997-ig 

működő „République et liberté” csoport, amelynek a szavazások alkalmá-

val mindegyik tagja megőrizhette szabadságát). A függetlenek akkor tesz-

nek szert különleges jelentőségre, amikor a parlamenti többség gyenge, és 

szükség van plusz szavazatokra. Ilyenkor előfordul, hogy a kormány csak 

az ő szavazataiknak köszönhetően ússza meg ép bőrrel a bizalmatlansági 

indítványt. Nem csoda, hogy mind a Rocard-kormány, mind a Bérégovoy-

                                           
99 Például a tejtermelők védelmére vagy az angol-francia barátság előmozdítására stb. Valamikor a nyolc-
vanas évek közepén még a párizsi metró alagútjaiban élő tücskök sorsának felkarolására is alakult ilyen 
baráti társaság. Vajon megvan-e még? 
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kormány idején körüludvarolták őket. 

2005 decemberében a Nemzetgyűlésben az alábbi öt frakció műkö-

dött: 

 

Groupe UMP (Union pour un mouvement populaire) (354 tag, 10 ro-

konszenvező) 

Groupe Socialiste (142 tag, 8 rokonszenvező) 

Groupe UDF (Union pour la démocratie française), 27 tag, 3 rokon-

szenvező) 

Groupes député(e)s communistes et républicains (22 tag, rokonszen-

vező nincs) 

Függetlenek (11)100 

 

Hagyomány a Szenátusban, hogy a frakciók, a balközéptől a jogkö-

zépig, egymástól jól megkülönböztethető rokonirányzatoknak adnak ott-

hont, illetve működési keretet.101 Ilyenformán könnyen megeshet, hogy a 

kormányt támogató szenátor olyan szenátorral kerül egy frakcióba, akinek 

nézetei ugyan közel állnak az övéihez, de aki – vele ellentétben – ellenzéke 

a kormánynak. Ami a függetleneket illeti, ők alkothatnak ugyan csoportot, 

de ez a csoport nem rendelkezik a parlamenti frakciók összes jogosítványá-

val. Végezetül a Szenátusban a „rokonszenvezők” vagy „pártolók” mellett 

létezik még egy kategória, azok, akiket adminisztratív megfontolásból so-

rolnak egy-egy frakcióhoz, de akik csak nagyon laza, még a „rokonszenve-

zőknél” is lazább kapcsolatot tartanak fenn a frakcióval, amely befogadta 

őket; ennek a kategóriának rattaché a neve. (Akiket így „odacsaptak” egy 

                                           
100 Jean, Gicquel [2003], 664. o.; vö. Avril, Pierre – Gicquel, Jean [2004], 92. o. Lásd még 
www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/comm6.asp. 
101 Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 353. o. 
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frakcióhoz, azoktól nem követelik meg, hogy egyetértsenek a csoport poli-

tikai irányvonalával.) A frakcióalapítás előfeltétele, hogy a tagok által aláírt 

politikai nyilatkozatot leadják az adott Ház házbizottságában; ezt a nyilat-

kozatot tekintik azután a frakció „politikai chartájának”. 

A francia Szenátusban 2005 decemberében az alábbi öt frakció mű-

ködött: 

 

Groupe U.M.P. (Union pour un mouvement populaire) (146 tag, 4 

rokonszenvező, 5 odasorolt); 

Groupe du rassemblement démocratique et social européen (15 tag, 1 

odasorolt); 

Groupe communiste, républicain et citoyen (21 tag, 2 odasorolt); 

Union Union centriste (33 tag); 

Groupe socialiste (89 tag, 3 rokonszenvező + 5 odasorolt)102. 

 

Mindkét Ház maga dolgozza ki és fogadtatja el tagjaival a házszabá-

lyát. A két házszabály, mármint a Nemzetgyűlésé (rövidítve RAN) meg a 

Szenátusé (rövidítve RS), hasonlítani hasonlít egymásra, mégsem ugyanaz, 

és a kettő közti különbség jól példázza a két Ház autonómiáját.103 A ház-

szabálynak nincs alkotmányos ereje, ezért megszegésüket nem lehet alkot-

mányellenesnek minősíteni. A III. Köztársaság idején, amikor nagyon rövid 

volt az Alkotmány szövege, a mainál összehasonlíthatatlanul nagyobb – 

csaknem az Alkotmányéval vetekedő - jelentősége volt a házszabálynak. 

                                           
102 Jean, Gicquel [2003], ugyanott. Vö., Camby, Jean-Pierre – Servent, Pierre [2004], 149. o. Lásd még 
www.senat.fr/listes/grp.html. 
103 A házszabályok szövegét illetően lásd, Villiers, Michel de – Renoux, Thierry S. [2001], 899–1031. o., 
illetve Avril, Pierre – Gicquel, Jean [2004], 295–388. o. Egy példa a két házszabály közti különbségre: ha 
egy képviselő kilép egy frakcióból, a Nemzetgyűlés házszabálya szerint azt a bizottsági helyét is elveszíti, 
amelyre a frakció delegálta; a Szenátusban viszont a frakcióból kilépő szenátortól nem követeli meg a 
házszabály, hogy lemondjon bizottsági helyéről. 
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Az 1958-as Alkotmány ezen a tradíción is változtatott. Sok olyan kérdés-

ben például, amire nézve az V. Köztársaság előtti időkben még a házsza-

bály rendezett, ma már az Alkotmány, illetve a két Ház működését szabály-

zó 58-1100-as számú 1958. november 17-i törvényerejű kormányrendelet 

az irányadó. 

Ilyenformán – eltérően a valamikori gyakorlattól – az V. Köztársa-

ságban nem a házszabály, hanem az Alkotmány írja elő, hogy a két Ház 

tagjainak személyre szóló (vagyis elvben nem átruházható) a szavazati jo-

guk (Alk., 27.); hogy míg a Nemzetgyűlés házelnökét a törvényhozás idő-

tartamára (vagyis általában öt évre) választják, a Szenátusét csak három 

évre, mivel a testület háromévente felerészt megújul (Alk., 32.); hogy a na-

pirend összeállításakor a kormány törvénytervezetei elsőbbséget élveznek 

(Alk., 48.); hogy mindegyik Házban kizárólag hat bizottság működhet, egy-

gyel sem több (Alk., 43.); hogy szigorúan tilos petíciót a Nemzetgyűlés 

emelvényéhez kivinni, írásban viszont engedélyezve van a petíciók benyúj-

tása (58-1100-es számú 1958. november 17-i törvényerejű kormányrende-

let, 4. cikkely); vagy hogy a két Háznak jogában áll vizsgáló- és ellenőrző 

bizottságot alakítani (ugyanott, 6. cikkely). Tetejében az Alkotmány 61. 

cikkelye úgy rendelkezik, hogy a két testület házszabályát alkalmazásuk 

előtt normakontrollra be kell mutatni az Alkotmánybíróságnak.104 

A Nemzetgyűlés meg a Szenátus irányítását a két házbizottság intézi. 

Az 1946-os alaptörvény alkotmányos szereppel bízta meg a Nemzetgyűlés 

házbizottságát, mivel az ülésszakok szünetében ennek feladata volt a kor-

mány ellenőrzése; az 1958-as alkotmányozók azonban csak bizonyos tech-

nikai funkciókra szűkítették illetékességét. Mind az első Ház, mind a má-

sodik házbizottságának összesen huszonkét tagja van, ezek: a házelnök, a 

                                           
104 Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 355–357. o. 
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hat alelnök (vice-président),105 a három quaestor, vagyis háznagy (ők a 

képviselőtestület adminisztratív ügyeit intézik, és emellett a kiadásokért is 

felelősek),106 és végül a tizenkét titkár – nekik a jegyzőkönyvek ellenőrzése 

és a szavazások ellenőrzése a feladatuk. Míg a Nemzetgyűlés házbizottsá-

gának tagjait a házelnök kivételével egy évre választják, a Szenátus házbi-

zottságának tagjai három évig töltik be ezt a tisztet. (A két házelnök man-

dátumának időtartamáról később.) 

A két Ház házbizottságának tükröznie kell az adott kamara politikai 

megosztottságát, ezért összetételük a politikai frakciók közti megegyezés-

nek is függvénye.107 A két házelnököt viszont titkos szavazással választják. 

Mihelyt felállt az új házbizottság, az adott Ház elnöke értesíti összetételéről 

az államfőt, a miniszterelnököt meg a másik házelnököt. Ilyenkor a francia 

tradíció szerint a köztársasági elnök az Élysée-palotában kihallgatáson fo-

gadja az új házbizottság tagjait.108 1958-tól 1966-ig a kommunista frakció 

semmilyen megbízatást sem kapott a Nemzetgyűlés házbizottságában, 

1986-tól 1987-ig meg azért nem volt hajlandó részt venni a munkában, 

mert a Nemzeti Front képviselői is funkciót kaptak a testületben. Ami a 

Szenátus házbizottságát illeti, ebben a független szenátorok is képviselve 

vannak, sőt, ötvennégy év szünet után, végre, képviselve vannak a kommu-

nista frakció tagjai is. 

A két házbizottság egyszerre képviseleti szerv és kollegiális testület, 

                                           
105 Amikor az elnököt helyettesítik, az elnökkel azonos előjogokkal rendelkeznek. 
106 Ők állítják össze a két Ház költségvetését, valamint a frakcióvezetőkkel együtt az ülésteremnek szek-
ciókra való felosztása. Ez azért fontos tisztség, mivel a betöltőinek, akárcsak a két házelnöknek, nemcsak 
Párizsban, de a versailles-i kastélyban is van szolgálati lakásuk. 
107 A házbizottság összetételének elvben tükröznie kell az adott Ház politikai összetételét. A Szenátus 
általában tiszteletben is tartja ezt az elvet. Ami a Nemzetgyűlést illeti, itt bonyolult pontrendszerrel oszt-
ják el a funkciókat (mindegyik frakció a létszámának megfelelően kap egy pontkeretet, és annak megfele-
lően delegál a tagjai közül a házbizottságba, de mindig úgy, hogy a parlamenti többség a házbizottságban 
is többségben legyen). 
108 A két Ház Congrès-nek nevezett és hagyományosan a versailles-i kasélyban tartott együttes ülésének 
esetén a Congrès házbizottsága azonos a Nemzetgyűlésével. 
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amelynek bizonyos esetekben döntési jogköre van. A két házbizottság jelöli 

például a parlamenti tévécsatorna vezérigazgatóját; a házbizottság határoz-

za meg, legalábbis ha a frakciók nem jutnak közös nevezőre, hogy válasz-

tási kampány idején mennyi műsoridő (temps d’antenne) jut a frakcióknak. 

Szintén a házbizottság tesz javaslatot arra nézve, hogy mekkora összeggel 

támogassa a költségvetés a politikai pártokat.109 Emellett a Szenátusban 

például a házbizottság dönt a törvényjavaslatok elfogadásáról. Végül, az 

1995. augusztus 4-i alkotmánymódosítás óta (Alk., 26./2.), már nem a két 

Ház testülete, hanem a két Ház házbizottsága dönt a mentelmi jog felfüg-

gesztése, illetve a honatya esetleges letartóztatása ügyében, amikor képvi-

selő vagy szenátor ellen büntetőeljárás indul. Ezzel szemben a testület kér-

heti, hogy a parlamenti időszak végéig függesszék fel a kiszabott és jogerős 

bírói ítélet végrehajtását (Alk., 26./3.). Ezekkel az újításokkal úgy akarták 

biztosítani a parlamenti mandátum megbecsültségét, hogy közben a törvény 

előtti egyenlőség elvét se érje sérelem.110 

A két kamara házelnöke mindig jelentős politikai személyiség.111 A 

Szenátus elnökének hagyományosan a Luxembourg-kertben álló Petit-

Luxembourg palotában, a Nemzetgyűlés elnökének pedig a Palais-Bourbon 

mellett álló Hôtel de Lassay-ben van a rezidenciája. Mindkettő az egész 

testületnek és a testület érdekeinek képviselője.112 Bármennyit vesztett is 

1958 után a Parlament egykori tekintélyéből, ez a presztízsveszteség a ház-

elnökök hírnevét furcsamód érintetlenül hagyta. Ebben, meglehet, az is sze-

repet játszott, hogy mindegyik viszonylag hosszú ideig töltötte be ezt a 

funkciót (szemben a III. és IV. Köztársaság gyakorlatával, amely – éppen 

                                           
109 Vö. 88-227-es számú 1988. március 11-i törvény. 
110 Rouvillois, Frédéric [2004], 210. o. 
111 A Nemzetgyűlésben perchoir, a Szenátusban plateau az elnöki funkció neve a politikai zsargonban. 
112 1987. január 28-án – elszigetelt eset az V. Köztársaság történetében – a két házelnök közös kommüni-
két is kiadott, amiért úgy érezte, hogy egy alkotmánybírósági határozat súlyosan sérti a honatyáknak a 
törvénymódosítás beadásával kapcsolatos jogát. 
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azért, hogy elejét vegye minden személyes hatalomnak – egy évben állapí-

totta meg a házelnökök mandátumának időtartamát). Jóllehet a Nemzetgyű-

lésben öt évre, a Szenátusban háromra választják a házelnököt, de mindkét 

házelnök – mivel mindkettő végtelenségig újraválasztható – általában hosz-

szú évekig tölti be ezt a funkciót. Jacques Chaban-Delmas például tíz évig, 

1959-től 1969-ig volt a Nemzetgyűlés házelnöke, és nemkülönben hosszú 

évekig volt házelnöke a Szenátusnak Gaston Monnerville, Alain Poher és 

René Monory113. A Nemzetgyűlésnek jelenleg (2002-től, vagyis a XII. tör-

vényhozási időszak kezdetétől) Jean-Louis Debré a házelnöke, a Szenátus-

nak pedig 1977-től Christian Poncelet (őt eddig négyszer erősítették meg 

funkciójában). 

A két házelnöknek korántsem merül ki a szerepe a szorosan vett el-

nöki és házelnöki funkció gyakorlásában. Mindkettő jelentős jogosítványo-

kat mondhat magáénak. Hogy az 1958-as alkotmányozók milyen bizalmat-

lanok voltak a Nemzetgyűlés iránt, az abból is látszik, hogy az államfő 

akadályoztatása esetén nem emennek házelnökére, hanem a Szenátuséra 

bízzák a köztársasági elnök helyettesítésének feladatát (Alk., 7./4.);114 jogá-

ban áll továbbá a két házelnöknek három-három tagot jelölni az Alkot-

mánybíróság kilenc fős testületébe (Alk., 56.);115 a két házelnök előjoga ta-

gokat kinevezni a Bírói Főtanácsba (Alk., 65./3.), és ugyancsak a két házel-

nök delegál három-három tagot a Rádió- és Televíziós Főtanács felügyeleti 

                                           
113 Általában a Szenátus házelnöke hosszabb ideig tölti be hivatalát, mint a Nemzetgyűlésé, nevezetesen 
azért, mert a felsőháznak „stabilabb” az összetétele, s ilyenformán ugyanazt az elnököt választják újra 
minden részleges megújuláskor. Jellemző, hogy míg az 1958 és 2001 közti időszakban a Nemzetgyűlés-
nek kilenc házelnöke volt, a Szenátusnak csak négy. 
114 Amiként Alain Poher kétszer is helyettesítette az államfőt, 1969-ben, de Gaulle lemondásakor, és 
1974-ben, Georges Pompidou halála után. Ez is szakítás a IV. Köztársaság gyakorlatával, akkor ugyanis 
az 1946-os Alkotmány 41. cikkelye szerint a Nemzetgyűlés házelnökét illette meg ez a funkció (sőt, az 
52. cikkely szerint a házelnök a kormányfőt is helyettesíthette (feltéve, hogy bizalmatlansági indítvány 
következtében kerül sor a Ház feloszlatására). Ezzel szemben az 1958-as Alkotmány fel sem veti a mi-
niszterelnök helyettesítésének lehetőségét (feltehetően azért nem, mert az államfő bármikor bárkit kine-
vezhet a pozícióra). 
115 A fennmaradó három tag jelölése a köztársasági elnök előjoga. 
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szervébe; jogában áll továbbá mindkét házelnöknek, hogy törvényszöveget 

aláírás előtt normakontrollra megküldjön az Alkotmánybíróságnak (Alk., 

56.); ha a két házelnök vitába keveredik a kormánnyal, például annak el-

döntése kapcsán, hogy adott törvény vagy törvényjavaslat csakugyan nem 

lépi-e túl a törvényalkotás alkotmányosan korlátozott területét, jogukban áll 

jogorvoslatért az Alkotmánybírósághoz fordulni (Alk., 41./2.);116 jogában 

áll emellett a két házelnöknek törvényjavaslatot vagy törvénymódosítást 

visszautasítani, ha az sérti a kormány rendeleti hatáskörét; végül a két ház-

elnöknek véleményezési joga van abban az esetben, ha a köztársasági elnök 

fel szeretné oszlatni a Nemzetgyűlést (Alk., 12.) vagy ha ki akarja hirdetni a 

rendkívüli állapotot (Alk., 16.). 

Fontos feladata még a két házelnöknek, hogy fenntartsa a rendet, biz-

tosítsa a képviselők zavartalan munkáját. A házelnökök az 58-1100-as 

számú 1958. november 17-i törvényerejű kormányrendelet szerint kérhetik 

a fegyveres erők, illetve a rendőrség bevetését is. Emlékezetes történelmi 

precedens, amikor 1938 márciusában a Luxembourg-kert Szenátus-ellenes 

tüntetésnek volt színhelye, a Szenátus házelnöke Jules Jeanenney a fegyve-

res erők igénybevételével kiürítette a parkot. Szintén a házelnök feladata, 

hogy ügyeljen a tanácskozóterem sérthetetlenségére. (Ezt az V. Köztársa-

ságban egyetlenegyszer sértették meg, amikor a sztrájkoló tanítók 1987. 

március 24-én erőszakkal behatoltak a Szenátus üléstermébe.) A Luxem-

bourg-kertben a rendeletalkotó hatáskör hagyományosan a Szenátus elnö-

kének meg a háznagyoknak az előjoga.117 

A két házelnök jelentős szerepet játszik a viták levezénylésében; 

                                           
116 Annak idején válaszul épp a Szenátus házelnökének, Alain Pohernek megkeresésére hozta az Alkot-
mánybíróság, 1971. július 16-án, azt a történelmi jelentőségű és azóta is precedensként szolgáló határoza-
tát, amelyben megerősítette az 1789-es emberi és honpolgári jogok egyetemes nyilatkozatában, illetve az 
1946-os Alkotmány preambulumában körvonalazott jogelvek érvényességét. 
117 Ezt a 2002. április 17-i kormányhatározat (arrêté) is megerősítette. 
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egyetlen honatya se emelkedhet szólásra, ha a házelnöktől nem kapott en-

gedélyt. A házelnök határozza meg, hogy a felszólalásra feliratkozott kép-

viselők milyen sorrendben kapjanak szót, ő utasítja rendre a honatyát, ha 

felszólalásában eltér a tárgytól vagy ha túllépi a kiszabott időt; elrendelheti 

a vita lezárását (feltéve hogy legalább két ellentétes véleményű szónok már 

szót kapott), és – ha úgy látja jónak - megvonhatja a szót a szónoktól. A 

kormány tagjai, valamint a bizottsági jelentések beterjesztői mindig szót 

kaphatnak, amikor csak kérnek, és annyi ideig beszélhetnek, amennyi ideig 

akarnak. Látnivaló, bizonyos mértékig a házelnök mérlegelésétől is függ, 

hogy egy honatya mennyire élhet a szólás jogával. 

Gyakori vita, hogy a házelnök semleges döntőbíró-e, vagy annak a 

többségnek a képviselője, amely megválasztotta. A házelnökök kényesek 

politikai pártatlanságukra,118 ezért általában nem vesznek részt sem vitában, 

sem szavazásban, és nem tagjai egyetlen bizottságnak sem. De ha követel-

mény is velük szemben, hogy szigorúan tartsák magukat a házszabályhoz, 

nem lehet tőlük elvárni, hogy teljesen elfelejtsék politikai véleményüket, 

pártállásukat, preferenciáikat. Mindenesetre, az olyan házelnök, aki elfo-

gultan, részlehajlóan bánik az ellenzékkel, nagyon hamar elveszítené a vele 

egy párton levők megbecsülését.119 Elég az hozzá, ha lelkiismeretesen al-

kalmazza a házszabályt, és tiszteletben tartja a honatyák jogait, nem lehet 

szemére vetni nyílt politikai állásfoglalásait. 

A szocialista Louis Mermazt például (ő 1981 júliusától 1986 áprilisá-

ig látta el a Nemzetgyűlésben a házelnök funkcióját) politikai állásfoglalá-

sai miatt nemegyszer élesen bírálta a jobboldali ellenzék. Szó, ami szó, 

                                           
118 Le président n’a pas de parti quand il préside [Amikor az elnöki székben ül, az elnök egyetlen pártnak 
sem tagja.] – mondja a népi bölcsesség. Ennek ellenére többször is előfordult a Nemzetgyűlésben, hogy a 
házelnök – mint például 1981-ben Louis Mermaz, 1986-ban Jacques Chaban-Delmas vagy 1997-ben 
Laurent Fabius – részt vett a kormány melletti bizalmi szavazásban. L. Chagnollaud, Dominique [2005], 
291. o. 
119 Lavroff, Dmitri Georges [1999], 568. o. 
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Mermaz politikai állásfoglalásai csakugyan szokatlanok voltak a Nemzet-

gyűlésben. Pedig Mermaz már első beszédében félreérthetetlenül leszögez-

te: „Feltett szándékom pártatlanul irányítani a vitákat. Én ugyanis az egész 

testület házelnöke vagyok, nem csak a többségé, amely megválasztott. És 

ebben a minőségemben mindig is ügyelni fogok, hogy minden egyes képvi-

selő csorbítatlanul élhessen a jogaival…”120 Más szóval a többséget meg-

szerző szocialisták első házelnöke nyíltan vállalta, hogy fenntartja azt a re-

publikánus hagyományt, amelyet őutána, 1986 és 1988 között, Jacques 

Chaban-Delmas, majd még később Laurent Fabius és Philippe Séguin is 

képviselt. 

A házelnökök általában jelentős politikai személyiségek, nem egy 

fontos posztokat töltött be az V. Köztársaság kormányaiban: Jacques 

Chaban-Delmas például – ő volt az V. Köztársaság első Nemzetgyűlésének 

házelnöke – 1969-től 1972-ig miniszterelnök volt; Laurent Fabius pedig - ő 

1984-től 1986-ig állt a kormány élén - 1988-tól 1992-ig, majd 1997-től 

2000-ig volt a Nemzetgyűlés házelnöke. Jelentős különbség az V. Köztár-

saság, illetve a III. meg a IV. Köztársaság között, hogy az V. Köztársaság-

ban kivétel nélkül csupa jelentős politikus tölti be a házelnöki funkciót 

(szemben a III. Köztársaság házelnökeivel, akik – az egy Gambetta kivéte-

lével – egytől egyig jelentéktelen politikusok voltak), és hogy ez a poszt 

vagy a politikusi életpálya csúcsa (mint például Gaston Monnerville vagy 

Achille Péretti esetében),121 vagy afféle átmeneti állapot – ugródeszka, „vá-

róterem”, ha ugyan nem menedék – az olyan politikusnak, akiben még ele-

ven a remény, hogy kedvező körülmények esetén az Hôtel Matignon, mi 

több, az Élysée-palota kapuja is megnyílik előtte...122 

                                           
120 Idézi Lavroff, Dmitri Georges [1999], 569. o. 
121 Az első a Szenátusnak, a második a Nemzetgyűlésnek volt a házelnöke. 
122 Vö. Rouvillois, Frédéric [2004], 218–219. o.; Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, 
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Az kormányértekezlet intézménye először 1911-ben jelent meg a 

Képviselőházban, majd 1947-ben az intézményt az akkor Conseil de la 

République-nek nevezett második Ház is átvette. Az elnöki értekezlet 

ugyanolyan képviseleti szerv, mint a házbizottság, mindössze azzal a kü-

lönbséggel, hogy emez a kormánnyal való viszonyt, legelsősorban a napi-

rend összeállítását állítja tevékenysége középpontjába. E testület tagjai a 

következők: az adott Ház házelnöke, az alelnökök, továbbá az állandó bi-

zottságok és a frakciók vezetői, a pénzügyi bizottság főelőterjesztője, va-

lamint – 1992-től – az Európai Unióba delegált parlamenti bizottság veze-

tője.123 Amikor fontos ügyről van szó, az értekezleten a kormány, sőt, kivé-

telesen, a miniszterelnök is képviselteti magát. A Palais-Bourbonban a tes-

tület minden hét keddjén tartja üléseit, és javaslatait a házelnök a következő 

ülésnapon hozza a képviselők tudomására. A Szenátusban viszont kétheten-

te tart ülést, ez utóbbi egyszersmind a kormány és a kormánytöbbség közti 

tárgyalásnak is fóruma.124 

A francia Parlamentben először a XX. század elején hoztak létre ál-

landó bizottságokat;125 ezek a bizottságok azután egyre nagyobb befolyásra 

tettek szert a politikai életben (a IV. Köztársaság idején már nem kevesebb 

mint 19 állandó bizottság működött a Nemzetgyűlés falai közt), és nem kis 

részben az akkori kormányok bénasága, tehetetlensége is az ő rovásukra 

írható: az állandó bizottságoknak akkora volt a hatalmuk, hogy szinte fo-

lyamatosan ellenőrzésük alatt tarthatták a megfelelő minisztériumot, a bi-

                                                                                                                            
David [1995], 357–358. o. Míg a III. Köztársaság alatt a házelnöki funkcióból viszonylag könnyű volt az 
államfői mandátum megszerzése, ez az V. Köztársaságban még senkinek sem sikerült. Ebből a szempont-
ból Jacques Chaban-Delmas vagy Alain Poher kudarca különösen emlékezetes (és tanulságos). 
123 Erről a testületről a Nemzetgyűlés esetében a házszabály (RAN) 48. cikkelye, a Szenátus esetében 
pedig a házszabály (RS) 29. cikkelye rendelkezik. Renoux, Thierry S. – Villiers, Michel de [2004], 888–
889. és 928–929. o. 
124 Gicquel, Jean [2003], 659. o. 
125 Az 1902. november 17-i határozat 16 állandó bizottságot intézményesített; a tagok jelölését az 1910. 
július 1-i határozat utalta a politikai frakciók hatáskörébe. 
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zottság elnöke állandóan körmére nézett a szakminiszternek, hogy azután, 

adandó alkalommal, meg is buktassa, és helyére lépjen. Nemhiába mondta 

annak idején Raymond Poincaré: „a bizottság – minisztérium kicsiben, de 

rettenetesen nagy étvággyal”.126 A bizottságok megannyi kis Parlamentként 

működtek a két Házban, nagy teret és lehetőséget adva a helyi és csoport-

érdekek képviseletének. 

Az 1958-as alkotmányozók véget akartak vetni ennek a visszás hely-

zetnek. Legelőször is elválasztották a minisztériumokat az állandó bizottsá-

goktól. Ettől fogva minden minisztériumnak csak egy bizottsággal kellett 

számolnia, azaz kettővel, minthogy mindegyikből kettő van: egy a Palais-

Bourbonban és egy a Luxembourg-palotában. Aligha véletlen, hogy az Al-

kotmány az állandó bizottságok számát mindkét Házat illetően hatban ma-

ximálta (Alk., 43./2.). S miközben radikálisan csökkentette az állandó bi-

zottságok számát, mindegyiknek kiszélesítette az illetékességét, sőt, a bi-

zottságok taglétszámát is jelentősen növelte. 

Másrészt különbizottságok létesítésével is próbálták relativizálni az 

állandó bizottságok mindenhatóságát (Alk., 43./1.); ezek vagy a kormány 

kérésére jönnek létre, de kérhetik a honatyák127 vagy az állandó bizottságok 

is különbizottság alakítását, például valamilyen törvénytervezet vagy tör-

vényjavaslat tanulmányozása céljából. Az eredeti elképzelés az volt, hogy 

rögtön az erre a célra létesített különbizottságnak küldik a készülő törvény-

tervezetet vagy -javaslatot, és csak azokat a törvényszövegeket továbbítják 

az állandó bizottságokhoz, amelyeknek kapcsán nem kérte se a kormány, se 

az illetékes Ház különbizottság felállítását. Vagyis úgy gondolták, hogy a 

különbizottság lesz a szabály, és hogy törvényszöveg csak kivételképpen 

                                           
126 Ugyanott, 660. o. 
127 Különbizottság alakításához a Nemzetgyűlésben legalább harminc képviselő szükséges. V. ö. R.A.N. , 
31. cikkely. 
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kerül majd az állandó bizottságok asztalára. De a valóságban másként tör-

téntek a dolgok; a különbizottság lett a kivétel, és az állandó bizottság a 

szabály. 

1959 januárja és 1971 decembere közt például háromezer törvényt 

hirdettek ki, de ezek közül a törvények közül csak 31 volt azoknak a tör-

vényszövegeknek a száma, amelyet különbizottságban vitattak meg, ez pe-

dig az elfogadott törvények 1 százaléka.128 1959-től 2003-ig a Nemzetgyű-

lésben csak 68, a Szenátusban pedig mindössze 41 különbizottság szüle-

tett.129 A különbizottságok tehát nem váltották be a reményeket; és nem 

csak azért nem, mert a vártnál erősebbnek bizonyult az állandó bizottságok 

francia hagyománya, vagy mert az állandó bizottságok sikeresen meg tud-

ták védeni előjogaikat a vetélytárs intézménnyel szemben. Igazság szerint a 

végrehajtó hatalom se nagyon erőltette a dolgot, kényelmesebbnek tartva az 

állandó bizottságokat. A minisztereknek ugyanis már megvannak a kiala-

kult kapcsolataik azokkal az állandó bizottságokkal, amelyekhez a készülő 

törvénytervezeteik tartoznak; és egyáltalán nem biztos, hogy a különbizott-

ság sokszor ismeretlen elnökével jobban meg tudják értetni magukat; de a 

különbizottság tagjaival sem könnyebb az együttműködés; mivel önként 

jelöltetik magukat az adott törvényszöveg megvitatására, nagy az esély, 

hogy a kelleténél komolyabban fogják venni feladatukat. Végezetül, mivel 

mindenki már tagja valamilyen állandó bizottságnak, a képviselőnek vagy 

szenátornak gyakran meg kell osztania idejét az állandó bizottságok és a 

különbizottságok nem ritkán azonos időben tartott ülései között… 

Ilyenformán nem csoda, ha a készülő törvényszöveget az esetek zö-

mében inkább valamelyik állandó bizottságba küldik, és csak akkor merül 

fel különbizottság felállításának lehetősége, ha az állandó bizottság illeték-
                                           

128 Lavroff, Dmitri Georges [1999], 572. o. 
129 L. Avril, Pierre – Gicquel, Jean [2004], 166. o. Vö. Rouvillois, Frédéric [2004], 221. o. 
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telenséget jelent be, vagy ha illetékességi konfliktus keletkezik két vagy 

több állandó bizottság között. Az állandó bizottságok a Ház politikai erővi-

szonyait tükrözik, tagjait a törvényhozási időszak kezdetén, illetve ettől 

fogva évente jelölik a frakcióknak felkínált helyekre a frakciók vezetői. A 

jelöléseket a frakcióvezetők továbbítják a két házelnöknek, a kinevezés 

csak attól fogva lép hatályba, hogy megjelent a Journal officielben. A frak-

cióból kizárt vagy kilépő képviselő egyszersmind bizottsági helyét is elve-

szíti. Ha miután a posztokat szétosztották a frakciók közt, még maradnak 

üres helyek, a függetlenek kaphatják meg őket, mégpedig – ha nem tudnak 

megegyezni – életkor szerint, mindig az idősebb honatyát részesítve előny-

ben. 

1958-ban az volt az eredeti elgondolás, hogy a különbizottságoknak 

31 tagjuk lesz; ez a létszám azonban kényelmetlennek bizonyult, mert a 

helyeket nem lehetett a különböző frakciók közt méltányosan elosztani. 

Másrészt, időközben, a Nemzetgyűlés létszáma is megemelkedett. Ezért 

1989-ben módosították a házszabályt, és a különbizottságok létszámának 

felső határát 31-ről 57-re emelték (a Szenátusban ez a szám 1991-ig 27 

volt, 1991 óta 37).130 Emellett a Nemzetgyűlés különbizottsága hozhat 

olyan határozatot is, hogy létszámon felül egy vagy két független képvise-

lőt is felvesz a testületbe. Fontos szabály, hogy a különbizottság tagjai kö-

zül legfeljebb 28 tartozhat ugyanahhoz az állandó bizottsághoz. A megszo-

rításnak világos a célja: ezzel akarták megakadályozni, hogy egy különbi-

zottság se válhasson valamelyik állandó bizottság fiókbizottságává. Ugyan-

ezt a célt szolgálja az is, hogy különbizottságnak nem lehet elnöke olyan 

honatya, aki már elnöke valamelyik állandó bizottságnak. 

A különbizottság addig marad fenn, amíg végleges döntés nem szüle-

                                           
130 Lavroff, Dmitri Georges [1999], 572–574. o. 
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tett annak a törvénynek a kapcsán, amelynek előkészítésével megbízták. 

Így gyakran előfordul, hogy egy különbizottság tagjai két parlamenti ülés-

szak alatt is funkcióban maradnak, holott az állandó bizottságokban minden 

évben tisztújítást tartanak. A különbizottságokat mindig az elnök nevéről 

szokták elnevezni; míg a Nemzetgyűlésben például a Neuwirth-bizottság 

1966-ban a születésszabályozással, a Charzat-bizottság 1981-ben az álla-

mosításokkal, a Szenátusban a Garrec-bizottság 2001-ben Korzikával fog-

lalkozott. 

A Nemzetgyűlés házszabályának 36. cikkelye szerint a kulturális, 

családi és szociális ügyek bizottságának, valamint a gazdasági, környezet-

védelmi és területfejlesztési bizottságnak a tagsága a testület összlétszámá-

nak 2/8-a, míg az összes többi bizottság létszáma a testületi összlétszám 

1/8-a (ez az első esetben 145, a másodikban 75 képviselő). Ami a Szená-

tusban működő bizottságok tagságát illeti, lásd lejjebb zárójelben (az adott 

taglétszámot a Ház háromévenkénti részleges megújulásakor enyhén eme-

lik).131 

Jelenleg a Nemzetgyűlésben a házszabálynak megfelelően132 az aláb-

bi állandó bizottságok működnek (a Nemzetgyűlés házszabályának 36. cik-

kelye, amely ezt a hat bizottságot felsorolja, az illetékességüket is pontosan 

körvonalazza): 

 

1. Kulturális, családi és szociális ügyek bizottsága (Commission des 

affaires culturelles, familiales et sociales); 

2. Külpolitikai bizottság (Commission des affaires étrangères); 

3. Nemzetvédelmi és katonai bizottság (Commission de la défense 

nationale et des forces armées); 
                                           

131 Ugyanott, 99. o. 
132 Villiers, M. de – Renoux, Th. S. [2001], 908. o. 
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4. Pénzügyi, gazdasági és tervgazdálkodási bizottság (Commission 

des finances, de l’économie générale et du Plan); 

5. Alkotmányozási, törvényhozási és közigazgatási bizottság 

(Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 

l’administration générale de la République); 

6. Gazdasági, környezetvédelmi és területfejlesztési bizottság 

(Commission des affaires économiques, de l’environnement et du 

territoire). 

 

A Szenátusban működő állandó bizottságok a következők: 

 

1. Kulturális bizottság (Commission des affaires culturelles) (52); 

2. Gazdasági és tervbizottság (Commission des affaires économiques 

et du Plan) (78); 

3. Külpolitikai, nemzetvédelmi és katonai bizottság (Commission des 

affaires étrangères, de la défense et des forces armées) (52); 

4. Szociális bizottság (Commission des affaires sociales) (52); 

5. Pénzügyi, költségvetési és nemzetgazdálkodási bizottság 

(Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes 

économiques de la Nation) (43); 

6. Alkotmányozási, törvényhozási, választójogi, rendeletügyi és köz-

igazgatási bizottság (Commission des lois constitutionnelles, de la législa-

tion, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale) 

(44). 

 

Ha egy képviselő megválik attól a frakciótól, amelyik jelölte, egy-

szersmind bizottsági helyét is elveszíti. Mindenki csak egy állandó bizott-

ságnak lehet tagja (viszont részt vehet más bizottságok ülésein is), és a ház-
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elnökön meg a háznagyokon kívül mindenki tagja valamilyen bizottságnak 

(kivéve a Szenátus elnökét, ő egyetlen bizottságnak sem tagja). A bizottsá-

gok állandóan üléseznek, vagyis a bizottságokat illetően nincs törvényho-

zási szünet. A tagságot évente újítják, általában a rendes ülésszak kezdetén. 

Főleg a törvények előkészítésénél nagy a szerepük. Az V. Köztársaságban 

a kormánynak nincs semmi félnivalója az állandó bizottságoktól, annál is 

kevésbé, mivel a bizottságok elnöki tisztjét a kormánypárti többség hanga-

dó politikusai szokták betölteni. 

Az állandó bizottságoknak van titkos szavazással választott elnökük, 

vannak alelnökeik és titkáraik. Többnyire olyan jelentős politikust jelölnek 

elnöknek, aki nemcsak nagy parlamenti tapasztalatot tudhat magáénak, de a 

bizottság illetékességi körében komoly szakértelemmel is rendelkezik. A 

bizottsági elnökség általában jelentős állomása a parlamenti karriernek. A 

funkció már csak azért is fontos, mivel az elnök részt vesz az elnöki érte-

kezleten, befolyásolhatja a napirend kialakítását.133 Különösen a pénzügyi 

bizottság elnökének nagyok a jogosítványai. Mivel a törvénymódosítási 

indítványok közül csakis azokat lehet elfogadni, amelyeknek nincsenek 

költségvonzatai (vagyis amelyek nem terhelik sem az adókat, sem az állami 

kiadásokat), a házelnök ilyenkor mindig konzultál a pénzügyi bizottság el-

nökével, és az ő véleményétől függően dönt a törvénymódosítási indítvány 

elfogadásáról vagy visszautasításáról. Ilyenformán a pénzügyi bizottság 

elnökének több száz, ha ugyan nem több ezer törvénymódosítási indítványt 

kell évente megvizsgálnia. 

Kineveznek egy beterjesztőt (rapporteur) is, az olvassa fel az adott 

Házban a törvényszöveg vizsgálata után készített jelentést. Az állandó bi-

zottságok kötelező állomásai a törvénykezésnek: elvben semmilyen tör-
                                           

133 A pénzügyi bizottság mellett a külügyi bizottságnak meg a nemzetvédelmi bizottságnak is nagy a 
presztízse. 
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vényt nem bocsáthatnak sem vitára, sem szavazásra, ha előzőleg egy állan-

dó bizottság nem terjesztette be róla a jelentését. Amikor nézeteltérés van a 

Nemzetgyűlés meg a Szenátus között, általában az állandó bizottságok tag-

jai közül választják az azonos létszámú vegyes bizottságnak, vagyis a 

Commission mixte paritaire-nek (CMP) tagjait. Érdekes, hogy az állandó 

bizottságok megbízhatják egyes tagjaikat különböző tájékozódási felada-

tokkal (mission d’information): ezek a „munkabizottságok” azután, akár-

csak az állandó bizottság, amelynek „édes gyermekei”, szintén választanak 

elnököt és alelnököket, és szintén jelentéssel fejezik be küldetésüket. 



VI. fejezet 

A Parlament és a kormány viszonya 

 
Egy héttel azután, hogy a Nemzetgyűlés megszavazta a közoktatás 

költségvetését, 1990. november 12-én a középiskolások tiltakozásul kivo-

nultak az utcára.1 Az eseménynek akkora volt a visszhangja, hogy a tünte-

tés nyomására a köztársasági elnök, François Mitterrand felkérte a kor-

mányt és Michel Rocard miniszterelnököt, hogy üljön le tárgyalni a gimna-

zistákkal, és próbálja meg valahonnan előteremteni a hiányzó milliókat. És 

mit tesz isten, a pénz negyvennyolc órán belül megvolt. A francia tévéné-

zők ámulva állapíthatták meg, ha ezen csodálkoztak még egyáltalán, hogy a 

tüntető külvárosi középiskolások egyenesen a köztársasági elnökhöz for-

dulnak, egyenesen a miniszterelnökkel meg a szakminiszterekkel tárgyal-

nak, és úgyszólván órák alatt ölükbe hull mindaz, amit egyetlen ellenzéki 

vagy kormánypárti képviselő sem tudott volna mégoly gyújtó hangú parla-

menti beszéddel vagy törvénymódosítási indítvánnyal kicsikarni. 

A példa jól jelzi, mekkorára zsugorodott a francia Nemzetgyűlés te-

kintélye. A képviselő valaha befolyásos ember volt, segítséget lehetett kér-

ni tőle, keresték a barátságát, hízelegtek neki, felnéztek rá. Ma már még a 

francia tévé politikai vitaműsoraiba is alig-alig kap meghívást, hacsak va-

lamivel (írásművel, esetleg botránnyal) fel nem hívja magára a figyelmet. 

De miért is kapna, a francia politikai életnek régóta nem a Parlament a 

központi helyszíne. A Nemzetgyűlés az V. Köztársaság alatt teljesen el-

vesztette a IV. Köztársaság alatt gyakorolt hegemóniáját, új jogosítványai 

pedig nem elégségesek a csaknem mindenható végrehajtó hatalom ellensú-

                                           
1 Duhamel, Olivier [2003], 262–263. o. Az elégedetlenségi hullám még október közepén kezdődött a 
párizsi peremvárosok középiskoláiban és technikumaiban. Vö. Becker, Jean-Jacques [2002], 507–510. o. 
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lyozására. Az 1958-as Alkotmány megszövegezőinek eltökélt szándékuk 

volt a Parlament „racionalizálása” – magyarán megregulázása. De miköz-

ben a képviselőket vissza akarták téríteni a „józan ész” útjára, valójában 

gúzsba kötötték őket. Mindezt már a parlamenti munka szabályozása is mu-

tatja, a Parlament alaposan megnyirbált jogosítványairól nem is beszélve. 

A III. és IV. Köztársaság idején a házbizottságban2 mindkét kamara 

maga döntötte el, mi legyen a napirend, és ez nem kis szerepet játszott a 

Parlamentnek a kormány felett gyakorolt szigorú fennhatóságában: a kor-

mány csak abban a mértékben vehetett részt a törvényhozásban, amilyen-

ben a két kamara lehetővé tette az általa kezdeményezett törvénytervezetek 

megvitatását.3 Gyakran előfordult, hogy a kormány által kezdeményezett 

törvényszövegek bele se kerültek a napirendbe. Sőt, épp az volt az egyik 

leghatékonyabb eszköze a kormány megbuktatásának, hogy a napirend ösz-

szeállításakor eleve figyelmen kívül hagyták a miniszterek javaslatait. Ez a 

helyzet már a múlté. Bár az V. Köztársaságban is az elnöki értekezlet dönti 

el, mi legyen a napirend, a döntő szó immár nem a képviselőké, hanem a 

kormányé. 

Nem csoda, hogy az 1958-as alkotmányozók annyira ragaszkodtak 

hozzá, hogy a kormány előjoga legyen a napirend megállapítása (Alk., 48.). 

Ettől fogva nem a két Ház, hanem a kormány mondja meg, mi a prioritások 

sorrendje. Az V. Köztársaságban a kormány tetszés szerint „írja be” a tör-

vényszövegeket a napirendbe. És ha akarja, tetszés szerint veheti le őket a 

napirendről. Van azért, bár szűk keretek közt, a Parlamentnek is lehetősége 

az általa támogatott prioritások érvényre juttatására. A maradék idő, vala-

mint a kormány által fel nem használt ülésnapok továbbra is rendelkezésére 

állnak, és a Ház ilyenkor kiegészítő napirendet is összeállíthat. A kormány 
                                           

2 Ezen a tanácskozáson a kormány képviselője is jelen volt. 
3 Rouvillois, Frédéric [2004], 216. o. 
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túlerejének ez az alkotmányos korlátozása teszi lehetővé, hogy előbb-utóbb 

azok a törvényjavaslatok is tárgyalásra kerüljenek, amelyekhez a kormány 

nem adta hozzájárulását. Emellett, az 1995. augusztus 4-i alkotmánymódo-

sításnak köszönhetően, havonta mindkét Házban legalább egy olyan ülést 

kell tartani, amelyen nem a kormány, hanem a Ház állítja össze a napiren-

det, határozza meg a prioritásokat (Alk. 43./3.). És ez akkor is nagy előrelé-

pés, ha a kormánytöbbség általában nem a törvénykezésnek, hanem valami-

lyen – a törvényalkotással semmilyen kapcsolatban nem levő – politikai 

vitának szenteli ezt az értékes napot. De hát, ha úgy látná jónak, azt is meg-

tehetné, hogy a napot fel sem használja, hanem nagylelkűen átengedi a 

kormánynak.4 

Az őszt általában a költségvetés megvitatásának és megszavazásának 

szentelik. A büdzsé elfogadásának menetrendjéről az 1958-as Alkotmány 

47. cikkelye rendelkezik. A költségvetés tervezetét legkésőbb október első 

keddjén kell beadni a Nemzetgyűlés házbizottságába, hogy először a képvi-

selők tanulmányozhassák. Ehhez tartozik egy gazdasági jelentés, amely 

körvonalazza a kormány politikáját, meghatározza a várható kiadásokat és 

bevételeket, a különféle minisztériumok költségvetését stb. A Nemzetgyű-

lés a bevételeket felbecsülő és a nagyobb kiadásokat körvonalazó első rész 

megszavazásával kezdi, és meghatározza a költségvetési egyensúly általá-

nos mutatóit. 

A második rész alapos vizsgálata csak akkor kezdődhet, amikor az 

elsőt már megszavazták. Ekkor veszik sorra a minisztériumok költségve-

tését, külön-külön mindegyiket megszavazva, majd újra szavaznak az egész 

költségvetésről. Az egész első olvasásban legalább negyven napot szokott 

igénybe venni. Akárhogyan is, a megszavazott költségvetés nem sokban 

                                           
4 Carcassonne, Guy [2004], 231. o. 



 318

különbözik a költségvetés tervezetétől, a képviselők jó ha 0,5 százalékát 

módosíthatják a bevételeknek és kiadásoknak. A kép azonban ennél némi-

leg pozitívabb. Ha figyelembe vesszük, hogy a költségvetés 95 százalékát 

illetően a kormány keze meg van kötve, akkor világos, hogy amit a képvi-

selőknek sikerül módosítaniuk, az valójában a költségvetés módosítható 

részének 10 százaléka. Nagyjából ennyire futja a jelenlegi francia Parla-

ment erejéből. 

A rendes ülésszakokhoz, persze, még a rendkívüli ülésszakokat meg 

a kötelező rendkívüli ülésszakokat is hozzá kell venni. A kettő közti kü-

lönbséget a nyelv is jelzi, mivel a francia a rendes ülésszakhoz a se réunir 

ige ragozott alakját (le Parlement se réunit), a rendeletileg összehívható 

rendkívüli ülésszakhoz pedig vagy a tárgyas réunir igét, vagy a passzívu-

mot használja (le Parlement est réuni). Magától értetődik, hogy az Alkot-

mány a Parlamentet alkotó két Házra mindig együttesen érti a rendkívüli 

ülésszakot, vagy csak az egyik, vagy csak a másik Házat rendkívüli ülés-

szakra nem lehet összehívni. Az viszont előfordul, hogy az egyik Ház, bár 

hivatalosan ülésszaka van, mégsem ül össze, mert a napirend csak a másik 

Házat érinti. 

Az V. fejezet – ez az egyik leghosszabb a 1958-as Alkotmányban – a 

kormány meg a Parlament viszonyát tárgyalja. Ez a viszony két funkció 

köré szerveződik: egyik a törvényhozói, másik az ellenőrző. Minthogy a 

törvényalkotás a kormánynak is feladata, mindkét funkció lehetővé teszi a 

Parlamentnek, hogy – akár tevőlegesen, akár bírálataival – részt vegyen a 

kormányzati munkában. Az, hogy a két funkció között milyen szoros a 

kapcsolat, aligha szorul különösebb bizonyításra. Ezt egyébként a híres 49. 

cikkely 3. bekezdése is bizonyítja, amely a Parlamentet esetenként, egy-egy 

törvényszöveg elfogadtatása kapcsán, akár meg is foszthatja a törvénykezés 

jogosítványától (igaz viszont, hogy a Parlament, ellenlépésként, bizalmat-
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lansági indítványt nyújthat be a kormány ellen, vagyis megkérdőjelezheti a 

kormány „felelősségét” ).5 Látni való, ha a kormányt meg a Parlamentet 

összekapcsolja is a két funkció, a két intézmény esetében korántsem lehet 

kiegyensúlyozott egyenlőségi viszonyról beszélni. 

Az 1958-as Alkotmány megszövegezőinek cselekvőképes, erős vég-

rehajtó hatalom volt az elképzelésük, ezért egyszer s mindenkorra véget 

akartak vetni a kormányválságok végeérhetetlen sorozatának. Olyan kor-

mányt akartak, amely képes ellensúlyozni a Parlament hegemóniáját, és 

főleg állja az időt. Nemhiába mondta de Gaulle a sajtónak az Alkotmány 

megszavazása után felállított első kormányáról: c’est un gouvernement de 

législature. Szabad fordításban: „kell vagy nem, a következő választásig 

nem lesz más”. Még szabadabb fordításban: ’ez nem olyan kormány, amit 

pár hónap múlva meg lehet buktatni’. 

Mindössze az volt a baj, hogy az alkotmányozók túllőttek a célon. A 

kelleténél talán valamivel jobban megerősítve a kormány–Parlament páros 

első tagját, olyan helyzetet hoztak létre, amelyben a kormány aránytalanul 

nagy jogosítványokkal rendelkezik a Parlament jogosítványaihoz képest, és 

olyan szinte béna Parlamentet, amely tehetetlen a kormány hegemóniájával 

szemben. Ennek az egyenlőtlen helyzetnek a következményei az V. Köz-

társaság egész történetén végigkövethetők. És ez akkor is így van, ha a Par-

lamentnek az eltelt idő alatt sok mindenben sikerült javítani, korrigálni, fi-

nomítani az eredeti felálláson, és ha az utóbbi időben egyre gyakrabban 

módosított alapszöveg sok helyen már eltér az 1958-as alkotmányozók ere-

deti szándékától. 

Az 1958. június 3-i törvény, amely meghatározta a leendő Alkot-

mány alapelveit, egyértelműen előírta, hogy a kormány az új rendszerben is 
                                           

5 A felelősség (responsabilité) szónak itt sajátos a jelentése, a kormány létét, hivatalban maradását értik 
rajta. Vö. Renoux, Thierry S. – Villiers, Michel de [2001], 452. o. 
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a Parlamentnek felelős. És az 1958-as Alkotmány 20. cikkelye egyértelmű-

en ki is mondja ezt a felelősséget, mi több, a felelősség feltételeit a 49. és 

50. cikkelyben részletesen is kifejti. Igaz, néhány „klasszikus” jogosítvány-

ról az Alkotmány már korábban rendelkezik. A hadüzenetről például (en-

nek engedélyezése a Parlament előjoga),6 valamint az ostromállapotról. A 

36. cikkely szerint ezt is a Parlamenttel kell jóváhagyatni, ha a kormány két 

hétnél tovább is fenn akarja tartani (de az ostromállapot kihirdetéséről a 

miniszteri értekezlet határoz).7 Ami a 49. cikkelyt illeti, ez körvonalazza a 

kormánynak a Parlament előtti felelősségét, illetve azt, hogy a Parlament 

milyen feltételekkel vonhatja meg bizalmát a kormánytól. Az 50. pedig a 

sikeres bizalmatlansági indítvány következményeit tárgyalja. A 49. cikkely 

kétféle procedúrát különböztet meg. Az első, amikor a miniszterelnök kér 

bizalmi szavazást a Parlamenttől, a másik, amikor a Nemzetgyűlés meg-

vonja a bizalmát a kormánytól. 

Ami az elsőt illeti, ennek question de confiance volt a neve az 1946-

os Alkotmányban. A kifejezés eltűnt ugyan az V. Köztársaság Alkotmá-

nyából, maga az aktus azonban, bár korlátozottan, megmaradt. Az V. Köz-

társaság miniszterelnöke kétféleképpen kérhet bizalmat a Parlamenttől. A 

49. cikkely első bekezdése kimondja: „A miniszterelnöknek, miután a mi-

niszteri értekezleten megvitatta a dolgot, lehetősége van rá, hogy a Nem-

zetgyűlésben bizalmat kérjen vagy programjához, vagy valamilyen általá-

                                           
6 „A hadüzenetet jóvá kell hagyatni a Parlamenttel.” (Alk., 35.). Érdemes ezt az 1946-os Alkotmány híres 
preambulumának 14. bekezdésével összevetni: „Franciaország (...) hódító szándékkal nem fog háborút 
indítani...” Egyébként a hadüzenet jóváhagyását, elvben legalábbis, a két Háznak külön-külön meg kell 
szavazni. Mivel az öbölháború idején az ENSZ Biztonsági Tanácsa 678. határozatát tekintették az akció 
jogi alapjának, a kormány – élve az Alkotmány 49. cikkelyének 1. bekezdésében felkínált lehetőséggel – 
csak bejelentette szándékát a Parlamentnek, de nem kérte a két Ház felhatalmazását. 
7 Ez annyit jelent, hogy háborús veszély vagy fegyveres felkelés esetén a civil hatóságoktól a katonaság 
veszi át a hatalmat. Ezt az V. Köztársaság fennállása óta egyszer sem hirdették ki, ellentétben a szükség-
állapottal (État d’urgence), ezt viszont az 55-385-ös 1955. április 3-i törvény alapján többször is kihirdet-
ték, először az algériai konfliktus kapcsán, majd 1984-ben Új-Kaledóniában, utoljára, az emlékezetes 
külvárosi gyújtogatások miatt, 2005. november 8-tól 2006. január 4-ig. L. Code Pénal, édition 2000, 
Dalloz, Paris, 1601–1603. o. 
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nos politikai nyilatkozathoz”.8 Első olvasásra olybá tűnik, mintha itt két 

különböző aktusról volna szó, és mintha az első aktus (vagyis a kormány 

programjának megszavaztatása) többé-kevésbé kötelező volna, a második 

pedig (az általános politikai nyilatkozat megszavaztatása) csak tetszőleges. 

Feltehetően az V. Köztársaság első miniszterelnöke, Michel Debré is így 

gondolta a dolgot, amikor 1959. január 15-én programjára bizalmat kért a 

Parlamenttől. Utóda, Georges Pompidou 1962. április 26-án szintén aláveti 

magát a bizalmi szavazásnak. A hagyomány azonban ettől az időtől meg-

szakad. 

Ettől fogva a miniszterelnökök a bizalmi szavazást nem tartják ma-

gukra nézve kötelezőnek, mi több, 1966-ban Georges Pompidou fehéren-

feketén ki is jelenti: „Az 1958-as Alkotmány nem írja elő kötelező érvény-

nyel, hogy a kormánynak bizalmat kell kapnia a Parlamenttől”.9 (Ezt az 

alkotmányértelmezést nevezték annak idején Pompidou-doktrínának.) Ray-

mond Barre 1977. április 28-án ugyan bizalmat kért programjára a Parla-

menttől, de előző évben kijelentette, mégpedig épp a „Pompidou-doktríná”-

ra hivatkozva, hogy ez az aktus nem kötelező. Legutóbb, 2005. június 8-án, 

az újonnan kinevezett miniszterelnök, Dominique de Villepin kért kormá-

nya nevében „általános politikai nyilatkozatra” bizalmat a Nemzetgyűlés-

től,10 de ez merőben formális aktus, az újonnan kinevezett miniszterelnök 

mindössze azt jelzi, szeretne jó viszont kialakítani a parlamenti többséggel, 

és hogy eltökélt szándéka tiszteletben tartani a parlamenti játékszabályokat. 

                                           
8 A francia szövegben az igei állítmány (vagyis az engager ige) kijelentő módban van; ezt a kijelentő 
módot lehet egyszerű lehetőségként is felfogni, de lehet úgy is értelmezni, hogy – mivel egyesek szerint 
jogi szövegben a francia kijelentő módnak valójában felszólító mód a jelentése – az aktus nem fakultatív, 
hanem kötelező. Hogy pontosan mi számít „kormányprogramnak” és mi „általános politikai nyilatkozat-
nak”, arra nézve az 1958-as Alkotmány nem ad felvilágosítást. A kormányfők azonban inkább az utóbbi 
szókapcsolatot használják, nyilván hogy ezzel is hangsúlyozzák, puszta politikai gesztusról van szó, nem 
pedig bizalmi szavazásról, még kevésbé „beiktatásról”. Az „általános politikai nyilatkozat” kifejezésnek 
nincs pontos jelentéstartalma, mindenki azt ért rajta, amit akar. 
9 Idézi Rouvillois, Frédéric [2004], 226. o. 
10 Ezt 363 szavazattal 178 ellenében meg is kapta. Le Monde, 2005. június 9. 
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Szó, ami szó, nagy feladatok álltak a Villepin-kormány előtt (a munkanél-

küliség csökkentése, a munkaszerződések egyes vitatott pontjainak újratár-

gyalása stb.); ilyen helyzetben nem árt jó előre biztosítani a Ház jóindula-

tát. 

A kormány ugyanis az V. Köztársaságban nem a Parlamenttől, ha-

nem a köztársasági elnöktől kapja legitimitását (és akkor lép hivatalba, 

amikor a köztársasági elnök a minisztereket kinevezte), ezért nincs szükség 

rá, hogy a Parlament külön beiktassa. Ennek következményeként a kor-

mánynak már nem kell bizalmat kérnie a Parlamenttől, a kormányt nem 

kell a Parlamentnek – mint ahogyan a IV. Köztársaság alatt kellett – funk-

ciójába „beiktatni”. Vagyis az Alkotmány abból indul ki, hogy a kormány 

eleve bírja a Parlament bizalmát, és ha mégsem ez a helyzet – utóvégre erre 

való az 50. cikkelyben részletezett bizalmatlansági indítvány –, azt a képvi-

selőknek kell bizonyítani. 

Nemkülönben arra is lehetősége van a miniszterelnöknek (Alk., 

49./4.), hogy a Szenátusnak kérje a jóváhagyását „általános politikai nyilat-

kozat kapcsán”. Legutóbb Dominique de Villepin miniszterelnök tett 2005. 

június 9-én, bemutatkozás gyanánt, „általános politikai nyilatkozatot” a 

Szenátusban. A nyilatkozatot vita, a vitát szavazás követte.11 A szavazás, 

persze, csak konzultatív jellegű, negatív eredmény esetén sem vonhatja 

maga után a kormány lemondását. A miniszterelnök tehát nagy kockázatot 

nem vállal magára, de még így is csak akkor szokott élni a lehetőséggel, ha 

biztos a kedvező eredményben. Nem árt, ha érzékelteti az országgal, főleg 

frissen kinevezett és nagy tervekkel fellépő kormány esetében, hogy szá-

míthat a két Ház többségének aktív támogatására. 

Érdekes esete volt a 94./4. alkalmazásának, amikor 1989. november 
                                           

11 A szavazók közül 173 a nyilatkozat mellett, 126 a nyilatkozat ellen foglalt állást (Le Figaro, 2005. 
június 10.). 
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20-án Michel Rocard szocialista miniszterelnök, a berlini fal leomlásával 

keletkezett új világpolitikai helyzet kapcsán „általános politikai nyilatkoza-

tot” tett a jobboldali többségű Szenátusban. A szenátorok először nagyon 

meg voltak illetődve; csak akkor jöttek zavarba, amikor kiderült: a baloldali 

miniszterelnök bizony meg is akarja szavaztatni őket. Mondhatni, kínos 

helyzetbe kerültek. Legszívesebben leszavazták volna a szocialista kor-

mányfőt, de hát mégse mondhattak nemet a berlini fal leomlására. Így tör-

tént, hogy – feltehetően először és utoljára – a konzervatív Szenátus (igaz, 

gyönge többséggel, de mégiscsak) támogatásáról biztosította a baloldali 

kormányfőt, ráadásul olyan pillanatban, amikor a Nemzetgyűlésben a jobb-

oldali ellenzék épp bizalmatlansági indítványt nyújtott be ellene.12 

A 49. cikkely 3. bekezdése szerint a miniszterelnöknek arra is lehető-

sége van, hogy – miután a kormányértekezlet megvitatta a dolgot13 – a 

Nemzetgyűlésben törvényszöveget fogadjon el a kormány felelősségére. 

Ebben az esetben – bár a képviselők megszavazni nem szavazzák meg a 

törvényt – úgy kell tekinteni, mintha annak rendje-módja szerint elfogadták 

volna, kivéve ha a Nemzetgyűlés a törvény elfogadásától számított huszon-

négy órán belül nem ad be bizalmatlansági indítványt a kormány ellen. 

2004-ig a kormány 78 alkalommal élt ezzel a módszerrel, és a 78-ból a 

képviselők 39-szer adtak be bizalmatlansági indítványt a kormány ellen.14 

A Nemzetgyűlés szempontjából ez a rendelkezés része a Parlamentet „raci-

onalizáló”, a képviselőket gúzsba kötő mechanizmusnak, a végrehajtó hata-

lom szempontjából viszont nagyon is kényelmes, hiszen – ha egyszer a 

kormány biztos a többség támogatásában – bármilyen törvényt elfogadtat-

                                           
12 Carcassonne, Guy [2004], 242–243. o. 
13 A döntésről vagy hírt ad a kormányértekezlet után kiadott kommüniké, vagy nem; ami annyit jelent, 
hogy a „negyvenkilenc per hármas” érheti hideg zuhanyként is a képviselőket. A rendelkezés alkalmazá-
sát, mindenesetre, a miniszterelnök személyesen jelenti be az első Háznak. Carcassonne, Guy [2004], 
238–242. o. 
14 Ugyanott, 240. o. 
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hat a Parlamenttel. 

Persze, csak ha a kérdéses törvény csakugyan fontos, vagyis ha meg-

éri a kockázatot. Mert Quarante-neuf trois-t – vagy ahogyan a képviselők 

mondják – a nagyágyút,15 amely lehetővé teszi, hogy a kormány, akár 

fennmaradását is kockáztatva, bármilyen törvényszöveget ráerőszakoljon a 

Parlamentre, nem lehet nyakra-főre alkalmazni. Nem véletlen, hogy a cik-

kely alkalmazását még a parlamenti többség soraiból is mindig felháboro-

dott moraj fogadja.16 Eredetileg csak arra az esetre találták ki ezt a hatásos 

fegyvert, amikor a kormánynak nincs többsége a Parlamentben. De később 

akkor is igénybe vették, amikor kicsi volt a különbség a kormánytöbbség és 

az ellenzék között (1967), amikor a kormánytöbbség erősen megosztott 

(1976) vagy éppen ellenséges a kormánnyal szemben (1982), mi több, ak-

kor is, ha a többség türelmetlen, a kormánynak sietős a dolga, és fogytán az 

idő (1986, 2003). 

A három évig hivatalban levő Michel Rocard-kormány például ti-

zenháromszor, Édith Cresson (ő alig egy évig volt csak hivatalban) négy-

szer, Jacques Chirac pedig (az első „társbérlet” idején még miniszterelnök-

ként) hétszer alkalmazta a „nagyágyút”. Egyedül Lionel Jospin nem folya-

modott soha ehhez az eszközhöz, ő viszont mással „revolverezte” a kor-

mánytöbbséget: azzal fenyegetőzött, hogy lemond, ami viszont – ha csak-

ugyan megtörténik – a IV. Köztársaság sokat bírált hagyományát hozta 

volna vissza az V. Köztársaság Parlamentjébe. Nem csoda, hogy ez a ren-

delkezés a képviselők szemében valóságos jelképe a francia Parlament jog-

fosztottságának. Sokan nem is tartják szokványos procedúrának, csak afféle 

                                           
15 A francia politikai nyelv a Grosse Bertha kifejezést használja, ami az I. világháborúban a francia fővá-
rost rettegésben tartó német messze hordó ágyúnak volt a neve. 
16 Olivier Duhamel [2003], 280. o. „Már megint a 49/3-assal revolvereznek minket...” nyilatkozik ilyen-
kor egy-egy felháborodott ellenzéki képviselő az esti tévéhíradóban. Nem túlzás azt állítani, hogy Fran-
ciaországban ez az 1958-as Alkotmány legismertebb cikkelye. 
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ultima rationak, végső eszköznek, jóllehet a kormány mégiscsak gyakran 

folyamodik ehhez a végső (vagy csak kényelmes?) megoldáshoz, és nem is 

csak a különösen fontos törvényszövegek vagy módosítási indítványok ese-

tében. 

A „negyvenkilenc per három” csaknem minden törvényszöveg kap-

csán alkalmazható, de két megszorítással. Alkotmányos törvényt, vagyis 

alkotmánymódosítást nem lehet így elfogadtatni; a 89. cikkely ugyanis vi-

lágosan kimondja, hogy a törvénytervezetet mindkét Házban „meg kell 

szavazni”: vagyis itt szavazásról van szó, márpedig a „negyvenkilenc per 

három” nem szavazásról, hanem – épp ellenkezőleg – szavazás nélküli „el-

fogadásról” beszél. A második megszorítás a végrehajtási törvények elfo-

gadásának egyik esetére vonatkozik; nevezetesen arra az esetre, amikor a 

Szenátus visszautasította a törvényt. Ebben az esetben ugyanis az alaptör-

vény megköveteli a szavazás során az abszolút többséget; ez pedig olyan 

feltétel, amely a „negyvenkilenc per hármas” alkalmazása esetén nem telje-

síthető.17 

A „negyvenkilenc per hármas” akkor is félelmetes eszköz a kormány 

kezében, ha a képviselőknek történetesen sikerül megbuktatni a kormányt; 

mindez ugyanis olyan válságnak lehet kezdete, amely a Nemzetgyűlés fel-

oszlatásával is járhat. Bizony, az a fegyver, amelyet az Alkotmány védeke-

zésül a képviselők kezébe ad, visszafelé is elsülhet. Akárhogyan is, a 

„negyvenkilenc per hármast” kizárólag különleges helyzetben lenne szabad 

elővenni; ezzel szemben a miniszterelnökök olyan helyzetekben is alkal-

mazzák, amelyekben nincs semmi rendkívüli. Eredetileg a rendelkezést a 

gyönge kormányok mankójának szánták; ezzel szemben olyan erős kormá-

nyok is támaszkodnak rá, amelyeknek semmi szükségük erre a segítségre. 

                                           
17 Carcassonne, Guy [2004], 239. o. 
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Ráadásul a „nagyágyú” azt a hitet ülteti el a képviselőkben, hogy hiába 

minden, ha a Nemzetgyűlés valamilyen törvényszöveg kapcsán vitába ke-

veredik a kormánnyal, így is, úgy is a Ház húzza a rövidebbet. Nem vélet-

len, hogy Lionel Jospin miniszterelnöki megbízatása idején mindvégig tar-

tózkodott az alkalmazásától. Nem úgy Jean-Pierre Raffarin, ő ezzel akarta 

letörni az obstrukciót, és átpasszírozni a Nemzetgyűlésen a 2003. február 

13-i választási reformot.18 

Lehetne, persze, korlátozni is a „negyvenkilenc per hármas” alkal-

mazását. Vagy minőségileg, vagy mennyiségileg. Minőségileg például úgy, 

hogy alkotmányosan kikötik: csak különösen fontos törvényszövegek ese-

tében lehet alkalmazni. Ezzel az a baj, hogy jogilag nehezen megragadható, 

hogy mi számít fontos törvénynek, és mi nem, arról nem is beszélve, hogy 

különleges esetben bármilyen jelentéktelen törvényszöveg is hirtelen jelen-

tőségre tehet szert. Ha pedig mennyiségileg próbálnák korlátozni a „negy-

venkilenc per hármas” alkalmazását, mondjuk, évente egy alkalomra, köny-

nyen oda jutnának, hogy a miniszterelnökök összegyűjtenék a képviselők 

által ellenzett törvényszövegeket, hogy azután ezt a gigantikus törvényt 

egyszerre nyomják le az első Ház torkán. 

Guy Carcassonne az előbbi kettőnél sokkal vakmerőbb elképzelést 

fejt ki kitűnő könyvében:19 szerinte a „negyvenkilenc per három” alkalma-

zása előtt meg kellene szavaztatni a Nemzetgyűlést, és a képviselők esetleg 

minősített többséggel elejét vehetnék annak, hogy a miniszterelnök tör-

vényszöveg elfogadásához kösse a kormány felelősségét. Minthogy a mi-

nősített többség megkívánja, hogy a többség egy része is csatlakozzon a 

parlamenti ellenzékhez, az előbbi feltehetően kétszer is meggondolja, mi-

                                           
18 2006 tavaszán Dominique de Villepin miniszterelnök a azt a CPE-vel kapcsolatos törvényt is a 49/3-
assal szavaztatta meg, amelyet később – hallgatólagosan – kénytelen volt visszavonni. 
19 Ugyanott, 241–242. o. 
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lyen ügyben nyújt támogatást politikai ellenfelének. Mindenesetre, ilyen 

lépéssel a többség egyértelműen tudtára adná a kormánynak, hogy bár nem 

kívánja megbuktatni, elfogadhatatlannak tartja a törvényszöveget, amit a 

kormány rá akar erőszakolni. Ilyen összefogás Guy Carcassonne szerint két 

ízben is létrejöhetett volna a „negyvenkilenc per hármas” alkalmazásának 

történetében: 1967-ben, amikor Georges Pompidou a „negyvenkilenc per 

hármat” az alaptörvény 38. cikkelyével kombinálta, amely lehetővé teszi, 

hogy a végrehajtó hatalom, feltéve hogy megszerezte a Parlament felhatal-

mazását, törvényerejű rendeletekkel kormányozzon,20 és 1982-ben, amikor 

Pierre Mauroy miniszterelnök, a képviselők nem kis megdöbbenésére, az 

1961-es puccsista tábornokok rehabilitálását akarta ráerőszakolni a szocia-

lista többségre. 

Olivier Duhamel kiprovokált bizalmatlansági indítványnak nevezi a 

„negyvenkilenc per hármat”. De létezik ezzel szemben spontán bizalmat-

lansági indítvány is, amelyet a Nemzetgyűlés kezdeményez (alk., 49./2.). 

Mindössze az a baj, hogy az 1958-as Alkotmány – tekintettel arra, hogy 

megszövegezői annak idején a kormány stabilitását tartották szem előtt – a 

procedúrát egy sor feltételhez köti. Az alkotmányozóknak az volt a szándé-

kuk, hogy rendkívüli módon megnehezítsék a kormánynak parlamenti kez-

deményezésre történő megbuktatását, ha ugyan ezt – okulva a IV. Köztár-

saság negatív tapasztalatából – nem akarták eleve lehetetlenné tenni. Ezért 

az V. Köztársaságban kormányt csakis akkor lehet képviselői kezdeménye-

zéssel megbuktatni, ha már nyilvánvaló, hogy elvesztette a parlamenti 

többség bizalmát. 

A képviselőknek nagyon nehéz, sőt, szinte lehetetlen feltételeket kell 

                                           
20 Ennek kapcsán állította fel Pierre Marcilacy a következő „matematikai” egyenletet: „38 plusz 49/3 
annyi mint 16” (más szóval a végeredmény azonos a rendkívüli állapottal, minthogy ennek feltételeit 
részletezi az Alkotmány a 16. cikkelyben). 
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teljesíteni. Már ahhoz is a Nemzetgyűlés egytizedének aláírása kell, hogy a 

beadványt egyáltalán elfogadják. (Ez jelenleg 58 szavazat.)21 És ha egyszer 

a névsort leadták, a listát lezártnak tekintik: nevet elvenni ugyanúgy nem 

lehet, mint nevet utólag hozzáírni.22 A szavazást pedig nem azonnal tartják, 

hanem – mintegy gondolkodási időt hagyva a kormányt megbuktatni aka-

róknak – az indítvány beadása után negyvennyolc órával. További megszo-

rítás, hogy, már a szavazásnál, kizárólag a beadvány melletti voksok számí-

tanak (vagyis a kormány úgy tekinti a tartózkodókat, mintha azok is a párt-

ján állnának), és a beadványt csak akkor fogadja el a Parlament, ha a Nem-

zetgyűlés taglétszámának több mint fele támogatja (más szóval a jelenlevő 

képviselők többsége még nem elégséges a győzelemhez). Vagyis legalább 

289 képviselő szavazata kell az ilyen indítványhoz, amit csaknem lehetet-

len összehozni. Ráadásul egy képviselő egy rendes parlamenti ülésszakon 

csak három bizalmatlansági indítványt írhat alá, rendkívüli ülésszakon pe-

dig csak egyet.23 Ha a Parlament szükségállapot idején a törvény erejénél 

fogva ül össze, bizalmatlansági indítványt nem lehet beadni. 

A bizalmatlansági indítvány kezdeményezői legelőször is fogalmaz-

nak egy szöveget (ezt fogják szavazásra bocsátani), és a szöveget azután 

leadják a házelnöknek. A szöveg ezzel a rituális formulával fejeződik be: 

L’Assemblée nationale, con-formément au deuxième alinéa de l’article 49 

de la Constitution, censure le gouvernement. [A Nemzetgyűlés az Alkot-

mány 49. cikkelyének 2. paragrafusa szerint megvonja bizalmát a kormány-

tól.] A szövegnek egyébként nincs különösebb jelentősége, hacsak az nem, 

hogy valamilyen konszenzust képviseljen, már csak azért is, mert így az 

                                           
21 Minthogy jelenleg 577 képviselői hely van a Nemzetgyűlésben, az egytized valójában 57, ezt azonban 
58-ra kerekítik. 
22 Vö. RAN, 153. cikkely 4. bekezdés. Renoux, Thierry S. – Villiers, Michel de [2004], 917. o. 
23 A kormány által kezdeményezett bizalmi szavazás esetében viszont mindig van lehetőség bizalmatlan-
sági indítvány beadására. 



 329

indoklást a lehető legtöbb képviselő el tudja fogadni. Bizalmatlansági in-

dítványt – tetszik, nem tetszik – a kormánynak kötelező felvenni a napi-

rendbe; mind a szónokok rendelkezésére álló időt, mind a vita időpontját az 

elnöki értekezleten határozzák meg (de erre legkésőbb az alkotmányosan 

kiszabott 48 óra lejárta utáni harmadik ülésnapon sort kell keríteni). 

Ez a mechanizmus – összekapcsolódva a többségi szavazásnak kö-

szönhető szilárd parlamenti többség (fait majoritaire) megjelenésével – be 

is váltotta a reményeket. Az V. Köztársaság történetében – emlékezetes 

esemény! - egyetlenegyszer sikerült csak a Parlamentnek a kormányt meg-

buktatni, 1962. október 5-én, mégpedig azutá, hogy Georges Pompidou 

miniszterelnök azt „javasolta” de Gaulle-nak (persze, csak formálisan, hi-

szen nem az övé volt a kezdeményezés, hanem az államfőé), hogy élve a 

11. cikkely lehetőségeivel – a Parlament két Házát megkerülve, vagyis a 

képviselők és szenátorok feje fölött átnyúlva – referendummal hagyassa 

jóvá azt az alkotmánymódosítást, amely törvénybe iktatta a köztársasági 

elnök közvetlen választását. 

A bizalmatlansági indítvány esetén a szavazás nyilvános, a képvise-

lők kisorsolnak egy betűt, majd attól a betűtől fogva ábécésorrendben (név 

szerint szólítják őket) felmennek a szószékre, és a szavazatot bedobják egy 

urnába. A szavazás lebonyolítására 45 perc áll rendelkezésükre.24 Ha az 

ellenzéknek nem sikerül csak 288 szavazatot összegyűjteni, vagyis ha csak 

egyetlen nyomorúságos szavazat hiányzik is, a bizalmatlansági indítvány 

sikertelen. Az V. Köztársaság történetében kétszer is előfordult, hogy pa-

raszthajszálon múlt a kormány megbuktatása. 1990 novemberében a 

Rocard-kormány ellen beadott bizalmatlansági indítványhoz csak öt, az 

1992 májusában Pierre Bérégovoy kormánya ellen beadotthoz pedig mind-

                                           
24 Avril, Pierre – Gicquel, Jean [2004], 135. o. 
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össze két szavazat hiányzott.25 Ilyenformán el lehet mondani, a bizalmat-

lansági indítvány a francia Parlamentben nem egyéb puszta fikciónál. De 

szükséges fikciónál, hiszen ez a lehetőség nélkülözhetetlen eleme a parla-

menti játékszabályoknak. 

A kormánynak, sikeres bizalmatlansági indítvány után, haladéktala-

nul meg kell válnia hivatalától. Ez úgy történik, hogy a miniszterelnök 

írásban átadja az államfőnek a kormány lemondását. A lemondást a köztár-

sasági elnöknek kötelező elfogadni. Mindamellett a lemondott kormány 

egészen addig hivatalban marad, bár csak a „folyó ügyekre” vonatkozó kor-

látozott jogosítvánnyal, míg a köztársasági elnök nem intézkedik új kor-

mány felállításáról. Mindamellett de Gaulle az 1962-es sikeres bizalmatlan-

sági indítvány idején is megtalálta a módját, hogy kifejezésre juttassa nem-

tetszését. A kormány lemondását ugyanis csak két hónap késéssel fogadta 

el, 1962. november 28-án, miután „megtorlásul” feloszlatta a Nemzetgyű-

lést, és az új választások eredményeként ismét gaullista többség került a 

Parlamentbe. Jóllehet a bizalmatlansági indítványt nagy nehezen sikerült 

összehozni, a kormány maradt, sőt, még nagyobb többséget tudhatott maga 

mögött, mint korábban. 

Elég az hozzá, a 49./2. inkább csak dühös ejnye-bejnye, semmint va-

lóságos kockázat, ijesztő fenyegetés. Mégis sűrűn élnek vele, egyrészt mert 

ezt legalább a képviselők kezdeményezhetik, és azért is, mert lehetővé te-

szi, hogy az ellenzék előzetesen vitát tartson, és a vitában hangot adjon 

nemtetszésének a kormány politikáját illetően. Mindamellett nagy mérték-

ben rontja a bizalmatlansági indítvány hatékonyságát, ha az ellenzék erősen 

meg van osztva; ilyen volt a helyzet például 1979-1980-ban, amikor a kom-

munista és szocialista frakció rivalizálásának eredményeként mindkét frak-

                                           
25 Carcassonne, Guy [2004], 237. o. 
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ció külön-külön adta be bizalmatlansági indítványát. (Amikor 1979. márci-

us 14-én a kommunisták és a szocialisták csaknem egy időben adtak be két 

bizalmatlansági indítványt, az akkori házelnök, Jacques Chaban-Delmas 

sorshúzással döntötte el, hogy melyiket olvassák fel először.) Emlékezetes 

bizalmi szavazás volt 1983. december 9-én tiltakozásul a készülő baloldali 

sajtótörvény ellen; 1985. április 19-én, válaszul a szocialista többségnek 

arra az elhatározására, hogy a választási rendszert meg fogja változtatni, 

vagy 1990. május 4-én tiltakozásul a készülő amnesztiatörvény ellen. 1958-

tól 2004 márciusáig 48 bizalmatlansági indítványt adtak be a Nemzetgyű-

lésben (évente átlagosan kettőt).26 Általánosságban elmondható, hogy míg a 

kormány csakis akkor él a 49. cikkely első bekezdésével, ha biztos a dolgá-

ban, a parlamenti ellenzék akkor is alkalmazza a 49. cikkely 2. bekezdését, 

ha előre tudja, hogy úgysem sikerül az előírt többséget összehozni. Igaz, 

hogy a kormányt nem tudja megbuktatni, annyi előnye azonban minden-

képp van a procedúrából, hogy ország-világ előtt hangot adhat nemtetszés-

ének és elégedetlenségének. 

Ha igaz, hogy a III. Köztársaság teremtette meg modern francia par-

lamentarizmust, az is igaz, hogy emennek – egy sor parlamentáris hagyo-

mányt illetően - egészen a Lajos Fülöp-féle Júliusi Monarchiáig nyúlnak 

vissza a gyökerei. Ilyen az interpelláció is. Az interpelláció azonban a III. 

Köztársaság idején, a bizalmi szavazással összekapcsolódva, egyik fő esz-

köze lett a kormány megbuktatásának. Mind a III., mind a IV. Köztársaság 

alatt, vagyis egészen 1958-ig, minden kérdést vita követett, a vitát pedig 

szavazás zárta. Nem csoda, hogy ilyenformán a szóbeli kérdések is nagy-

ban közrejátszottak a politikai instabilitás fenntartásában. Mindebből az 

következik, hogy az interpelláció francia hagyománya szorosan összekap-

                                           
26 Olivier Duhamel [2003], 280. o.; Avril, Pierre – Gicquel, Jean [2004], 258. o. 
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csolódott a kormány felelősségének felvetésével, illetve a bizalmatlansági 

indítvány procedúrájával, amelynek 1958-ig sajátos esete. Jellemző a Par-

lament akkori szupremáciájára, hogy erről az intézményről egyetlen szót 

sem találunk az 1946-os alkotmányban.27 

Magától értetődik, hogy az 1958-as Alkotmány ennek az előjognak 

sem kegyelmezett. Megfosztani, persze, nem akarták az alkotmányozók a 

képviselőket ettől a lehetőségtől, mindössze az történt, hogy a kérdések 

procedúráját szigorúan elválasztották a kormány felelősségének megkérdő-

jelezésétől.28 Ami annyit jelent, hogy ha egy képviselő kérdést tett fel a 

kormány valamelyik tagjának, az eljárás semmiképpen sem végződhet sza-

vazással. (Ezt a tilalmat a 48. cikkely 2. bekezdése ugyan csak hallgatóla-

gosan tartalmazza, az Alkotmánybíróság 59-2-es számú 1959. június 17-i 

és 24-i határozata azonban – határozottan tiltva, hogy a két Ház megvitassa 

és szavazással vagy határozathozatallal zárja a kérdésekre adott miniszteri 

válaszokat – ezt az implicit tilalmat immár nyíltan megfogalmazott tila-

lommá változtatta.) Így az interpelláció intézménye, amely sokak szemében 

valóságos jelképe volt a Parlament korlátlan hatalmának, teljesen eltűnt a 

politikai életből. Ez a magyarázata, hogy Franciaországban miért szorult 

háttérbe a szóbeli kérdések tradíciója. 

A Parlament, magától értetődik, nemcsak ellenséges szavazattal vagy 

bizalmatlansági indítvánnyal ellenőrizheti a kormány munkáját. Vannak a 

kormányzati munka ellenőrzésének nyugodtabb, békésebb formái is. Álta-

lánosságban el lehet mondani, hogy az V. Köztársaság alkotmányos rend-

jében a kormányzati munka ellenőrzésének a tájékozódás és a tájékoztatás a 

leglényege, nem pedig az, hogy a Parlament interpelláció ürügyén újra meg 
                                           

27 Formery, Louis-Simon [2004], 95–96. o. 
28 Mi több, sokáig még az aktualitástól is. Jellemző eset: amikor a marokkói Mehdi Ben Barkát, az ismert 
baloldali politikust 1965. október 29-én elrabolták Párizsban, egy képviselő azonnal tájékoztatást kért a 
kormánytól, az illetékes miniszter azonban egészen 1966. május 6-áig várt a válasszal. 
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újra megkérdőjelezze a kormány felelősségét. Mindenesetre, az ellenőrzés-

nek megvan azért a maga eszköztára, sőt, a honatyáknak arra is lehetőségük 

van, hogy vagy felváltva éljenek ezekkel az eszközökkel, vagy alkalomad-

tán kombinálják őket. A lehetőségek vizsgálóbizottság alakításától az írás-

ban feltett kérdésig, a pénzügyi bizottság vizsgálódásától az állandó bizott-

ságokig, illetve a kormánynak feltett kérdésig ívelnek. A kormányzati tevé-

kenység ellenőrzésének, meglehet, ez az utóbbi a leglátványosabb és leg-

ismertebb formája. 

A 48. cikkely 2. bekezdése kimondja: „Minden héten legalább egy 

ülésnapot a képviselők kérdéseinek, illetve a kormány válaszainak kell 

szentelni”. Mivel ez a lehetőség szűknek bizonyult, és a cikkely értelmezé-

sével is bajok voltak,29 valamilyen procedúrát mégiscsak kellett találni, 

amelynek keretében a képviselők kérdéseket tehetnek fel a minisztereknek; 

így született 1974-ben – ráadásul a fent említett cikkely megkerülésével és 

minden jogi megalapozottság nélkül – az akkori köztársasági elnök, Valéry 

Giscard d’Estaing kezdeményezésére a kormányhoz intézett kérdések lehe-

tősége (erre a Nemzetgyűlésben minden szerdán, a Szenátusban havonta 

egyszer, csütörtökön került sor). Minthogy az eseményre a tévé is kivonult, 

és az ülést közvetlenül a miniszteri értekezlet után tartották, sokáig ez volt 

a parlamenti élet legizgalmasabb, legszínesebb eseménye (nem csoda, hogy 

ilyenkor mindig megteltek a Nemzetgyűlés padsorai). 

A kérdés többféle lehet. Van, amikor a képviselőnek csak egy adatra 

van szüksége, valamilyen fontos információra, és azt akarja megkérdezni; 

van, amikor a szereplésvágy fűti, és az az egyetlen célja, hogy kérdés for-

májában jól odamondjon a kormánynak; van, amikor a képviselő a kérdés-

sel csak egyik szakminisztert szeretné valamilyen ígéretére emlékeztetni; 
                                           

29 Míg egyesek úgy értelmezték, szigorúan csak egy alkalomról van szó, mások úgy, hogy lehet több 
ülésnapot is a kérdéseknek szentelni, de egyet kötelező. 
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van, amikor a kínos kérdéssel csak borsot akar törni valamelyik miniszter 

orra alá; és van, amikor a képviselő – a szakminiszter tudtával, beleegyezé-

sével, ha ugyan nem kifejezett kérésére – teszi fel a hozzá intézett kérdést, 

csak hogy alkalmat adjon a miniszternek az eredmények bemutatására, a 

kormány áldozatos és fáradhatatlan munkájának ismertetésére, esetleg az 

ellenzék aknamunkájának leleplezésére.30 

A kormányhoz intézett kérdések procedúráját 1993-ban, a Nemzet-

gyűlés új házelnökének, Philippe Seguinnek a kezdeményezésére teljesen 

átalakították. 1993-ig pontosan egy óra negyvenöt percet szántak az ülésre, 

ezt az időt osztották fel a frakciók közt, de úgy, hogy ülésenként a függet-

leneknek is lehetőségük legyen legalább egy kérdés feltevésére. A kérdése-

ket – nem árt az elővigyázatosság – legkésőbb aznap délig írásban le kellett 

adni a házbizottság hivatalában. A kérdezők szabadon rendelkezhettek a 

frakciójuk időkeretével (még a frakciónak adott egész időkeretet is felhasz-

nálhatták); a feleletet illetően a miniszterelnök vagy a szakminiszter a kor-

mány bármelyik tagjára rábízhatta a választ. A miniszter válasza után vi-

szontválaszra már nem volt lehetőség. Minthogy a válasz ideje is beleszá-

mít a frakciónak kimért időkeretbe, a túlontúl hosszúra méretezett miniszte-

ri válasz egyszersmind a frakciónak adott időt is kimerítette. 

1993-tól sokkal nagyobb az esélye a spontán dialógusnak. A kérdé-

seket a miniszterek nem kapják meg előre (mindössze azt kell előre közöl-

ni, melyik képviselő akar kérdezni, és melyik miniszterhez szól a kérdés). 

A szólásidőt nemcsak a képviselőknek, de a válaszoló minisztereknek is 

pontosan kimérik. Ettől fogva két ülésen is kérdéseket lehet intézni a kor-

mányhoz: kedd délután és szerda délután. A Szenátusban csütörtök a kor-

mányhoz intézett kérdések ülésnapja. Az ülést – amely kedden és szerdán 

                                           
30 Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 389. o. 
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15h-tól 16h-ig tart – a France 3 csatorna közvetíti, és mind a kérdező, mind 

a kérdésre válaszoló miniszter pontosan két és fél perccel rendelkezik. A 

miniszterek legalább két órával az ülés kezdete előtt megkapják a kérdése-

ket, úgyhogy bőven van idejük felkészülni a válaszra. Szokás még, hogy a 

parlamenti többség meg az ellenzék felváltva kap szót. Ráadásul ezen az 

ülésen megengedett a személyeskedés, lehet egy kicsit erősebb kifejezése-

ket is használni, és a házelnök ilyenkor nem él sem a rendreutasításnak, 

sem az ülés felfüggesztésének jogával.31 Az ülés elnöke csakis azokat sza-

kítja félbe, akik visszaélnek a szólásidővel. 2003-tól – új szokás – a hónap 

első szerdáján a kormányhoz intézett négy első kérdést az európai ügyek-

nek szentelik.32 

A kérdésfeltevésnek nem is egy formája, de azt is lehetne mondani, 

„műfaja” van. Az első – ez a legünnepélyesebb – a vitával összekötött szó-

beli kérdés. A procedúrának, amelyet az 1958-as Alkotmány intézményesí-

tett, ma már történelmi példája, amikor a Nemzetgyűlésben François 

Mitterrand de Gaulle 1964. január 31-i sajtóértekezlete kapcsán intézett 

kérdést 1964. április 24-én Georges Pompidou-hoz, az akkori miniszterel-

nökhöz.33 (Ezen a híres sajtóértekezleten fejtette ki de Gaulle azt az elméle-

tet, amely szerint egyedül a köztársasági elnök minden hatalom forrása; de 

Gaulle ugyancsak itt jelentette be azt is, hogy ennek az elméletnek megfe-

lelően kormányrendeletben rögzítik, hogy az államfő hatáskörébe tartozik a 

francia atomhaderő, az úgynevezett force de frappe bevetése.) 

A vitával összekötött szóbeli kérdés esetében az eljárás a következő: 

a kérdést a képviselő leadja az elnöki értekezlet hivatalában, az elnöki érte-

kezleten pedig kijelölik az időpontot (vagyis eldöntik, hogy a kérdést mikor 
                                           

31 Villiers, M. de – Renoux, Thierry S. [2001], 1018. o. 
32 Gicquel, Jean [2003], 669. o. 
33 L., http://www.mitterrand.org/institut/lettre/lettre1/24avril1964.htm; Vö., Maus, Didier [1998], 42–44. 
o. 
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tűzik napirendre), és meghatározzák a miniszter válaszát követő vita időke-

retét. A vita után nincs szavazás, hiszen más a szóbeli kérdés procedúrája, 

és más a bizalmi szavazásé. A Nemzetgyűlésben ez a kérdésforma, igaz, 

egy kicsit archaikusnak számít, sőt, meglehet, ki is ment a divatból34 (utó-

végre ott a lehetőség bizalmatlansági indítvány beadására), de a Szenátus-

ban mind a mai napig gyakori (1991-ben például huszonegy ilyen kérdésre 

került sor). 

Ennek változata a vita nélküli szóbeli kérdés. A képviselő felteszi a 

kérdést, a miniszter tömören válaszol, majd következik a képviselő rövid 

viszontválasza, végül, utolsó szó jogán, megint csak a miniszteré. Ha mi-

niszterhez intézik a kérdést, a kormány előjoga kijelölni, melyik miniszter 

ad választ, és a kérdés feltevője ezt nem kifogásolhatja. Pontosan ki van 

számítva, melyik frakció hány kérdést tehet fel. A vita nélküli szóbeli kér-

dés nem zárja ki a viszontválaszt, de az eszmecsere szigorúan csak a kérde-

zőre meg a miniszterre korlátozódik, mások ilyenkor nem kapnak szót. A 

Nemzetgyűlésben péntek, a Szenátusban kedd a vita nélküli szóbeli kérdé-

sek ideje.35 Az esemény azonban nem különösebben érdekes, már csak 

azért sem, mert ezeken a napokon a képviselők ritkán vannak teljes lét-

számban az ülésteremben, és a kérdések is inkább lokális érdekűek. Aligha 

véletlen, hogy a miniszterek legtöbbször csak államtitkárral képviseltetik 

magukat. 

Sajátos formája a vita nélküli kérdésnek az egy adott problémára 

összpontosító question d’actualité. Ez a nyolcvanas évek közepén jelent 

meg a parlamenti életben, amikor a Nemzetgyűlés házelnöke meg a minisz-

terelnök megegyezett, és elrendelte, hogy a kormány tagjai, akik a délelőt-
                                           

34 Bár 1978-tól nem éltek vele, 2000-ben ismét felbukkant a parlamenti gyakorlatban. Vö. Chagnollaud, 
Dominique [2005], 315. o. 
35 Villiers, M. de – Renoux, Thierry S. [2001], 1021. o.; Camby, Jean-Pierre – Servent, Pierre [2004], 
122–124. o. 
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töt a miniszteri értekezleten töltötték, legyenek jelen kora délután a Parla-

mentben, hogy válaszolhassanak a képviselők aktuális kérdéseire. A képvi-

selőknek a kérdés vázlatát déli egy felé kell leadniuk (az ülés három órakor 

szokott kezdődni). Ilyenkor fél óra a többségé, fél az ellenzéké. Mivel az 

idő véges, az elnöki értekezleten választják ki, hogy a beadott kérdések kö-

zül melyiknek adnak lehetőséget. Minthogy az ülést ilyenkor közvetíti a 

televízió, a képviselőnek sem mindegy, milyen színben látja a közvéle-

mény, és a miniszterelnök meg a miniszterek sem vetik meg a szereplési 

lehetőséget, annál is kevésbé, mivel tudják, úgyis övék az utolsó szó. 

Ami az írott kérdéseket illeti, ezt a képviselők vagy szenátorok min-

dig a házelnök kezébe adják. Az írásos kérdés a honatya személyes előjoga, 

és a kérdésre a megszólított miniszternek személyesen kell válaszolni. Kér-

dést a kormány bármelyik tagjának fel lehet tenni (még a beosztott minisz-

tereknek meg az államtitkároknak is), de testületileg az egész kormánynak 

nem. A joggal a honatyák még parlamenti ülésszakon kívül is élhetnek. 

Egyetlen megszorítás: a képviselő mandátumának lejártával a feltett (de 

még megválaszolatlan) kérdések érvényüket vesztik. A kérdést mindig köz-

li a Journal officiel, és a miniszternek egy hónapja van a válaszra (de ennek 

lejárta után kérhet még egy hónap türelmi időt);36 a válasz, akárcsak a kér-

dés, szintén a Journal officiel hasábjain jelenik meg (sőt, a Journal officiel 

a megválaszolatlan kérdéseket is közölni szokta). 

Az ember naivan azt hinné, a mai rohanó világban ez az eljárás már a 

múlté. Pedig dehogy. A két Ház tagjai már az V. Köztársaság első éveiben 

is több ezer írott kérdést intéztek a kormányhoz évente, és ez a szám a ki-

lencvenes évek közepére évente húszezerre emelkedett! Jellemző, hogy a 

Nemzetgyűlésben 1969-ben 5 754, 1979-ben 13 498, 1995-ben 11 159, 

                                           
36 A frakcióvezetők naprakész listán tartják nyilván, hogy milyen kérdésekre nem érkezett válasz. 
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2002–2003-ban pedig 21 734 volt az írásban feltett kérdések száma.37 Az 

ilyenkor feltett kérdések általában közérdekű problémákat feszegetnek, de 

sokszor egészen partikuláris, már-már nevetséges kérdések is elhangza-

nak.38 A honatyák sűrűn panaszkodnak a megválaszolatlan levelek magas 

számára. Ezért dolgozták ki a X. törvényhozási időszak idején (1993–1997) 

a kiemelten fontos kérdések (questions signalées) procedúráját; a frakció-

vezetők összegyűjtik a kérdéseket, amikre az illetékes miniszternek már jó 

ideje válaszolnia kellett volna, és a képviselők tíznapos határidőn belül 

megkapják a választ.39 

Végül – ugyancsak fontos eleme a Parlament ellenőrző funkciójának 

– kérhetik a két Ház tagjai vizsgálóbizottság felállítását is.40 (1991-ig ellen-

őrző bizottságok is léteztek, ezeknek a közszolgálati intézmények vagy 

köztulajdonban levő vállalatok vezetésének vizsgálata volt a feladatuk.)41 

Mindkét Ház hozhat létre ilyen bizottságokat; a bizottság, munkája végez-

tével, annak a Háznak tartozik beszámolással, amely megalakulását elren-

delte. Mindenesetre, parlamenti bizottság nem veheti át sem a rendőrség, 

sem az igazságszolgáltatás szerepét: bizottság kizárólag olyan ügyben ala-

kulhat, amelyben még nem rendeltek el nyomozást. Ha az ügyészség nyo-

mozást rendel el az ügyben, a bizottságnak azonnal be kell fejeznie munká-

ját. 

Hogy a vizsgáló és ellenőrző bizottságok nem kerültek be az 1958-as 

Alkotmányba, aligha véletlen. Az V. Köztársaság megalapítói bizalmatla-

                                           
37 Camby, Jean-Pierre – Servent, Pierre [2004], 122. o. 
38 Villiers, M. de – Renoux, Thierry S [2001], 1019–1020. o. 
39 Camby, Jean-Pierre – Servent, Pierre [2004], 123. o. 
40 Ezt a jogot nem az Alkotmány, hanem az 90-698-as számú 1991. július 20-i törvénnyel módosított 58-
1100-as 1958. november 17-i kormányrendelet 6. cikkelye körvonalazza; a rendeletet az 1977. július 19-i 
törvény egészíti ki (1977-ig ugyanis a vizsgálóbizottságok működését az 1914. július 20-i törvény szabá-
lyozta). Vö. Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 391. o.; Renoux, Thierry S. 
– Villiers, Michel de [2001], 987–989. o. 
41 A commission de contrôle (ellenőrző bizottság) elnevezést az 91-698-as számú 1991. július 20-i tör-
vény megszüntette. 
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nok voltak a parlamenti bizottságokkal szemben. Ez a magyarázata, hogy 

az 58-1100-es számú 1958. november 17-i törvényerejű kormányrendelet, 

amely alakításukat lehetővé teszi, szigorúan kiköti, hogy nem lehetnek ál-

landóak; hogy adott ügy kapcsán, ha a bizottság egyszer már feloszlott, egy 

évig nem lehet új bizottságot létrehozni; hogy nincs joguk olyan ügyben 

nyomozni, amelyben bírósági eljárás van folyamatban; és hogy, végezetül, 

a bizottság tagjainak tilos a feltárt tényeket nyilvánosságra hozni. Bizottság 

felállításáról vagy a Nemzetgyűlés, vagy a Szenátus határoz. A bizottság 

tagjait többségi szavazattal választják (a Nemzetgyűlésben alakuló bizott-

ságnak legfeljebb harminc, a Szenátusban alakuló bizottságnak legfeljebb 

huszonegy tagja lehet). 

Az V. Köztársaság Parlamentje sokáig viszonylag ritkán élt a bizott-

ságok alakításának eszközével. Jellemző, hogy a Szenátus 1959-től egészen 

1976-ig mindössze egyetlenegyszer vette igénybe ezt a lehetőséget, neveze-

tesen 1970-ben, a La Villette-i vágóhíd bontásával kapcsolatban (egyben ez 

volt az első vizsgálóbizottság az V. Köztársaság történetében). Nagyjából 

ugyanebben az időszakban a Nemzetgyűlés is csak nyolc bizottságot állított 

fel. Ma már ezeket a vizsgálóbizottságokat korántsem övezi olyan nagy 

gyanakvás, mint az V. Köztársaság első éveiben. 

A változást a 77-807-es számú 1977. július 19-i, illetve az ezt módo-

sító 91-698-as számú 1991. július 20-i törvény is jelzi, amely megerősítette 

a parlamenti bizottságok jogosítványait. Míg 1977 előtt legfeljebb négy 

hónap volt egy bizottság maximális élettartama, a törvény ezt az időt hat 

hónapra növelte. 1977 előtt a Ház jóváhagyása kellett a bizottság jelentésé-

nek közreadásához, ma már ez a közreadás automatikus, és ahhoz kell a 

Ház jóváhagyása, ha a jelentést mégsem akarják nyilvánosságra hozni. Ami 

az 1991-es törvénymódosítást illeti, egyrészt egyesítette a vizsgálóbizottsá-

gokat az állami kézben működő nagyvállalatok és közszolgáltatási intéz-
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mények felülvizsgálatára specializálódó ellenőrző bizottságokkal, másrészt 

a meghallgatások nyilvánosságát is lehetővé tette.42 

Bizottság felállítását határozati javaslattal rendelik el, de ilyen hatá-

rozatot csak akkor szavaz meg a Ház, ha a többség egyetért vele. A vizsgá-

lóbizottságba delegált képviselőknek és szenátoroknak commissaire (kb. 

’vizsgálóbiztos’) a nevük a francia politikai nyelvben. Ami a bizottság ösz-

szetételét illeti, tükröznie kell az adott Ház politikai összetételét, vagyis 

arányosan minden frakció képviselteti magát benne, de mind az elnöknek, 

mind a jelentés beterjesztőjének (rapporteur) funkciója mindig a többségé. 

Emellett a bizottságok mindig ideiglenesek, és szerepük meglehetősen kor-

látozott.43 Jóllehet a bizottság a jelentés nyilvánosságra hozataláig elvben 

nem adhat tájékoztatást, előfordult, nem is egyszer, hogy a biztosok meg-

szegték titoktartási kötelezettségüket (de az ilyen esetre kilátásba helyezett 

szigorú szankciókat akkor sem szokás alkalmazni).44 A vizsgált ügyek köre 

igencsak tág: foglalkozott vizsgálóbizottság a „szimatoló repülőgépek” bot-

rányával (1984), az Amoco-Cadiz tankhajó katasztrófájával (1978), a vallá-

si szektákkal (1995), a franciaországi farkasok élőhelyeivel (2002),45 a sza-

porodó erdőtüzekkel, a 2004-es kánikula tragikus következményeivel, a 

kerge-marhakórral stb. (Legutóbb, 2005 decemberében, a Nemzetgyűlés az 

Outreau-ügy néven elhíresedett pedofil botrány kivizsgálására állított fel 

vizsgáló bizottságot.) 

                                           
42 A vizsgálóbizottságok munkájának és jelentésének titkosítását Philippe Séguin már 1979-ben élesen 
bírálta. Camby, Jean-Pierre – Servent, Pierre [2004], 124. o. 
43 És, sajna, nem is hatékonyak. 1994-ben például vizsgálóbizottságot állítanak fel a Crédit Lyonnais bank 
botrányának felderítésére (a bank akkor 1,8 milliárd frank veszteséget vallott be, de a veszteség 140 milli-
árdnál is nagyobb lehetett). De csak 2000-ben sikerült csakugyan vádat emelni a Banque de France két 
vezetője ellen. Vö. Le Monde, 2000. szeptember 12. Ugyanígy idézhetnénk azt az 1984-es bizottságot is, 
amely a „szimatoló repülőgépek” ügyében alakult; a bizottság 650 oldalas jelentést tett le a Ház asztalára, 
de a vaskos dokumentumból alig derül ki több, mint amit a sajtó már amúgy is tudott. 
44 A Nouveau Code Pénalnak, vagyis az új francia büntetőtörvénykönyvnek a 226-13-as paragrafusa, 
elvben legalábbis, vagy egy év fegyházbüntetést, vagy 15 000 euró pénzbüntetést irányoz elő ilyen ese-
tekre. 
45 Rouvillois, Frédéric [2004], 222. o. Ma már a legtöbb bizottsági jelentés az internetről hozzáférhető. 
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A vizsgálóbizottságnak joga van minden olyan személyt színe elé 

idézni, akinek vagy vallomását, vagy tanúként való meghallgatását fontos-

nak tartja46. Ha a megidézett személy nem tesz eleget kötelességének, és 

nem jelenik meg a bizottság előtt, súlyos büntetésnek néz elébe (a büntetés 

elzárás is lehet). Egyetlen kivétel: mind a hivatalban levő, mind a volt köz-

társasági elnököket szigorúan védi az alkotmányban is rögzített mentelmi 

jog. Ezzel kapcsolatban jól megvilágítja a francia álláspontot Valéry 

Giscard d’Estaing és François Mitterrand emlékezetes levélváltása.47 

Az előbbi, amikor a „szimatoló repülőgépek” ügyében eljáró vizsgá-

lóbizottság48 színe elé idézte, 1984. augusztus 10-én levélben fordult 

François Mitterrand köztársasági elnökhöz: 

„...nemrég idézést kaptam, egy parlamenti bizottság kíván meghall-

gatni [...]. Az idézés tárgyában semmi kivetnivalót nem látok. Ha jól értem, 

a vizsgálóbizottság mint volt köztársasági elnököt olyan ügyben óhajt meg-

hallgatni, amely hivatali időszakom alatt történt; minthogy ilyenre eddig 

nem volt példa az V. Köztársaság történetében, az eljárás nyilvánvalóan 

precedenst teremtene. Megjegyzem, hogy az Alkotmány, a 10-től a 18-ig 

terjedő cikkelyekben, nagyon pontosan definiálja az államfő és a Parla-

ment viszonyát [...]. Vajon felfoghatom-e úgy is a dolgot, hogy ezek a jog-

szabályok csak az elnöki mandátum lejártáig érvényesek? Minthogy az Al-
                                           

46 Az Outreau-ügy kapcsán nemcsak a tévedésért felelős vizsgálóbírót idézték a bizottság színe elé, nem-
csak a felmentett vádlottakat, de az esetről tudósító újságírók is elmondhatták a véleményüket; a meghall-
gatást, először az V. Köztársaság történetében, a tévé is közvetítette. 
47 A két levelet közli Lavroff, Dmitri Georges [1999], 485–486. o. 
48 Az úgynevezett szimatoló repülőgépek (avions renifleurs) botrányát 1983 legvégén robbantotta ki a Le 
Canard Enchaîné c. szatírikus hetilap; a sötét ügynek – amelybe az Elf-Aquitaine nevezetű francia olaj-
cég mellett a volt államfő, Valéry Giscard d’Estaing is belekeveredett – az volt a lényege, hogy néhány 
szélhámos, ki használva az első nagy olajválság keltette félelmeket, óriási szubvenciókat zsebelt be azzal 
a mesével, hogy feltalált egy repülőgépet, amely adott terület puszta átrepülésével is meg tudja állapítani, 
ki tudja „szimatolni”, vannak-e olajlelőhelyek az övezetben. Az volt a terv, hogy megindítják a „szimato-
ló repülőgépek” sorozatgyártását, és borsos áron eladják őket az érdeklődő országoknak. Az Elf-
Aquitaine 1976-ban, ha igaz, 400 millió frankot költött erre a tervre, amelyet Giscard d’Estaing köztársa-
sági elnök is jóváhagyott. 1984-ben parlamenti vizsgálóbizottság alakult az ügy kivizsgálására, de ennél 
sokkal több a bizottság 640 oldalas jelentéséből sem derül ki. Minderről részletesebben, l. Pean, Pierre, 
L’affaire des avions renifleurs et ses ramifications proches ou lointaines, Paris, Fayard, 1984. 
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kotmány 5. cikkelye szerint Ön a biztosítéka a «közhatalmi szervek szabá-

lyos működésének» [...], mielőtt válaszolnék a vizsgálóbizottság idézésére, 

szeretném tudni, hogy az esetről mi a véleménye [...]”. 

A levélre François Mitterrand köztársasági elnök 1984. augusztus 

29-én válaszolt: 

„...A szememben egy percig sem kétséges, hogy annak a régi és meg-

szakítatlan republikánus és parlamenti hagyománynak az értelmében, ame-

lyet az 1958. október 4-i Alkotmány 18. cikkelye és 86. cikkelyének első be-

kezdése is megerősít, a Parlament nem vetheti fel a köztársasági elnök fele-

lősségét. Ez a mentelmi jog nemcsak hivatali időszakának idején, hanem – 

a hivatali időszak alatt történteket illetően – a hivatali időszaka után is 

megilleti. Még ma írni fogok a Nemzetgyűlés házelnökének, és megkérem, 

utasítsa a bizottságot, hogy tartsa tiszteletben az Önre vonatkozó alkotmá-

nyos előírásokat...49 

Mitterrand aznap csakugyan megírta a levelet a Nemzetgyűlés akkori 

házelnökének, ő pedig tisztelettel értesítette a volt államfőt, hogy megjele-

nésére nincs szükség, az idézést tekintse semmisnek. Giscard d’Estaing, 

látni való, nem „egyenesen” fogalmaz. Megtehette volna, hogy erélyesen 

tiltakozik az alkotmánysértés miatt, ő azonban beérte azzal, hogy jelezte: 

ha eleget tesz a felszólításnak, precedenst teremt, és akkor könnyen előfor-

dulhat, hogy előbb-utóbb a hivatalban levő államfő is hasonló helyzetben 

találja magát... 

Úgynevezett tájékozódó küldetéssel (mission d’information) egyszer-

re több képviselőt vagy szenátort is megbízhatnak; ezek a honatyák azután 

vagy Franciaországban, vagy külföldön járnak utána valamilyen problémá-

nak, majd jelentésben foglalják össze tapasztalataikat. Gyakran a vizsgáló-

                                           
49 A levélváltást közli még, Maus, Didier [1998], 381. o. 
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bizottságok szerepét is átveszik, amikor például a közpénzek (fonds 

publics) felhasználását ellenőrzik. Megszorítás, hogy anyaországi küldetés-

re tíz biztosnál többet nem lehet választani a képviselők közül.50 1998-ban 

például – a volt védelmi miniszter, a szocialista Paul Quilès vezetésével – 

ilyen tájékozódó küldöttség nézett utána, hogy miképpen is festett 1990 és 

1994 között Franciaország és az ENSZ ruandai katonai jelenléte. A misszió 

megfordult az Egyesült Államokban, és emellett Ugandát, Burundit, Tan-

zániát és Ruandát is megjárta, majd 1998-ban benyújtotta jelentését. 

Amelyből egyértelműen kiderül: bár kétségtelen, hogy Franciaországot, bár 

belekeveredni nem keveredett bele a tutsi népirtásba, súlyos felelősség ter-

heli a történtekért. 

Minthogy az Alkotmány mindkét Házban alkotmányosan hatra kor-

látozza az állandó bizottságok számát, előfordul, hogy a honatyák olyan 

speciális problémával kerülnek szembe, amely egyik állandó bizottságnak 

sem illik a profiljába vagy illetékességi körébe. Erre a problémára hozták 

létre az úgynevezett különbizottságokat (délégations). Jóllehet feladatuk az 

állandó bizottságok feladatára emlékeztet, a különbizottságok – amelyeket 

offices-nak is szoktak nevezni – egészen más jogosítványokkal rendelkez-

nek. Előfordul, hogy a két Ház közös különbizottságot állít fel,51 aminthogy 

az is, hogy egyes kérdésekben mind a két Háznak megvan a maga különbi-

zottsága. Ilyen például a Délégation de l’Union européenne; emez majd-

hogynem állandó bizottságnak számít, elnöke például tagja az elnöki érte-

kezletnek. 

Ezeket a bizottságokat egyszerű, illetve „rendes” törvénnyel (loi 

ordinaire) szokták létrehozni, és ha beéri a konzultatív vagy az informatív 

                                           
50 Vö. Renoux, Thierry S. – Villiers, Michel de [2001], 1009. o. 
51 Például az Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, az Office parlementaire de 
l’évaluation de la législation stb. 
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szerepkörrel, az ilyen különbizottság létrejöttét az Alkotmánybíróság sem 

kifogásolhatja.52 Az első ilyen különbizottságot 1964-ben hozták létre a 

rádió és tévé ellenőrzésére, ez volt az emlékezetes Office de radiodiffusion-

télévision française (ORTF). A különbizottságok nem vehetik át azt a sze-

repet, amit az Alkotmány vagy a megfelelő végrehajtási törvény az állandó 

bizottságoknak előír (nem foglalkozhatnak például egy törvénytervezet 

vagy törvényjavaslat vizsgálatával). Ennek ellenére hozzájárulnak egy-egy 

kérdéskör tanulmányozásához vagy a két Ház tájékoztatásához. Feladatuk 

inkább technikai, mint politikai.53 

Két cikkelye is van az 1958-as Alkotmánynak, amely a fegyveres 

erők bevetéséről rendelkezik; a kettő azért áll egymás mellett, mert míg az 

első (Alk., 35.) a fegyveres erők külföldre vitelének – vagy ahogyan a fran-

cia szöveg fogalmaz, a „hadüzenetnek” – az alkotmányos feltételeit hatá-

rozza meg, a második (Alk., 36.) azt körvonalazza, milyen feltételekkel le-

het a fegyveres erőket ostromállapot idején az országhatáron belül bevetni 

a civil lakosság ellen. Bár mindkettő a parlament ellenőrző funkcióját fog-

lalja írásba, sokak szerint alaposan eljárt felettük az idő. Mindenesetre, 

2005 novemberében, a külvárosi zavargások idején, a Villepin-kormány 

komolyan mérlegelte a 36. cikkely alkalmazását. 

Jóllehet a 35. cikkely szerint Franciaország csak a Parlament jóváha-

gyásával „üzenhet hadat” másik országnak, vagyis indíthat háborút, a fegy-

veres erők bevetése gyakorlatilag a végrehajtó hatalom, de legelsősorban a 

köztársasági elnök hatásköre. Ami annyit jelent, hogy a 35. cikkely, amely 

                                           
52 Míg végrehajtási törvény esetén kötelező a normakontroll, az Alkotmánybíróság ezeket az egyszerű 
törvényeket csak akkor vizsgálja, ha ezt kérik, márpedig az ellenzéknek ezen a téren nem érdeke vizsgála-
tot kezdeményezni, hiszen a különbizottságok megkönnyítik a Parlament ellenőrző tevékenységét. 
53 Gicquel, Jean [2003], 663–664. o. Vö. Hamon, Francis – Troper, Michel – Burdeau, Georges [2001], 
620–622. o. 
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lényegében véve a korábbi alkotmányok öröksége, mára teljesen elavult.54 

Mi több, az idevágó alkotmányos törvényeket már a III. Köztársaság alatt 

sem vették komolyan, az élet már akkor jócskán maga mögött hagyta a há-

ború „klasszikus” formáit. 1939-ben például a kormánynak esze ágában 

sem volt a mozgósítás előtt kérni „a két Ház előzetes jóváhagyását”, a Par-

lament csak a katonai költségvetésre mondhatta rá az áment, a többit a kor-

mány nem kötötte a honatyák orrára. 

Ez a magyarázata, hogy – már az 1958 utáni időszakot alapul véve – 

se az algériai konfliktus, se a francia fegyveres erők más külföldi bevetése 

nem számított a szó szoros értelmében „hadüzenetnek”, és ezért egyetlen 

kormánynak sem jutott eszébe előzőleg megszerezni a Parlament hozzájá-

rulását. Bár az 1991-es öbölháború inkább megfelelt volna a háború „klasz-

szikus” fogalmának (egyértelműen megnevezett ellenség, hagyományos 

értelemben vett katonai hadjárat stb.), ezt se háborúként, hanem egy ENSZ-

határozat közönséges végrehajtásaként tálalta a végrehajtó hatalom a Par-

lamentnek. A kormány beérte azzal, hogy az öbölháború kapcsán tett egy 

általános politikai nyilatkozatot, majd a 49. cikkely első bekezdésének 

megfelelően a nyilatkozatot megszavaztatta a Parlamenttel.55 Mindamellett, 

bár tény, hogy a fegyveres erők bevetéséhez már nem kérik a Parlament 

előzetes jóváhagyását, továbbra is a Parlament szavazza meg a védelmi 

költségvetést, a hadsereg kiadásait, valamint a védelemmel és a katonai in-

tervencióval kapcsolatos nemzetközi szerződéseket. 

                                           
54 François Mitterrand erre a cikkelyre hivatkozott a Nemzetgyűlésben 1964. április 24-én, amikor de 
Gaulle 1964. január 31-én elmondott sajtóértekezlete után – ekkor jelentette be az államfő, hogy a hatás-
körébe tartozik a hadrendbe állított atomfegyver bevetése – vitával összekötött szóbeli kérdést intézett a 
miniszterelnökhöz, Georges Pompidou-hoz. 
55 Jóllehet az öbölháború alatt nem hívták össze rendkívüli ülésre a Parlamentet, az ellenőrzést bizottsági 
keretben biztosították: létrehoztak egy úgynevezett nyílt bizottságot, amelyben bármelyik képviselő részt 
vehetett, és ebben a bizottságban hallgatták meg a felelős minisztereket. A Szenátusban a Külpolitikai és 
Védelmi Bizottság (Commission des affaires étrangères et de la défense) hívta meg ugyan e célból az 
elnöki értekezlet tagjait. Gicquel, Jean [2003], 670. o. 
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Elég az hozzá, hogy – 35. cikkely ide vagy oda – a francia Parla-

mentnek ma már nincsenek jogosítványai a fegyveres erők bevetését illető-

en, de még ahhoz sem, hogy kellőképp informálva legyen, vagy hogy egy-

általán megvitathassa a kérdést. Ilyenformán nem egyszer szóba került az 

elavult 35. cikkely módosítása, mégpedig oly módon, hogy a fegyveres 

erők bevetése esetén a kormánynak legyen kötelező tájékoztatnia a Parla-

mentet. Amikor François Mitterrand köztársasági elnök kérésére 1993-ban 

az úgynevezett Vedel-bizottság az időszerű módosítások szempontjából 

tüzetesen megvizsgálta az Alkotmányt, azt javasolta, hogy ezzel a rendel-

kezéssel egészítsék ki a 35. cikkelyt: „Ha a fegyveres erőket külföldön be-

vetik, a kormánynak a műveletek megkezdésétől számított negyvennyolc 

órán belül értesítenie kell a Parlament illetékes bizottságait. Ha a katonai 

intervenció szükségessé teszi, a kormány vitával egybekötött nyilatkozatot 

tesz a Parlament előtt. Ha nem ülésezik, ebből a célból össze kell hívni a 

Parlamentet.”56 

Az ostromállapotot illetően (Alk., 36.) osztott illetékességről van szó: 

jóllehet az ostromállapot elrendelése a kormány feladata (az Alkotmány 

mindössze azt köti ki, hogy a kormányértekezlet legyen a döntés színhe-

lye), a kormányrendeletet az államfőnek kell aláírnia. Demokratikus elővi-

gyázatosság: rendkívüli állapotot (Alk., 36./2.) két héten túl kizárólag par-

lamenti jóváhagyással lehet meghosszabbítani. Az ostromállapot alkotmá-

nyos fogalmának eredete egészen az 1849. április 9-i törvényig nyúlik visz-

sza; bevezetése annyit jelent, hogy – bizonyos szabadságjogok korlátozása 

mellett – a fegyveres erőkre bízzák a rendfenntartást (szemben a szükségál-

lapottal, amikor is a rendfenntartásért továbbra is a civil hatóság felelős). 
                                           

56 Formery, Simon-Louis [2004], 74–75. o. Az idézett alkotmánymódosítás-tervezet hivatalos címe: 
Rapport remis au président de la République le 15 février 1993 par le Comité consultatif pour la révision 
de la Constitution, de általában csak Vedel-jelentésként (Rapport Vedel) szokták emlegetni; megtalálható 
Villiers, M. de – Renoux, Thierry S. [2001], 1402–1445. o. Az idézett rész: 1421. o. 
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Ilyen helyzet azonban egyetlenegyszer sem fordult elő az V. Köztársaság 

történetében. 2005 viharos őszén szóba került a hadsereg bevetése, de a 

kormány végül elvetette a lehetőséget. 

Míg az ostromállapotra van alkotmányos lehetőség (jóllehet az V. 

Köztársaságban egyszer sem éltek vele), a szükségállapotot többször is ki-

hirdették (ezt viszont nem említi az 1958-as Alkotmány, alkalmazását az 

55-385-ös számú 1955. április 3-i törvény teszi lehetővé).57 Kihirdették 

1960-ban Algériában, majd 1961. április 22-én – a 16. cikkely alkalmazásá-

ig – Franciaország egész területére kiterjesztették, többször is meghosszab-

bították, és csak 1963. május 31-én vonták vissza. (Azóta, 1985 januárjá-

ban, Új-Kaledóniában is alkalmazták.) Az Alkotmánybíróság 1985 január 

25-i határozatában kimondja: abból, hogy az Alkotmány nem ismeri a 

szükségállapot fogalmát (csak az ostromállapotét), még nem következik, 

hogy a törvényhozó bizonyos körülmények esetén ne korlátozhatná a sza-

badságjogokat; a testület e határozatával valójában hozzáigazította az emlí-

tett 1955-ös törvényt az 1958-as Alkotmányhoz. A már idézett 1993-as Ve-

del-jelentés ezt a cikkelyt is átszabta egy kicsit (a javasolt alkotmánymódo-

sítás ugyanis a szükségállapotot is beemelte volna az Alkotmányba), de a 

javaslatból nem lett semmi.58 

A kormány ellenőrzése, persze, csak egyik fontos feladata a Parla-

mentnek, másik a törvényalkotás. A Parlament ezen a téren sem őrizte meg 

valamikori autonómiáját: bár részt venni kétségtelenül részt vehet a törvé-

nyek kezdeményezésében, tény, hogy az V. Köztársaság alatt a kormány a 

törvénykezdeményezést, sőt, jórészt a törvényalkotás munkáját is fennható-

sága alá vonta. Mindenekelőtt úgy, hogy – a „jogalkotás tárgyainak” felso-
                                           

57 A törvény, amelyet az 2005-ös külvárosi zavargások idején többször is emlegettek a francia írott és 
elektronikus sajtóban, a kijárási tilalom (couvre-feu) elrendelését prefektusi hatáskörbe utalja. 
58 Formery, Simon-Louis [2004], 75. o. A 36. cikkelyre nézve lásd még, Villiers, M. de – Renoux, 
Thierry S. [2001], 1421. o. 
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rolásával – szigorúan körülírta a Parlament törvényalkotói tevékenységének 

illetékességi körét. 

1958-ig a törvénynek tartalmi meghatározása nem volt, csak formai: 

minden olyan rendelkezés törvénynek számított, amit meghatározott proce-

dúra szerint a Parlament dolgozott ki, fogadott el, és amit az államfő jóvá-

hagyott. Jellemző a mindenek felett állónak tételezett törvény megkérdője-

lezhetetlen primátusára, hogy illetékességi területének nem voltak határai. 

Jóllehet a republikánus hagyomány eleve magának tartott fenn bizonyos 

törvényalkotási tárgyakat, a törvényhozó előtt semmilyen terület nem volt 

elzárva. A rendeletalkotás pedig legfeljebb kiegészíthette a törvényt, vagy 

pontosíthatta alkalmazásának feltételeit, de sohase kerülhetett vele szembe 

(hacsak a törvényhozó erre nem adott felhatalmazást). 

A törvény primátusa nemcsak abban nyilvánult meg, hogy illetékes-

ségének nem voltak területi határai; abban is megnyilvánult, hogy igen 

nagy jogi erőt tulajdonítottak neki. A Rousseau-n nevelődött hagyományos 

francia jogszemlélet a közakarat, a volonté générale kifejeződését látta 

benne, utóvégre a törvény a nemzeti szuverenitás letéteményesének tartott 

Parlament törvényalkotó munkájának eredménye. Ez a felfogás, persze, 

magát az Alkotmányt is relativizálja, hiszen az így felfogott törvénynek 

semmilyen felettes elvnek, semmilyen normának vagy szabálynak nem kell 

megfelelnie. Ilyenformán a törvény kapcsán fel se lehetett vetni a kérdést, 

hogy egyáltalán megfelel-e valamilyen felette álló normának, mindössze 

azt lehetett ellenőrizni, hogy elfogadása megfelelt-e az előírt szabályoknak. 

A törvény primátusának ezt az elvét, meglehet, az 1791. szeptember 3-i 

alkotmány fogalmazta meg legtömörebben: Il n’y a point en France 

d’autorité supérieure à celle de la loi.59 [Franciaországban egyetlen ható-

                                           
59 Chapitre II, section première, art. 3, in Guy Richard, [1979], 143. o.; Les Constitutions de la France... 
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ság sem helyezheti magát a törvény fölé.] Nem véletlen, hogy az Alkot-

mánybíróság intézménye olyan sokáig idegen a francia tradíciótól. 

A rendelet viszont a törvénynél gyengébb jogerővel rendelkezett. 

Emellett a rendeletnek az Alkotmányt, a törvényt, mi több, az általános 

jogelveket is tiszteletben kellett tartania. Tetejébe – szemben a megkérdője-

lezhetetlen törvénnyel – a rendelet nagyon is megkérdőjelezhető volt, mind 

közvetlenül, hatásköri túllépésre hivatkozó fellebbezéssel, mind peres úton, 

törvénytelenségének bizonyításával. Ezek a jogviták részben a közigazga-

tási bíróságok, részben az Államtanács hatáskörébe tartoztak. 1958 óta 

azonban ez a szemlélet végérvényesen a múlté. Jóllehet az 1958-as Alkot-

mány teljesen nem lazította fel a rendszert, a 34. cikkellyel igyekezett nem-

csak szabatosan körülírni, de jelentős mértékben szűkíteni is a törvényke-

zés franciául domaine de la loi-nak nevezett illetékességi körét, miközben a 

végrehajtó hatalom rendeletalkotásának illetékességi körét nem kis mérték-

ben kitágította (Alk., 37.). Ezzel párhuzamosan lehetővé tette az illetékes-

ségi jogviták törvényes elbírálását. 

A sokat idézett 34. cikkely tételesen is felsorolja, milyen „jogalkotási 

tárgyakra” érvényes a Parlament jogalkotó tevékenysége; szó, ami szó, a 

felsorolás – a polgári jogtól a szabadságjogokon és a büntetőjogon át egé-

szen a nemzetvédelemig meg az adóügyig és pénzügyi törvényekig, a köz-

intézmények létesítésétől a munkajogon át egészen a választójogig – mai 

szemmel eléggé széles területet fog át. Sokan valóságos „jogi forradalmat” 

láttak az újításban; a képviselők azonban, mivel addig semmi sem korlátoz-

ta a jogalkotást, kétségbe voltak esve; úgy érezték, legalapvetőbb előjoga-

iktól fosztották meg őket. Úgy érezték, hiába mondja ki a 34. cikkely, hogy 

                                                                                                                            
[1995], 44. o. Míg a XIX. századot és a XX. század első felét a törvény szakralizálása jellemezte, ma a 
törvény egy szinttel lejjebb csúszott, és a szélesen értelmezett Alkotmány, vagyis az úgynevezett „alkot-
mányos tömb” szakralizálása váltotta fel a szakralizálását. 
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„a törvényt a Parlament szavazza meg”,60 a Parlament illetékességi körének 

kijelölése végeredményében egyet jelent a Parlament törvényalkotói mun-

kájának korlátozásával. 

A 34. cikkely szorosan kapcsolódik a 37. cikkelyhez, amely a végre-

hajtó hatalom rendeletalkotó jogát van hivatva alkotmányosan megalapozni 

(mégpedig éppen azon a területen, amelyen az új szabályozás szerint a tör-

vényi út nem illetékes), sőt, azt is lehetne mondani, hogy a 34. meg a 37. 

cikkely ugyanannak a dolognak a két oldala; de bármennyire is összetar-

toznak, az 1958-as Alkotmányban nem állnak egymás mellett, két cikkely 

választja el őket egymástól, az idejétmúlt 35-ös meg az ostromállapottal 

foglalkozó 36-os. Az alkotmányozók a 34. cikkely esetében feltételezhető-

en számíthattak a közfelháborodásra, és úgy gondolhatták, a honatyák talán 

könnyebben lenyelik a békát, ha látják, hogy a Parlament két klasszikus 

előjoga csorbítatlan. Az is lehet, hogy megpróbálták valamennyire álcázni a 

két cikkely, a 34-es meg a 37-es szoros összetartozását. 

Az 1958-as alkotmányozók nem érték be azzal, hogy szűkebbre von-

ták a törvény illetékességét; ezzel egyidejűleg – szakítva a lex megkérdője-

lezhetetlenségének régi francia hagyományával – alárendelték a törvényt az 

Alkotmánynak. Azóta – ahogyan az Alkotmánybíróság egyik 1985-ös hatá-

rozatának indoklásában találóan megfogalmazta – „a törvény csak annyi-

ban kifejeződése a közakaratnak, amennyiben nem alkotmányellenes”.61 

Bármekkora felzúdulás fogadta is 1958-ban a törvény illetékességének szi-

gorú körülhatárolását, azóta kiderült: mind az Alkotmánybíróság, mind a 

Államtanács (vagyis az a két intézmény, amelynek dönteni kell az illeté-

                                           
60 Feltéve, hogy a kormány nem él az Alk. 49. cikkely 3. bekezdésében rögzített jogával. Másrészt a tör-
vényt – ahogyan erre a 45. cikkely 4. bekezdés lehetőséget ad – bizonyos esetben a Parlament egyik háza, 
nevezetesen a Nemzetgyűlés is megszavazhatja. Végül a Parlament nem élvez kizárólagosságot a tör-
vényhozás terén: törvényt, elvben legalábbis, népszavazással is el lehet fogadtatni. 
61 Carcassonne, Guy [1996], 161. o. 
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kességi jogvitákban), általában nagyon is tágan és rugalmasan értelmezi a 

Parlament törvényalkotó tevékenységének körét.62 A törvény illetékessége 

tehát nem szűkült össze, mindössze annyi történt, hogy a törvény elvesztet-

te korábbi szentségét, megkérdőjelezhetetlenségét, tévedhetetlenségét. 

Az 1958-as reform és a tradíció harcában végül is a francia jogi ha-

gyomány bizonyult erősebbnek. Mindezt René Capitant már az 50-es évek 

végén előlegezte egyik látnoki megjegyzésében: „A 34. cikkely felsorolása 

olyannyira tág és kiterjesztő érvényű – mondja Léo Hamon De Gaulle dans 

la République c. művéhez írt bevezetésében –, hogy a Nemzetgyűlés úgy-

szólván bármit illetékességébe vonhat. Előre megjósolható, hogy állandó-

sulnak majd a konfliktusok a végrehajtó hatalommal, és ha a vitát az Al-

kotmánybíróság elé viszik, a testület az esetek többségében a Nemzetgyű-

lés javára fog dönteni.”63 Tény, hogy az V. Köztársaság történetében csak-

ugyan állandósultak az efféle hatásköri konfliktusok; M. de Villiers és 

Thierry S. Renoux Code constitutionnel c. kézikönyve például harminc ol-

dalon át ismerteti az Alkotmánybíróság meg az Államtanács precedensnek 

számító ítéleteit...64 

Az Alkotmány 39. cikkelyének első bekezdése szerint új törvényt a 

képviselők is és a kormány is egyformán (concurremment) kezdeményez-

het. Ez az „egyformán” azonban korántsem jelent valóságos egyenjogúsá-

got. Míg a franciában a miniszterelnök (vagyis a végrehajtó hatalom) által 

kezdeményezett törvénynek projet de loi (törvénytervezet), a képviselők 

által kezdeményezettnek proposition de loi (törvényjavaslat) a neve. Hogy 

a honatyák hogyan adhatnak be törvényjavaslatokat, annak feltételeit az 

Alkotmány a 40. cikkelyben szabályozza. Általánosságban elmondható: a 

                                           
62 Formery, Simon-Louis [2004], 72–73. o. 
63 Idézi Gicquel, Jean [2003], 678. o. 
64 Vö. id. mű, 385–415. o. 
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törvénytervezeteknek sokkal több esélyük van arra, hogy a Parlament elfo-

gadja őket, mint a törvényjavaslatoknak. Nem csoda, hogy a törvényterve-

zet kidolgozásának sokkal szigorúbbak a szabályai, mint az egyszerű tör-

vényjavaslatoknak.65 

Egyes törvényjavaslatok, igaz, nemegyszer csak áltörvénytervezetek, 

hiszen előfordul, hogy a kormány ilyen-olyan okból (kényelemből, vagy 

hogy javítson a renoméján) úgy dönt, inkább parlamenti úton indítja el 

egyik-másik törvényszöveg elfogadtatását. (Ezen mellesleg nyer is, hiszen 

a folyamat valamivel gyorsabb, és nem kell a szöveget előzőleg vélemé-

nyeztetni az Államtanácsban.) Mindamellett előfordult, nem is egyszer, 

hogy egy-egy parlamenti eredetű törvényjavaslat valósággal forradalmasí-

totta a közgondolkodást: ilyen volt – hogy csak két emlékezetes példát 

idézzek – 1967-ben a fogamzásgátlással kapcsolatos Neuwirth-törvény 

vagy a PACS-nak (Pacte civil de solidarité) is nevezett loi Michel, amely 

1999-ben hivatalosan elismerte a hetero- vagy homoszexuális párok életkö-

zösségét. 

A törvénytervezeteket a kormány először véleményezésre beterjeszti 

az Államtanács valamelyik testülete elé (Alk., 39./2.), majd a kormányérte-

kezleten is megvitatja őket. (Az Államtanácshoz benyújtott törvényterve-

zetnek még avant-projet a neve, ebből az avant-projet-ból csak azután lesz 

törvénytervezet, vagyis projet de loi, hogy a kormányértekezleten66 megvi-

                                           
65 1989-ben például a 90 elfogadott törvényszöveg közül 84 volt a végrehajtó hatalom, vagyis a kormány 
által kezdeményezett törvénytervezet, és csak 6 volt képviselői kezdeményezésre beterjesztett törvényja-
vaslat. Vö. Duhamel, Olivier [2003], 251. o. Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy az elfogadott 
törvények nem kevesebb mint 80 (egyes adatok szerint 90, sőt, annál is több) százalékát törvénytervezet-
ként a kormány kezdeményezte. Vö. Carcassone, Guy [1996], 175. o. A XI. parlamenti ciklus idején 
azonban, vagyis 1997 és 2002 között, jelentősen javult az arány: ebben az időszakban 222 törvényt fogad-
tak el, és ebből 141 volt a törvénytervezetek, és 81 a törvényjavaslatok száma. Az összehasonlítás kedvé-
ért: a IV. Köztársaság idején az elfogadott törvényeknek nem kevesebb mint 70 százaléka volt parlamenti 
eredetű. Gicquel, Jean [2003], 691. o. Vö. Avril, P. – Gicquel, J. [1996], 134. o. Bár az 1995. augusztus 4-
i alkotmánymódosítás havonta egy ülésnapot biztosít a Parlament törvényjavaslatainak (Alk., 48./3.), 
jelentősen ez sem változtatta meg az arányt. 
66 Vö. Gicquel, Jean [2003], 690. o. 
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tatták). A kormánynak ugyan nem kötelessége figyelembe venni az Állam-

tanács véleményét, de általában figyelembe veszi. A köztársasági elnök 

legföljebb inspirálhatja, de kezdeményezni nem szokta a törvényalkotást. 

Ami annyit jelent, hogy e téren a miniszterelnök szerepe korántsem formá-

lis. Ha valami, inkább a kormányértekezlet vitája formális, az államfőnek 

ugyanis jól felfogott érdeke, hogy ne gabalyodjon bele abba a procedúrába, 

amely a miniszterelnök felelősségét tolja előtérbe. 

Végül, és ez az utolsó szakasz, a törvénytervezet décret de présen-

tationnak nevezett miniszterelnöki rendelettel megérkezik vagy a Nemzet-

gyűlés, vagy a Szenátus házbizottságába.67 Feltéve hogy nem költségvetési 

törvényről vagy a társadalombiztosítás finanszírozásával kapcsolatos tör-

vényről van szó, ebben az esetben ugyanis – az Alkotmány 47. cikkelyének 

megfelelően – szigorúan a Nemzetgyűlésé az elsőség; és feltéve hogy nem 

a vidéki önkormányzatok szervezeti rendjével vagy a Franciaországon kí-

vül élő franciák képviseleti rendszerével kapcsolatos törvényről, mert ha 

igen – legalábbis a 2003. március 28-i alkotmánymódosítás óta68 –, az ilyen 

törvényt először a Szenátusban kell megvitatni (Alk., 39./2.). A miniszter-

elnök helyett általában az egyik miniszter mutatja be a törvényt a Háznak, 

indokolja szükségességét, és áll ki mellette vita esetén. Általában el lehet 

mondani, a törvénytervezetek a törvényjavaslatoknál alaposabban vannak 

előkészítve, és a vita során is kedvezőbb helyzetből indulnak. 

Míg a kormány törvényalkotó munkáját úgyszólván semmi sem kor-

                                           
67 A kormánynak joga van megválasztani, hogy egy törvényt melyik Házban fogja előbb benyújtani. Ha 
például hízelegni akar a szenátoroknak, előbb a Szenátus színe elé viszi a tervezetet. 1978-ban a kormány 
78 törvénytervezetet először a Nemzetgyűlésben bocsátott vitára, és 46-ot először a Szenátusban. Tricot, 
Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 374. o. 
68 Annak idején ez az alkotmánymódosítás kemény ellenállásba ütközött a Nemzetgyűlés részéről, a ház-
elnök Jean-Louis Debré például egyenesen azt állította, hogy ellentétes az V. Köztársaság tradícióival, 
hiszen az V. Köztársaság Alkotmánya szerint mindig a Nemzetgyűlésé „az utolsó szó”, annál is inkább, 
mivel e testület tagjait a választók, a Szenátus tagjaitól eltérően, közvetlen választással jelölik. Vö. 
Rouvillois, Frédéric [2004], 233–234. o. 
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látozza (mindössze az alkotmányos procedúrát kell tiszteletben tartania), a 

Parlamentet nem is egy szabály köti. A képviselőknek kínosan vigyázniuk 

kell bizonyos „játékszabályok” betartására, máskülönben be sem tudják 

nyújtani törvényjavaslataikat és törvénymódosításaikat. Itt két szabályt ér-

demes megemlíteni. Az első: csakis azt a törvényjavaslatot vagy törvény-

módosítást lehet elfogadni, amelyik „nem terheli többletkiadással a bevéte-

leket, és nem súlyosbítja a közterheket” (Alk., 40.). Ezért mindig azzal kez-

dik a törvényjavaslat vagy törvénymódosítás vitáját, hogy alaposan meg-

vizsgálják, mik az anyagi vonzatai (examen de recevabilité financière). 

A vizsgálatot a pénzügyi bizottság végzi, és ha a törvényjavaslat el-

bukik a vizsgán, nem fogadják el, ami annyit jelent, hogy nem nyomtatják 

ki, és nem osztják ki a képviselőknek. Bár a vizsgálat korántsem mindig 

ilyen szigorú, hiszen mindenki tudja, hogy egy törvényjavaslat beadása 

nem okvetlenül jelenti, hogy komoly szándék áll mögötte. Az is lehetséges, 

hogy a képviselő csak üzenni akar a szavazóknak, csak fel akarja hívni ma-

gára a figyelmet. A törvényjavaslatot azután továbbküldik az illetékes bi-

zottsághoz, ott meg szépen felteszik az ott porosodó dossziék legtetejére... 

A visszautasítás ellen, a megfelelő formák tiszteletben tartásával, itt is lehet 

az Alkotmánybíróságtól jogorvoslatot kérni. Mindamellett, bár a „kilenc 

bölcs” nagyon komolyan veszi az alaptörvény idevágó rendelkezéseit, 

csakis akkor hagyja jóvá a törvényjavaslatnak vagy törvénymódosításnak a 

40. cikkelyre hivatkozó visszautasítását, ha az nem ezen a fórumon hangzik 

el először (vagyis ha az indok már a parlamenti vitában is felmerült). 

Nemkülönben azt a törvényjavaslatot vagy törvénymódosítást sem 

lehet elfogadni, amelyik nem tartja tiszteletben a hatásköröknek az Alkot-

mány 34. és 37. cikkelyében meghatározott felosztását, vagyis ha egy kép-

viselő olyan ügyben nyújt be törvényjavaslatot, amely nem tartozik a „tör-

vény illetékességébe”. Igaz, ha ilyen esetben a kormány álláspontja nem 
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egyezik meg a házelnökével, az Alkotmány szerint mindkét félnek joga van 

a vitás kérdésben kikérni az Alkotmánybíróság véleményét. Ezzel csak az a 

baj, hogy az eljárás a döntés megszületéséig az egész törvényalkotási fo-

lyamatot holtvágányra állítja. Alighanem ez a magyarázata annak, hogy 

viszonylag ritkán folyamodnak ehhez az eszközhöz. 

Amikor egy törvénytervezetet vagy törvényjavaslatot benyújtanak, 

rögtön bizottsághoz kerül, esetleg olyan különbizottsághoz, amelyet eleve 

ebből a célból hoznak létre,69 vagy az adott Ház valamelyik létező bizottsá-

gához (Alk., 43.)70. A bizottságnak a vita előkészítése a feladata, ezért tüze-

tesen áttanulmányozza – azaz, ahogyan a politikai zsargon mondja, „meg-

dolgozza” (travailler) – a törvényszöveget, megvizsgálja időszerűségét, 

indítványozza a hasznosnak vélt módosításokat. De a kormány által be-

nyújtott törvénytervezetek már ezen a szinten is előnyben vannak: ellentét-

ben a képviselők által benyújtott törvényjavaslatokkal, amelyeket az illeté-

kes bizottság kedve szerint kiegészíthet, átdolgozhat, módosíthat, a kor-

mány által beterjesztett törvénytervezetekhez a bizottság nem nyúlhat. Ami 

annyit jelent, hogy a törvénytervezeteket mindig abban a formában vitatják 

meg, amilyenben a kormány benyújtotta őket (ha a bizottságnak mégis 

vannak javaslatai, elkülönítve kell csatolnia őket). 

A bizottság a többség soraiból kijelöl egy beterjesztőt (rapporteur); 

ez a beterjesztő nagyon fontos szerepet játszik a törvényhozás procedúrájá-

ban. Miután a bizottság egyenként megvizsgálta a törvény rendelkezéseit és 

                                           
69 Rouvillois, Frédéric [2004], 236. o.-tól. Eredetileg az volt az alkotmányozók elképzelése, hogy a fel-
adatra alakuló és a munka elvégzése után azonnal feloszló különbizottságok fogják vizsgálni a törvényja-
vaslatokat. De a gyakorlatban másként alakultak a dolgok, vagy azért, mert a létező bizottságok ragasz-
kodtak megszerzett kiváltságaikhoz, vagy mert a miniszterek is inkább a megszokott arcokkal akartak 
dolgozni. Elég az hozzá, hogy az 1959 óta megszavazott háromezernél is több törvény közül csak alig 
száz esetében alakultak ilyen különbizottságok. Vö. Carcassonne, Guy [1996], 184. o. 
70 Jelenleg hat ilyen bizottság működik a francia Parlamentben (a többi nyugat-európai országhoz képest, 
Franciaországban a legalacsonyabb a parlamenti bizottságok száma). Franciaországban nem szokás ellen-
zéki politikust választani elnökként a bizottságok élére. 
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a javasolt változásokat, a nyilvános vita gyakran csak a beterjesztő meg a 

szakminiszter közti párbeszédre korlátozódik. Nem véletlen, hogy a szak-

miniszter meg a beterjesztő a vita alatt mindig egymás mellett ül a parla-

menti félkör, az hémicycle alján. A beterjesztő valójában a szakminiszter 

alteregója, viszonyuk döntő kihatással van a vita megszavazására. Nem 

csoda, hogy ez a funkció Franciaországban gyakran kezdete a politikai kar-

riernek. A beterjesztői funkció – mondta már Léon Blum – olyan nagy 

esély, mint amekkora a fiatal Bonapartéé volt, amikor megbízták Toulon 

ostromával.71 

Mihelyt a bizottság megvizsgálta a szöveget, lehetőség van rá, hogy 

akár a kormány, akár – rendkívüli esetben – a képviselőház kezdeményezé-

sére felkerüljön a napirendre. Minthogy a kormánynak az Alkotmány 48. 

cikkelye értelmében szabad keze van a napirend összeállításában, az általa 

beterjesztett törvénytervezeteknek általában mindig „prioritásuk” van a 

képviselők által kezdeményezett törvényjavaslatokkal szemben. Visszaélve 

ezzel a rendkívüli hatalommal, a kormánynak sokáig lehetősége volt rá, 

hogy addig húzza-halassza a neki nem tetsző törvényjavaslatok napirendre 

tűzését, ameddig csak akarja. Igaz, az 1995. augusztus 4-i alkotmánymódo-

sítás, amely kimondja, hogy havonta egyszer a képviselőtestület határozza 

meg, mi legyen a napirend „prioritása”, próbált valamit szépíteni az egyen-

lőtlen helyzeten (Alk., 48./3.). Ez azonban mit sem változtat azon, hogy az 

évente elfogadott százegynéhány törvény túlnyomó részét, pontosabban 

80–90 százalékát eredetileg törvénytervezetként a kormány kezdeményez-

te.72 

Amikor a törvénytervezetet napirendre tűzik, és elkezdődik a vita, 

                                           
71 Idézi, Gicquel, Jean [2003], 694. o. 
72 Frédéric Rouvillois adatai szerint míg 1995-ben a francia Parlament a törvénytervezeteknek 45 %-át 
fogadta el, ez az arány a benyújtott törvényjavaslatok esetében csak 0,8 %. Vö. ugyanő [2004], 237. o. 
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még mindig van lehetőség, hogy a Ház az ülésen megkérdőjelezze, mintegy 

kivételként, a beterjesztett törvénytervezet vagy törvényjavaslat elfogadha-

tóságát (exception d’irrecevabilité), arra hivatkozva, hogy nincs összhang-

ban az Alkotmánnyal. Ez az érv sokszor megalapozott, de lehet puszta pró-

bálkozás is a törvénytervezet elgáncsolására.73 Lehetséges még a törvény-

tervezet időszerűségének firtatása, vagyis előzetes kérdés során annak fel-

vetése, hogy csakugyan időszerű-e a vita, és hogy a testület óhajt-e egyálta-

lán az ügyben határozni. Végül lehetséges az is, hogy a Ház visszaküldi a 

törvénytervezetet vagy -javaslatot az illetékes bizottságba (renvoi en 

commission), arra hivatkozva, hogy a szöveg még nincs olyan állapotban, 

hogy vitázni lehetne róla. Mindamellett egyazon törvényszöveg esetében 

ugyanazt a kifogást csak egyszer lehet szavazásra bocsátani. 

Ha az akadályok elhárultak, kezdődhet az érdemi vita. A házelnök 

ezzel a rituális formulával „vezeti fel” a törvényszöveget: L’ordre du jour 

appelle la discussion de... Ilyenkor a törvényszöveg ki van nyomtatva, a 

példányok már szét vannak osztva a honatyák között. Ekkor lehet mind a 

kormány, mind a képviselők (illetve szenátorok) részéről a törvénymódosí-

tásokkal előhozakodni.74 Mivel a törvénymódosítás gyors és viszonylag 

egyszerű procedúra, s ráadásul nem kell átmennie az Államtanács szűrőjén, 

előfordul, hogy nem egy törvényjavaslatot törvénymódosítás formájában 

próbálnak becsempészni egy-egy készülő törvényszövegbe. Meglehet, az a 

tény is belejátszhat a törvénymódosítás „előkelőségébe”, hogy Franciaor-

                                           
73 A PACS (Pacte civil de solidarité) vitája során például, 1998. október 9-én, az Alkotmány 40. cikke-
lyére hivatkoztak a törvénytervezet ellenzői. Az a helyzet állt elő, hogy mivel a parlamenti többség képvi-
selői nem tartózkodtak elegendő számban az ülésteremben, az ellenzék meglepetésszerűen olyan döntést 
hozott, hogy a törvényt nem lehet elfogadni. A szavazás nem akadályozta meg a törvény elfogadását, 
mindössze azzal a következménnyel járt, hogy az egész eljárást elölről kellett kezdeni. 
74 A törvénymódosítás Franciaországban is bevett eszköze a parlamenti obstrukciónak. Amikor, 1998 
novemberében, az úgynevezett PACS-törvényt vitára bocsátották a Nemzetgyűlésben, Christine Boutin 
képviselő öt óra huszonöt percen át részletezte kifogásait, és ezzel a teljesítménnyel időrekordot állított 
fel a francia Parlamentben. 
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szágban 1875. január 30-án az egyetlen többletszavazattal elfogadott 

Wallon-féle törvénymódosítás, az amendement Wallon alapozta meg, tette 

véglegessé a köztársasági államformát. 

Többféle lehet a törvénymódosítás tárgya. Indítványozhatja a javas-

lattevő adott szöveg kihagyását, módosítását, teljes vagy részleges átszer-

kesztését vagy akárcsak egyetlen pontatlan szó vagy kifejezés megváltozta-

tását. A változtatási javaslatok sokszor egészen apró, nemritkán látszatra 

jelentéktelen részletekre is vonatkozhatnak. A francia italárusítási törvény, 

a Code des débits de boissons 17. paragrafusában például a javasolt tör-

vénymódosítás eredményeképp mindössze annyi történt, hogy egy vesszőt 

pontosvesszővel helyettesítettek. Jellemző a franciák nyelvi érzékenységére 

és szabatosság-igényére, hogy ezen senki se ütközött meg, ezt senki sem 

tartotta viccesnek, sőt, az esetet az 1997. január 30-i miniszterelnöki körle-

vél a helyes központozás és a szabatos fogalmazásra való törekvés pozitív 

példájaként említi.75 

Ahhoz, hogy egy módosítással egyáltalán számoljanak, nemcsak az 

kell, hogy figyelembe vegye az Alkotmány 40. és 41. cikkelyét, azt is meg-

követelik, hogy aki indítványozza, tiszteletbe tartsa az ilyenkor előírt határ-

időket.76 A módosítási javaslatokat úgy szokták a vitára beterjeszteni, va-

gyis úgy szokták sorba rakni őket, hogy mindig az eredeti szövegtől legtá-

volabb állóval kezdik, és úgy veszik sorra az egyre kisebb változtatásokat 

javasoló módosításokat. Csak akkor rendelik el a szavazást, ha a képviselők 

vagy szenátorok az összes módosítási javaslatot, a törvény összes cikkét 

vagy paragrafusát megvitatták. 

Mindamellett a beterjesztett törvénytervezet csak bizonyos feltéte-

lekkel módosítható. Egyrészt a módosítási javaslatoknak szorosan kapcso-
                                           

75 Villiers, Michel de – Renoux, Thierry S. [2001], 766. o. 
76 Carcassonne, Guy [1996], 186–190. o. 
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lódniuk kell az adott törvényhez, másrészt a javasolt változtatásnak figye-

lembe kell vennie bizonyos arányokat, terjedelmi korlátokat. Ezek a korlá-

tozások azért szükségesek, mert előfordul, hogy visszaélnek ezzel a joggal, 

és úgy próbálják vagy megkerülni az alkotmányos előírásokat, vagy meg-

gyorsítani az egész eljárást, hogy nem adnak be új törvénytervezetet vagy 

törvényjavaslatot, hanem megpróbálják a szöveget törvénymódosítás örvén 

hozzákapcsolni egy folyamatban levő eljáráshoz. (A francia politikusok 

argójában cavaliers législatifs a neve a törvényszövegekbe törvénymódosí-

tás címén becsempészett, de a szorosan vett törvényszöveggel valójában 

semmilyen kapcsolatban nem levő rendelkezéseknek.) Jóllehet az Alkot-

mánybíróság ma már sokkal rugalmasabban kezeli ezeket a korlátozásokat, 

mint régebben,77 azért ma is megköveteli, hogy valamilyen összefüggés 

azért legyen törvényszöveg és törvénymódosítás között. 

Előfordul, hogy kormány akadékoskodásnak érzi a törvénymódosítá-

si javaslatokat, és igyekszik ezt a jogot korlátozni. Erre meg is van az esz-

köze. Megteheti például, már a vita legelején, hogy az Alkotmány 44. cik-

kely 2. bekezdésének értelmében eleve visszautasít minden olyan módosí-

tási javaslatot, amelyet nem mutattak be előzőleg az illetékes bizottságban. 

Végül azt is megteheti, hogy felkéri a testületet, hogy ne paragrafusonként 

szavazza meg a törvényt, hanem – csak a kormány által javasolt vagy elfo-

gadott módosításokkal együtt – egyetlen szavazattal mondjon igent vagy 

nemet az egész szövegre. Az eljárásnak, amelyre az Alkotmány 44. cikke-

lyének utolsó bekezdése ad lehetőséget, vote bloqué a neve. Bár az eljárás a 

két Ház nézőpontjából – akárcsak a 49. cikkely 3. bekezdése – a kormány-

                                           
77 Amikor 1987-ben – még az első „társbérlet” idején – François Mitterrand nem volt hajlandó aláírni egy 
húsz cikkelyből álló kormányrendeletet, amellyel a munkaidő jobb kihasználását akarták volna szabá-
lyozni, a kormány gondolt egyet, és az egészet hozzácsapta egy „különféle társadalmi és gazdasági intéz-
kedések” címet viselő törvénytervezethez. Valójában ezt torpedózta meg, az eljárást a törvénymódosítás 
jogával való visszaélésnek (usage abusif du droit d’amendement) minősítve, az Alkotmánybíróság 1987. 
január 23-i határozata. Rouvillois, Frédéric [2004], 238–239. o. 
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zati brutalitás nyers megnyilatkozása, a vote bloqué egyáltalán nem megy 

ritkaságszámba az V. Köztársaság történetében. 

Ami az eljárás alkalmazási körét illeti, be lehet vetni az ellenzék el-

len obstrukció esetén (bár időt nem nyernek vele, a vitát akkor is meg kell 

tartani), be lehet vetni akkor is, ha a kormány fél, hogy a többség soraiból 

is szavazni fognak az ellenzék által beterjesztett törvénymódosításokra, 

vagy akkor, amikor a kormány el akarja kerülni, hogy a parlamenti többség 

„kiheréljen” egy törvényt (vagyis hogy a népszerűtlenebb rendelkezéseket 

kiemelje, és csak a népszerű rendelkezéseket hagyja benne). Általában ak-

kor élnek vele gyakran, amikor a kormány nem számíthat a többség részé-

ről feltétel nélküli lelkes támogatásra, vagy amikor a kormánynak különö-

sen agresszív az ellenzéke (1991-ben például, a második „társbérlet” ide-

jén, a kormány negyvenszer rendelt el ilyen „tömbösített” szavazást).78 Ha 

igaz, hogy a vote bloqué nyakra-főre való alkalmazása kicsúfolása a parla-

menti munkának, az is igaz, hogy a hatékony kormányzás ezt az eszközt 

sem nélkülözheti. 

Mihelyt a törvénytervezetet megvitatták, az említett megszorításokat 

leszámítva a végső döntés elvben a Parlamenté. Miután a vitát egymás után 

mind a két Házban megtartották, a törvényszöveget el is kell fogadni. Ami 

annyit jelent, hogy a törvényszöveget azonos formában mind a két Háznak 

meg kell szavazni. Minthogy az Alkotmány 27. cikkelye szerint a parla-

ment tagjainak szavazati joga személyre szóló, elvileg nem lehet senki 

másra átruházni. Mindegyik képviselőnek és mindegyik szenátornak sze-

mélyesen kell leadnia szavazatát, és – elvben legalábbis – mindenki csak 

saját nevében szavazhat. Rendkívüli esetben, persze (vagyis betegség, vá-
                                           

78 Míg a Nemzetgyűlésben 1986 és 1988 között negyvenháromszor nyúlt a kormány a „tömbösített” sza-
vazás eszközéhez, ez a szám 1990 és 1992 között hatvanhat volt, 1969 és 1974 között pedig csak tizenhá-
rom. L. Rouvillois, Frédéric [2004], 240. o. Vö. Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David 
[1995], 377. o. 
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ratlan családi esemény, hivatalos kiküldetés stb. esetén), elfogadható, hogy 

valaki más helyett szavaz. De hiába a viszonylag szigorú szabályozás, a 

szavazójog átruházása ma ugyanolyan gyakori, mint a IV. Köztársaság éve-

iben. Akkor még az is megtörtént, hogy teremőrök szavaztak a parlamenti 

csoportok helyett, mert a csoport egyetlen tagja sem tartózkodott a Ház-

ban.79 

A szavazás általában „rendes” és „nyilvános” (scrutin public ordi-

naire); az ordinaire szón azt értik, hogy nem kell kimenni a tribünhöz, ha-

nem mindenki a helyéről szavazhat, a public meg azt jelenti, hogy feljegy-

zik és nyilvánosságra hozzák, ki hogyan szavazott. A Nemzetgyűlésben a 

képviselők már jó ideje helyükről szavazhatnak, mindenki kap egy kis kul-

csot, és azzal kapcsolgathatja a gombokat. Három gomb van: P (pour, va-

gyis ’igen’), C (contre, vagyis ’nem’) és A (abstention, vagyis ’tartózko-

dás’). A Szenátusban a szavazati rend egy kicsit archaikusabb. Eredetileg a 

szenátoroknak, ha igennel akartak szavazni, a jobb oldali kijárathoz kellett 

menni, és ott fehér szavazócédulát adtak a titkárnak; ha meg nemmel akar-

tak szavazni, akkor a bal oldali kijárathoz mentek, és fekete szavazócédulát 

adtak a titkárnak. A tartózkodók viszont a félkör közepén gyülekeztek, és 

vörös szavazócédulát adtak a titkárnak. De ezt a módszert több mint tíz éve 

leegyszerűsítették, azóta a szenátoroknak már nem kell elmenni a kijára-

tig.80 

Amikor a Nemzetgyűlés már első olvasásban megszavazta a tör-

vényt, ennek a parlamenti zsargonban petite loi [kis törvény] a neve. Elő-

fordulhat azonban, hogy a két Ház egyike (legtöbbször a Szenátus) nemet 

mond a törvénytervezetre. Ilyenkor a nézeteltérést el kell simítani. Erre va-

ló a navette régi intézménye, amely már a III. és a IV. Köztársaság alatt is 
                                           

79 Idézi ugyanott [1995], 370. o. 
80 Ugyanott [1995], 370. o. 
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elfogadott módja volt a két Ház közti nézeteltérések elsimításának (Alk., 

45./1.).81 A szöveg a javasolt módosításokkal addig ingázik a két Ház közt, 

míg nem sikerül közös nevezőre jutni. Az a szokás, hogy amit a két Ház 

azonos formában egyszer elfogadott, azt már nem ildomos megkérdőjelez-

ni.82 Ha törvénytervezetről van szó, a kormányhivatal útján a miniszterel-

nök, ha törvényjavaslatról, a házelnök küldi át a szöveget a másik Háznak, 

vagyis a Palais-Bourbonból a Luxemburg-palotába, vagy megfordítva. Ha a 

törvénytervezetet egyik Ház nem fogadja túl nagy lelkesedéssel, a kormány 

úgy is „megfeledkezhet” róla, hogy egyszerűen nem küldi tovább. 

Ha az ingázás nem vezet eredményre (általában két-két olvasást 

szoktak tartani mindkét Házban, de a három sem megy ritkaságszámba), 

vagy ha a kormánynak sietős a dolga, és az alkotmány 45. cikkelyét alkal-

mazva sürgősséget jelent be (bár ez merő formaság, mindössze annyit je-

lent, hogy a kormány meg akarja rövidíteni a hercehurcát), a miniszterel-

nök rendszerint összehív egy azonos taglétszámú vegyes bizottságot, az 

úgynevezett commission mixte paritaire-t (CMP), és ennek feladata azután, 

hogy a nézeteltérést kiváltó rendelkezések helyett újakat javasoljon (Alk., 

45./3.). A szenátorok azonban nem örülnek a megoldásnak, és ellentétesnek 

tartják a bikamerizmus logikájával, hiszen ettől fogva csak az azonos lét-

számú vegyes bizottság véleményén átszűrve tudhatják meg, mi is a másik 

Ház véleménye. 

A vegyes bizottság új jelenség a francia politikai életben, ilyen 1958 

előtt nem létezett. A bizottságot hét képviselő és hét szenátor alkotja, őket 

általában úgy jelölik, hogy a bizottság – lévén a két Ház kicsinyített mása – 

változatlanul őrizze a Nemzetgyűlés meg a Szenátus politikai arányait. A 

bizottság felváltva vagy a Palais-Bourbon-ban, vagy a Luxembourg-
                                           

81 Avril, Pierre – Gicquel, Jean [2004], 194. o.; Hérin, Jean-Louis [2001], 88–92. o. 
82 Ennek az elvnek théorie de l’entonnoir [tölcsérelmélet] a neve a francia politikai nyelvben. 



 363

palotában tartja üléseit, aszerint, hogy a bizottság doyenje éppen hová hívja 

össze. A bizottságban a nézeteltéréseket nem szokás szavazással rendezni. 

Ha sikerül a megegyezés, a két Ház azonnal megszavazza a szöveget. Min-

denesetre, a vegyes bizottság által már módosított törvényszöveghez tilos 

újabb módosítási kérelmeket csatolni, hiszen ezeknek az elfogadása felrúg-

ná az amúgy sem könnyen kialkudott egyezséget.83 És megfordítva: a CMP 

kudarca esetén a honatyák automatikusan visszakapják a jogot, hogy újabb 

módosításokat indítványozzanak. 

1981-ig ezeknek a vegyes bizottságoknak sikerült is megegyezésre 

jutni. De amióta van szocialista többség is a Nemzetgyűlésben, vagyis ami-

óta beköszöntött a politikai váltógazdaság, sűrűn előfordul, hogy a vegyes 

bizottságok nem jutnak eredményre. 1981-ben például a Nemzetgyűlés 

szocialista többsége öt, az ellenzék két képviselőt delegált, s mivel a Szená-

tusban még fordítottak voltak az arányok, ott a nem szocialista többség öt, 

a szocialista ellenzék pedig két szenátort küldött, persze, ez az 5+2 (Nem-

zetgyűlés) és 2+5 (Szenátus) felállás semlegesítette egymást, nem csoda, 

hogy nem tudtak dűlőre jutni. Ma már el lehet mondani, hogy a kudarc az 

általános: a 2000–2001-es ülésszak egész ideje alatt például huszonöt ve-

gyes bizottság alakult, de a huszonötből mindössze hat vezetett eredmény-

re.84 Ilyenkor a kormány felkérheti a Nemzetgyűlést, döntsön egyedül az 

ügyben. Ahogyan a francia alkotmánytani kézikönyvek mondják (bár a ki-

fejezés nem szerepel az Alkotmányban): elsimíthatatlan vita esetén mindig 

az Alsóházé, vagyis a Nemzetgyűlésé az „utolsó szó”. 

                                           
83 Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 380. o.; Rouvillois, Frédéric [2004], 
238–240. o. Avril, Pierre – Gicquel, Jean [2004], 197-199. o.; 1959-től 2001. június 30-ig 896 CMP-t 
alakítottak a francia Parlamentben, és ezeknek 61 százaléka sikerrel egyeztetett a két Ház kötött. L. Hérin, 
Jean-Louis [2001], 91. o. 
84 Rouvillois, Frédéric [2004], 241. o.; összehasonlításul: az 1999–2000-es ülésszakon 114 törvényszöveg 
közül 91-et „ingázással” fogadtak el, 7-et vegyes bizottsággal, és a Nemzetgyűlés mindössze 16 törvény-
szöveg esetében élt az „utolsó szó” jogával (bár az is igaz, hogy ezek a törvények mind-mind nagyon 
fontosak voltak). L. L. Hérin, Jean-Louis [2001], 92. o. 
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Ebből a szempontból tehát a francia bikamerizmus korántsem jelenti 

a két Ház egyenlőségét. Ebből azonban nem következik, hogy a Nemzet-

gyűlés szélesebb jogosítványokkal rendelkezik a Szenátusnál. Mindössze 

arról van szó, hogy a kormánynak, a hatékonyság szem előtt tartásával, az a 

lehetősége is megvan,85 hogy a döntést a Nemzetgyűlésre bízza; a Nemzet-

gyűlés azonban alkotmányosan nem rendelkezik ezzel az eszközzel, csak 

akkor lehet övé az „utolsó szó”, ha a kormány felruházza vele, a kormány 

pedig, ha úgy gondolja, éppenséggel másképp is határozhat, le is veheti a 

kérdést a napirendről, esetleg az egyeztetés folytatása mellett is dönthet. 

Annál is inkább, mert a Szenátus nem veszi jó néven, ha a kormány túlon-

túl gyakran él ezzel a jogával, és előbb-utóbb talál rá lehetőséget, hogy 

bosszút álljon. A Szenátus jelenlegi elnöke, Christian Poncelet például 

egyenesen a kétkamarás Parlament intézményének „lejáratását” látja abban, 

ha a kormány egyre sűrűbben szólítja fel a Nemzetgyűlést az „utolsó szó” 

kimondására.86 

A megszavazott törvényt a köztársasági elnök feladata kihirdetni 

(Alk., 10./1.).87 A promulgation aktusával az államfő megállapítja, hogy a 

törvényt alkotmányosan fogadták el, és egyszersmind utasítja a hatóságokat 

meg az igazságszolgáltatást, hogy alkalmazzák és tartassák tiszteletben. Az 

aktusnak a francia jogi nyelvben két formulája is van, mégpedig aszerint, 

hogy a törvényt mind a két Ház elfogadta-e, vagy csak egyedül a Nemzet-

gyűlés. Az előbbi esetben a rituális formula a következő: L’Assemblée 

Nationale et le Sénat ont adopté. Le Président de la Ré-publique 

promulgue la loi dont la teneur suit... [A Nemzetgyűlés és a Szenátus meg-

szavazta, a köztársasági elnök pedig kihirdeti azt a törvényt, amelynek szö-

                                           
85 Az Alkotmány itt a pouvoir segédige ragozott alakját használja. Carcassonne, Guy [1996], 190. o. 
86 Vö. Rouvillois, Frédéric [2004], 240. o. 
87 Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995], 381–382. o. 
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vege a következő...] Ha a két Ház nem tudott közös nevezőre jutni, és az 

Alkotmány 45. cikkelye szerint a Nemzetgyűlés mondta ki „az utolsó szót”, 

a rituális formula a következő: L’Assemblée Nationale et le Sénat ont dél-

ibéré. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit... 

[A Nemzetgyűlés meg a Szenátust a törvényt megvitatta. A köztársasági 

elnök kihirdeti azt a törvényt, amelynek szövege a következő... ]88 

Az aktusra két hetet ad az Alkotmány azután, hogy a megszavazott, 

vagyis az elfogadott szöveg visszakerül a kormányhoz. (Ha a köztársasági 

elnöknek alkotmányos kételyei vannak, és normakontrollra kéri az Alkot-

mánybíróságot, az természetesen halasztó hatállyal bír, és csak az Alkot-

mánybíróság döntése után kezd ismét „ketyegni az óra”.) A kihirdetés úgy 

történik, hogy a törvényt – a hierarchiában alacsonyabb funkcióktól foko-

zatosan haladva a magasabbak felé – előbb ellenjegyzik a szakminiszterek, 

aztán ellenjegyzi a miniszterelnök, és csak ezután kerül az államfő íróasz-

talára. A köztársasági elnöknek, hacsak nincsenek törvényességi kifogásai, 

a törvényt alá kell írnia, ha egyet ért vele, ha nem. Az aktussal a köztársa-

sági elnök mindössze annyit állapít meg, hogy a törvényalkotás procedúrája 

szabályos volt, és jelzi, hogy a törvény ettől fogva hatályban van, és végre-

hajtható. A törvény mindig azt az időpontot kapja, amely napon ki lett hir-

detve. 

A törvény a promulgation aktusával lesz teljessé. Ahhoz azonban, 

hogy a törvény végrehajtható, illetve számon kérhető legyen, nyilvánossá-

got kell kapnia. A nyilvánosságra hozatal, amelynek a francia jogi nyelv-

ben publication a neve, szintén hivatalos aktus, amelynek során az új tör-

vény szövegét a honpolgárok tudomására hozzák, más szóval megjelentetik 

                                           
88 Hamon, Francis – Troper, Michel – Burdeau, Georges [2001], 693. o. 
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a francia hivatalos közlönyben, a Journal officielben.89 A törvény Párizsban 

a nyilvánosságra hozatal után egy teljes nappal,90 vidéken pedig a közigaz-

gatási székhelyre való megérkezése után egy teljes nappal már alkalmazan-

dó.91 (Erről már a Code civil 1803-ban szerkesztett első paragrafusa is ren-

delkezett; eszerint a törvény a megyékben a kihirdetés utáni egy napot any-

nyi nappal megtoldva lép hatályba, ahányszor száz kilométerre van a me-

gyeszékhely a törvényerőre emelés helyétől.)92 

Előfordul, és nem is ritkán, hogy a köztársasági elnök nem emeli tör-

vényerőre a megszavazott törvényt, hanem – még a két hét lejárta előtt – 

megfontolásra visszaküldi a Parlamentnek.93 Ami annyit jelent, hogy felké-

ri a Parlamentet, hogy – vagy a törvény egészét, vagy egyes rendelkezéseit 

illetően – az Alkotmány 10. cikkelye 2. bekezdésének értelmében döntsön 

még egyszer az ügyben. Mindamellett olyan előjoga ez az államfőnek, 

amelynek gyakorlásához szüksége van a miniszterelnök ellenjegyzésére. 

Ami annyit jelent, hogy az államfő csak a miniszterelnök jóváhagyásával, 

beleegyezésével küldhet vissza megfontolásra törvényt a Parlamentnek. És 

ha a miniszterelnök, elvben legalábbis, visszautasíthatja is az államfő kéré-

sét, a Parlamentnek már nincsenek ilyen előjogai. 

Ennek ellenére az államfő 1958 óta mindössze kétszer élt ezzel a le-

hetőséggel. Először 1983 júliusában, a francia forradalom kétszázadik év-

fordulóján rendezendő Világkiállítás kapcsán; miután a két Ház már elfo-

gadta az 1989-ben tartandó Világkiállítással kapcsolatos törvényt, kiderült: 

                                           
89 A Journal officiel, vagyis a francia hivatalos közlöny először 1868. december 30-án jelent meg, 1880-
tól állami tulajdonban van. Több szériája van, egyik a törvényeket és rendeleteket, másik a Nemzetgyűlés 
meg a Szenátus jegyzőkönyveit közli. Egyes szolgáltatásai internetről is hozzáférhetők. 
90 Un jour franc après – mondja a ritkán használt, de a jogi nyelvben még gyakori archaikus kifejezés. 
Vö. Le Code civil [1997], 11. o. 
91 Hamon, Francis – Troper, Michel – Burdeau, Georges [2001], 695. o. 
92 Le Code Civil [1997], 11. o. 
93 Jóllehet az Alkotmány 10. cikkelye a nouvelle délibération fordulatot használja, a kifejezésen valójában 
nouvelle lecture, vagyis új olvasás értendő. Carcassonne, Guy [1996], 84. o. 
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nincs tisztázva, hogy az eseményt ki fogja finanszírozni. A kormány szerint 

a párizsi önkormányzatnak, a párizsi önkormányzat szerint pedig az állam-

nak kellett volna vállalnia a költségeket. S mivel mindkét fél kitartott ere-

deti szándéka mellett, nem volt más megoldás, le kellett mondani a Világ-

kiállításról. Ilyenformán a köztársasági elnök azzal bújt ki a kihirdetés kö-

telezettsége alól, hogy a törvényt megfontolásra visszaküldte a Parlament-

nek; második vitára, persze, nem került sor (annál is kevésbé, mivel a Par-

lamentet nem köti semmilyen határidő), a törvény egyszerűen eltűnt a süly-

lyesztőben.94 

A 10. cikkely 2. bekezdést másodszor 1985-ben alkalmazták, még-

pedig az Új-Kaledóniával kapcsolatos törvény esetében; az történt, hogy az 

Alkotmánybíróság úgy kifogásolta a törvény egyes rendelkezéseit, hogy 

közben nem nyilatkozott, a kifogásolt rendelkezések elválaszthatók-e a tör-

vény egészétől vagy nem. Azt a részét a törvényszövegnek, amely ellen az 

Alkotmánybíróság nem emelt kifogást, elvben törvényerőre lehetett volna 

emelni. A köztársasági elnök és a kormányfő azonban úgy ítélte meg a dol-

got, hogy a törvénynek ez a része önmagában hiányos, és hogy jobb visz-

szaküldeni a Parlamentnek, abból a célból, hogy a két Ház pótolja az Al-

kotmánybíróság által kifogásolt rendelkezéseket.95 

A köztársasági elnök a megszavazott, de törvényerőre még nem 

emelt törvényt normakontrollra az Alkotmánybíróságra is benyújthatja 

(Alk., 61./2.). Ha az Alkotmánybíróság az egész törvényt alkotmányelle-

nesnek tartja, nem lehet kihirdetni. Ha viszont csak egyes rendelkezéseit 

tartja alkotmányellenesek, a köztársasági elnök mérlegelésére van bízva, 

hogy a törvény többi rendelkezését törvényerőre emeli-e, vagy az egész 
                                           

94 Az esetet Tricot, Bernard – Hadas-Lebel, Raphaël – Kessler, David [1995] (381. o.) és Carcassonne, 
Guy [1996] (84. o.) is idézi. V. ö. Hamon, Francis – Troper, Michel – Burdeau, Georges [2001], 694–695. 
o. 
95 Ugyanott, 694–695. o. 
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törvényt visszaküldi a parlamentnek. Igaz, az Alkotmánybíróság úgy is ha-

tározhat, hogy a kifogásolt rendelkezéseket nem lehet elválasztani a tör-

vény egészétől. Ebben az esetben a köztársasági elnök akkor sem hirdetheti 

ki a törvényt, ha ennek többi rendelkezése nem alkotmányellenes. A kihir-

detésre csak akkor kerülhet sor, ha a kifogásolt rendelkezéseket kicserélték. 

Ez a procedúra csak a loi ordinaire-nek nevezett „rendes” törvények-

re vonatkozik. 1958-ig, a törvényhozás procedúráját illetően, minden tör-

vény „rendes” törvénynek számított, más szóval a törvénynek csak egy ka-

tegóriája, egy fajtája volt. Az 1958-as alkotmányozó azonban, párhuzamo-

san a törvényhozás illetékességének kijelölésével, véget vetett a törvény 

egységes fogalmának, ettől fogva a törvénynek több fajtája, kategóriája 

van. Ide tartoznak az alkotmányos törvények (lois constitutionnelles), a 

végrehajtási törvények (lois organiques), a pénzügyi törvények (lois de 

finances) és végül a társadalombiztosítás finanszírozását szabályozó törvé-

nyek (lois de financement de la sécurité sociale).96 

Az alkotmányos törvények elfogadása két ponton is különbözik a 

szokványos procedúrától (Alk., 89.). Legelőször is a törvényt azonos for-

mában (en termes identiques) mindkét Háznak meg kell szavazni, és ha a 

két Ház nem jut közös nevezőre, alkotmányos törvény esetében – ellentét-

ben a „rendes” eljárással – a Nemzetgyűlés nem élhet az „utolsó szó” jogá-

val. Az alkotmányos törvény elfogadásának ez a procedúrája nagy mérték-

ben erősíti a Szenátus pozícióját: minthogy a kormánynak minden alkot-

mánymódosítási tervet előzőleg egyeztetnie kell a Szenátussal, nem csoda, 

hogy a második Háznak ez a leghatásosabb fegyvere bizonyos engedmé-

nyek kicsikarására. Másodszor: alkotmányos törvény esetében csak szük-

séges, de nem elégséges feltétel, ha a törvényszöveget azonos formában 

                                           
96 Ugyanott, [2001], 696–701. o. 
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mind a két Ház elfogadta. Az így elfogadott szöveget ezenfelül referen-

dumra is bocsátják, hacsak az államfő nem dönt úgy, hogy a törvényt jóvá-

hagyásra a két Ház Congrès-nek nevezett és mindig Versailles-ban tartott 

együttes ülése elé viszi. Ebben az esetben a leadott szavazatoknak három-

ötöde szükséges az elfogadáshoz. 

Előfordul, hogy az 1958-as Alkotmány nem merül el a részletekben, 

és végrehajtási törvényre bízza az Alkotmányhoz szorosan kapcsolódó 

gyakorlati kérdések kidolgozását. Ilyen végrehajtási törvény rendelkezik 

például a köztársasági elnök választásának módjáról (Alk., 6.), az Alkot-

mánybíróság szervezeti felépítéséről és működéséről (Alk., 63.) vagy arról, 

hogy hány képviselőből álljon a Nemzetgyűlés testülete (Alk., 25.) stb. Az 

V. Köztársaság első éveiben még törvényerejű kormányrendelet formájá-

ban fogadták el ezeket az végrehajtási törvényeket, mivel az Alkotmány 

(azóta hatályon kívül helyezett) 92. cikkelye, tekintettel a politikai helyzet-

re, rendkívüli hatalommal ruházta fel a kormányt, hogy a végrehajtó hata-

lom zökkenőmentesen biztosítsa a régi meg az új rendszer, a IV. és az V. 

Köztársaság közti átmenetet. Pedig az új Alkotmány 46. cikkelye már ek-

kor lehetőséget adott az végrehajtási törvények elfogadásának parlamenti 

procedúrájára, amely három ponton is különbözik a „rendes” törvények 

elfogadásától. 

Legelőször is a törvénytervezetet vagy törvényjavaslatot tizenöt na-

pon belül vitára kell bocsátani abban a Házban, amelyben először benyúj-

tották. Másodszor: ha a két Ház közt nem jön létre egyezség, a kormánynak 

módja van rá, hogy a 45. cikkelyben meghatározott feltételekkel a Nemzet-

gyűlésnek adja a döntés jogát, vagyis az „utolsó szót”, de a testület ebben 

az esetben csak abszolút többséggel dönthet.97 További megszorítás: a kor-

                                           
97 A Nemzetgyűlés tagságának fele plusz egy szavazat. 2001-ben már így fogadták el a választások időbe-
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mány ilyenkor nem élhet a 49. cikkely 3. bekezdés nagyágyújával. (Ez 

utóbbi feltétel ugyan nincs benne az Alkotmányban, de sokak szerint az 

iménti megszorítás logikus következménye.) Harmadszor: mielőtt az ilyen 

törvényt az államfő kihirdeti, kötelezően be kell nyújtania normakontrollra 

az Alkotmánybíróságra (szemben a „rendes” törvényekkel, amelyeknek 

esetében a normakontroll fakultatív). 

Mindamellett olyan végrehajtási törvények is vannak, amelyeknek 

esetében a procedúra még szigorúbb. Ezeket a törvényeket azonos formá-

ban mind a két Háznak meg kell szavazni, ami annyit jelent, hogy nézetel-

térés esetén a Nemzetgyűlés még abszolút többséggel sem élhet az „utolsó 

szó” jogával. A végrehajtási törvényeknek két idetartozó kategóriájuk is 

van; az első: azok a törvények, amelyek arról rendelkeznek, hogy a községi 

választásokon milyen feltételekkel élhetnek az Európai Unió tartósan Fran-

ciaországban tartózkodó polgárai szavazati és választhatósági jogukkal; a 

második: a Szenátussal kapcsolatos végrehajtási törvények csoportja. A 

Szenátussal csak közvetett, laza kapcsolatban levő végrehajtási törvények 

azonban nem tartoznak ebbe a kategóriába; a francia Alkotmánybíróság 

ugyanis szigorúan megköveteli, hogy az ide sorolható végrehajtási törvény 

csakugyan szoros, vagyis közvetlen kapcsolatban álljon a Szenátus testüle-

tével.98 

Ami a községi választások dolgában az Európai Unió polgárainak 

szavazati és választhatósági jogát illeti, tulajdonképpen a maastrichti szer-

ződés klauzulájáról van szó: mivel e szerződés ratifikálása csak alkot-

mánymódosítással volt lehetséges, az Alkotmányt az 1992. június 25-i al-

kotmányos törvénnyel módosították, amely új fejezetet illesztett a francia 
                                                                                                                            

li sorrendjéről rendelkező végrehajtási törvényt. 
98 Csak azok a végrehajtási törvények tartoznak ide, amelyek például megszabják, hogy hány tagja legyen 
a Szenátus testületének, hogy mennyi időre szóljon a szenátori mandátum, milyen legyen a szenátorok 
jogállása stb., stb. 
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alapszövegbe. Minthogy a szenátorok négyötödét a községi tanácsok dele-

gálják a testületbe, nem csoda, hogy a második Ház olyan érzékeny min-

denre, ami a helyi választásokkal kapcsolatos. Ezért alkudta ki, hogy – cse-

rében az 1992. júniusi alkotmánymódosítás támogatásáért – az uniós polgá-

rok szavazati jogával kapcsolatos végrehajtási törvényeket ettől fogva csak-

is szenátusi jóváhagyással lehessen elfogadni. 

A pénzügyi törvények (vagyis az évi költségvetés, a „büdzsé”) kate-

góriájába azok a törvények sorolhatók, amelyek meghatározzák, hogy az 

államnak milyen jellegű és mértékű kötelező kiadásai vannak, és hogy az 

állam milyen bevételekre számíthat.99 Ezek a törvények hatalmazzák fel a 

francia államot adók kivetésére és bizonyos költségterhek teljesítésére. A 

pénzügyi törvényeket évente szavazzák meg; az 1995-ös parlamenti reform 

előtt az október elején kezdődő és december végén befejeződő őszi ülés-

szakon fogadták el a következő év pénzügyi törvényeit, sőt, végeredmény-

ében az egész őszi ülésszak a pénzügyi törvények megvitatásának és meg-

szavazásának volt fenntartva. S minthogy ezek a törvények különösen fon-

tosak a közszolgáltatások, vagyis a service public működésének szempont-

jából, az Alkotmány 47. cikkelye, tekintettel rendkívüli jelentőségükre, ki-

vette ezeket a törvényeket a „rendes” törvények közül, és több megszorí-

táshoz kötötte az elfogadásukat. 

Míg a „rendes” törvénytervezeteket vagy törvényjavaslatokat mind a 

két Házba be lehet nyújtani, a pénzügyi törvényeket először kötelezően a 

Nemzetgyűlésbe kell benyújtani, és a testületnek első olvasásban 40 napon 

belül kell szavaznia a szövegről. Ha a szavazás elmarad, a kormánynak jo-

ga van a Szenátus elé vinni a törvényszöveget, de a második Háznak az el-

sőnél korlátozottabb az ideje, neki 15 napon belül kell nyilatkoznia, hogy 
                                           

99 Kiváló összefoglalás a témáról Paul Amselek tanulmánya, „Le budget de l’État et le Parlement sous la 
Ve République”, Revue de droit publique, 1998, 1444–1473. o. 
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elfogadja-e vagy sem. Ha a Parlament két Háza 70 nap után sem hagyja 

jóvá a törvényszöveget, a kormánynak jogában áll, hogy – nem törődve a 

két Ház vonakodásával - a pénzügyi törvényt nem parlamenti úton, hanem 

törvényerejű kormányrendelettel emelje jogerőre. 

A pénzügyi törvények elfogadása tehát különösen gyors procedúra, 

nem csoda, hogy a kormányt is meg a honatyákat is gyakran elfogta a kí-

sértés, hogy – mint amikor a közúti forgalomban egy-két autó szorosan 

„hozzátapad” a szabad utat kapó mentőhöz – csalárd módon olyan rendel-

kezéseket is hozzákapcsoljanak a pénzügyi törvényekhez, amelyeknek 

ugyan semmi közük a büdzséhez, de azért nem ártana sürgősen elfo-

gad(tat)ni őket. Ezeknek a becsempészett rendelkezéseknek cavaliers 

budgétaires a nevük a francia politikai zsargonban, meglehet azért, mert 

holmi vágtató lovasként szeretnének átugratni az alkotmányos akadályo-

kon. Az Alkotmánybíróság azonban nem engedi, hogy egyes rendelkezések 

megkerüljék a rendes procedúrát, és ha pénzügyi törvény kapcsán kérik ki a 

véleményét, mindig kifogást emel azoknak a rendelkezéseknek a kapcsán, 

amelyek nem kifejezetten pénzügyi jellegűek. 

A francia társadalombiztosítás költségvetése hatalmas összeg, még 

az állami büdzsénél is nagyobb (2000-ben például 2000 milliárd frankra 

rúgott).100 A társadalombiztosítás alapelvei a törvény hatáskörébe tartoz-

nak. Az új járulékok kivetésében vagy szolgáltatások biztosításában csak a 

törvényhozó illetékes. Az viszont, hogy mind a járuléknak, mind az új 

szolgáltatás árának mi legyen a mértéke, már a kormány rendeletalkotó ha-

táskörébe tartozik. Egészen 1996-ig a Parlament nem tartott vitát, és nem is 

szavazott a társadalombiztosítás évi költségvetéséről; az egészségbiztosítási 

költségvetéssel a honatyák csupán a pénzügyi törvénytervezet függeléké-
                                           

100 Vö. Hamon, Francis – Troper, Michel – Burdeau, Georges [2001], 700. o. Igaz, megvannak a saját 
forrásai, a kötelezően levont betegbiztosítási (tébé) járulék (cotisations sociales). 
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ben találkozhattak. De mivel óriási összegről van szó, amelynek az államra 

terhelődő deficitje (frankban) százmilliárdos nagyságrendű, ezen a helyze-

ten sürgősen változtatni kellett. 

Ezért az 1996. február 22-i alkotmánymódosítás az Alkotmány 34., 

39. és 47. cikkelyének megváltoztatásával új kategóriáját hozta létre a tör-

vénynek, nevezetesen a társadalombiztosítást finanszírozó törvényt. Ezeket 

a törvényeket a pénzügyi törvényekhez hasonló módon fogadják el, mind-

össze azzal a különbséggel, hogy a határidők még szűkebbek. Míg a pénz-

ügyi törvények esetében a Parlamentnek hetven napja van határozathozatal-

ra, a társadalombiztosítást finanszírozó törvények esetében mindössze öt-

ven nap a határidő.101 Ha a Parlament ennek elteltével sem hagyja jóvá a 

törvényt, a kormánynak (Alk., 47./3.) ugyanúgy jogában áll törvényerejű 

rendelettel törvényerőre emelni, mint a pénzügyi törvények esetében. 

Mindamellett van egy nagy különbség a pénzügyi törvény (magyarán 

a költségvetés) meg a társadalombiztosítást finanszírozó törvény között. 

Nevezetesen az, hogy míg az állam pénzügyeiről határozó törvény minden 

részletében kötelező érvényű, a társadalombiztosítást finanszírozó törvény 

beéri a „pénzügyi egyensúly általános feltételeinek” meghatározásával. 

Ami annyit jelent, hogy ez a törvény globális jellegű, és csak hozzávetőle-

ges becsléseket tartalmaz. A társadalombiztosítási pénztárak ugyanis önálló 

szervezetek, és rendelkeznek némi autonómiával a kiadásokat illetően, fel-

téve, hogy a jóváhagyott kiadások nem borítják fel az intézmény pénzügyi 

egyensúlyát. Az 1996. február 22-i alkotmánymódosítás új bekezdést ikta-

tott a 34. cikkelybe; a revíziónak többek közt az volt a célja, hogy megpró-

bálja korlátozni a társadalombiztosítás deficitjét. Az új bekezdés arra szólít-

                                           
101 A pénzügyi törvényekhez hasonlóan, a társadalombiztosítást finanszírozó törvényekhez sem lehet oda 
nem illő rendelkezéseket hozzákapcsolni. L. Ferretti, Raymond, „Les lois de financement de la Sécurité 
sociale”, in La Gazette des Communes, nº5/1727, 2004. február 2. 
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ja fel a törvényhozót, hogy elsősorban a költségvetési egyensúly feltételeit 

vizsgálja, és mindig a várható bevételek, a források figyelembe vételével 

határozza meg a kiadásokat. Más szóval, a társadalombiztosítási szolgálta-

tások kiadásainak, vagyis a „célköltségek”-nek a felbecsülésére csakis azu-

tán kerülhet sor, hogy a várható bevételeket már felbecsülték... 



VII. fejezet 

Az Alkotmánybíróság1 

 
„Milyen abszurd ötlet! A testületnek füg-

getlennek kéne lennie a politikai hatalomtól; 
ezzel szemben tagjait négy semlegesnek jóaka-
rattal sem nevezhető közjogi méltóság nevezi ki. 
A testületnek kikezdhetetlen legitimitásra volna 
szüksége; ezzel szemben tagjait nemhogy nem 
választják, de még ratifikálni sem kell a kineve-
zéseket, mivel ez korlátlan előjoga a kinevező 
hatóságnak. A testületnek jogi szempontból 
példaadóan kéne működnie; ezzel szemben 
olyanok is lehetnek tagjai, akik semmilyen jogi 
képzettséggel nem rendelkeznek. És mintha még 
ez sem volna elég, az Alkotmánybíróság a volt 
köztársasági elnökök öregotthona is egyben. És 
mégis, e koncepció minden abszurditása ellené-
re bebizonyította hatékonyságát...” 

Guy Carcassonne2 
 

Az V. Köztársaságnak, semmi kétség, az „erős” köztársasági elnök 

mellett az Alkotmánybíróság a másik nagy újdonsága. De az új intézmény 

kapcsán nem az a kérdés, hogy az 1958-as Alkotmány megszövegezői mi-

lyen megfontolások alapján építették be az intézményt a francia alkotmá-

nyos rendbe; vagyis nem az a kérdés, hogy 1958-tól fogva miért van, ha-

nem sokkal inkább az, hogy 1958-ig miért nem volt Alkotmánybíróság. És 

csakugyan: az elfogadott törvény alkotmányosságának ellenőrzése sokáig 

idegen volt a francia parlamentáris hagyománytól. Nem csoda, hogy 1870-

től egészen 1958-ig ilyen intézmény nemcsak nem létezett, de a törvény 
                                           

1 A hazai napisajtóban a Conseil constitutionnelt rendszeresen ’Alkotmánytanácsnak’ fordítják, holott a 
francia conseil szó nemcsak tanácsadó testületet, de – pl. az olyan kifejezésekben, mint amilyen a conseil 
de guerre [haditörvényszék] vagy conseil de discipline [hadbíróság, katonai bíróság] – törvényszéket, 
bírói testületet is jelent. 
2 Carcassonne, Guy [2004], 262. o. 
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normakontrolljának még a gondolata is elfogadhatatlan volt Franciaország-

ban.3 

Ha meg akarjuk érteni, hogy miért, a törvény jellegzetesen francia 

szemléletéhez kell visszakanyarodni. A francia republikánus hagyomány-

ban a törvényt szinte vallásos tisztelet övezi. Minthogy a népszuverenitás-

nak a Parlament a letéteményese, a republikánus hagyomány szerint a tör-

vény azonos a szentnek tételezett közakarattal. Ahogyan már az 1789-es 

Emberi és honpolgári jogok egyetemes nyilatkozata is kimondja: „A tör-

vény a közakarat kifejeződése”.4 Ezért nincs joga semmilyen bírói testület-

nek, semmilyen intézménynek a Parlamentet felülbírálni, hiszen ez egyet 

jelentene a közakarat felülbírálásával. Nem véletlen, hogy a republikánus 

hagyomány a demokrácia korlátozásával azonosította a törvény alkotmá-

nyosságának ellenőrzését. Annál is inkább, mivel ilyesmivel csak a tekin-

télyelvű „bonapartista” alkotmányok kísérleteztek, amelyek a Szenátusra 

bízták az ellenőrzés feladatát.5 A szemlélet, látni való, valóságos dogmává 

emeli a törvényhozó tévedhetetlenségét. Nem csoda, hogy a közakarat kife-

jeződéseként felfogott törvény a III. Köztársaság idején erősebb volt még 

az Alkotmánynál is. Aminthogy az sem, hogy ha a kettő történetesen szem-

bekerült egymással, mindig az utóbbi húzta a rövidebbet. 

Tovább erősítette ezt a republikánus hagyományt, hogy az 1789-es 

alkotmányozó nemzetgyűlés tagjai még világosan emlékeztek rá, mennyi 

gondot és bajt okoztak a monarchiának a Régi Rend Parlamentnek nevezett 

bírói testületei. Lehetett volna úgy is nézni a dolgot, hogy a Parlamentek is 

harcoltak az abszolút királyi hatalom ellen; ők azonban abból indultak ki, 

                                           
3 Rouvillois, Frédéric [2004], 254–328. o. Vö. Hamon, Francis – Troper, Michel – Burdeau, Georges 
[2001], 714–747. o. és Gicquel, Jean [2003], 718–732. o. 
4 La loi est l’expression de la volonté générale. (VI. cikkely). 
5 Miként a 1799. december 25-i Alkotmány 21. cikkelye, majd az 1804-es (császári) Alkotmány 70. cik-
kelye, végül az 1852-es Alkotmány 29. cikkelye. L. Les Constitutions de la France... [1995], 153., 197. és 
295. o. 
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hogy mivel partikuláris csoportérdekek képviselőjeként és kiváltságaik vé-

delmében léptek fel, a Parlamentek valójában semmibe vették a közérdeket, 

és minden módon akadályozták a királyi rendeletek végrehajtását. Ezt a 

bizalmatlanságot az 1791-es Alkotmány is kifejezi, amely többek közt ki-

mondja: „A bíróságoknak nincs joguk beavatkozni a törvényhozó hatalom 

gyakorlásába, és nincs joguk felfüggeszteni a törvény végrehajtását...” (3. 

cikkely)6 És hogy ez a hagyomány még a XX. század derekán is mennyire 

eleven, jól mutatja, hogy bár a IV. Köztársaság alatt már létezett a mostani 

francia Alkotmánybírósághoz fogható intézmény, nevezetesen az 1946-os 

Alkotmány 91. cikkelyében szereplő Alkotmánybizottság (Comité constitu-

tionnel), ez pusztán formális testület volt,7 és 1958-ig egyetlen egyszer ült 

csak össze, akkor is teljesen jelentéktelen, másodlagos ügyben.8 

V. Köztársaság Parlamentje azonban, ellentétben a III. és a IV. Köz-

                                           
6 Les Constitutions de la France... [1995], 59. o. 
7 Les Constitutions de la France... [1995], 407. o. Az 1946-os Alkotmány – eleve reménytelen vállalkozás 
– két egymást kizáró elvet próbált összeegyeztetni: a törvényhozó korlátlan szuverenitását az Alkotmány 
„szentségével”, illetve a törvények alkotmányos ellenőrzésének gondolatával. A testületnek – amely affé-
le „vegyes bizottság” volt – a köztársasági elnök, a Nemzetgyűlés elnöke és az akkor Conseil de la 
République-nek nevezett Szenátus elnöke mellett tagja volt még a Nemzetgyűlésből hét, a Conseil de la 
République-ből három honatya, továbbá még tíz, akiket a politikai frakciókból választottak. A bizottság-
nak (erről az 1946-os Alkotmány 92. cikkelye rendelkezik) az volt a feladata, hogy próbálja elsimítani a 
Nemzetgyűlés meg az akkor nagyon kevés jogosítvánnyal rendelkező Conseil de la République közt 
felmerülő nézetéréseket (de egy ügy csak akkor kerülhetett a bizottság elé, ha a két Ház közötti közvetítés 
kudarcot vallott). Látnivaló, a Comité constitutionnelnek azt a funkciót szánták, hogy erősítse a konzulta-
tív szerepre kárhoztatott második Ház, vagyis a Conseil de la République tekintélyét, sőt, azzal, hogy 
makacs ellenkezésével kiprovokálhatja, hogy egy ügy a Comité constitutionnel elé kerüljön, mintegy 
kárpótolni akarták erősen korlátozott hatásköréért. Ami a bizottság feladatát illeti, „megvizsgálja, hogy a 
Nemzetgyűlés által megszavazott törvény nem kívánja-e az Alkotmány módosítását...” (id. mű, 407–408. 
o.) Az, hogy a törvény alkotmányellenes is lehet, fel sem merül; a bizottság csak addig a feltételezésig 
megy el, hogy a törvényhozó jóhiszeműen tévedett, mivel a rendes törvényhozási eljárást választotta 
alkotmánymódosítás helyett. Megjegyzendő, hogy a bizottság az alkotmányosság vizsgálatakor csak a 
szorosan vett alapszöveget vette figyelembe, mivel akkor még sem az 1789-es Emberi és honpolgári 
jogok egyetemes nyilatkozata, sem az 1946-os Alkotmány preambuluma nem számított elismert alkotmá-
nyos jogforrásnak. Vö. Avril, P. – Gicquel, J. [2005], 13–15. o. 
8 A két Ház 1948 nyarán a következő ügy kapcsán különbözött össze: a Nemzetgyűlésben sürgősségi 
eljárással már megszavaztak egy törvényt, amelyet a második Háznak, a Conseil de la République-nek, 
élve jogkörével, véleményeznie kellett. Emez azonban a kelleténél hosszabb határidőt szabott ki magá-
nak, annál is inkább, mivel a második Ház szabályzatában előirányzott sürgősségi határidő hosszabb volt 
a Nemzetgyűlés házszabályában előirányzottnál. A vitában a bizottság a Conseil de la République-nek 
adott igazat, és felkérte a két Házat a házszabályok összehangolására. Az eset azért is érdekes, mert pre-
cedenst teremtett, és közrejátszott abban, hogy 1958-ban a házszabályok alkotmányos kontrollja is bele-
került az Alkotmánybíróság hatáskörébe. Vö. id. mű, 15–16. o. 
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társaság törvényhozásával, már nem mindenható testület; másrészt mivel az 

V. Köztársaság alkotmányos rendjében – szemben az addigi francia parla-

mentáris hagyománnyal – a végrehajtó hatalom, vagyis a kormány erősebb 

a törvényhozó hatalomnál, vagyis a Parlamentnél, mivel eléggé korlátozot-

tak a törvényhozó hatalom jogosítványai, és mivel az V. Köztársaságban az 

Alkotmány erősebb, mint a törvény, kellett egy olyan intézmény, amely 

garanciája az alkotmányos norma, az alaptörvény, az alkotmányos keretek 

tiszteletben tartásának. Ennek az új intézménynek a jogosítványait részlete-

zi az 1958-as Alkotmány egész VII. fejezete. 

Mindamellett, az 1958-as alkotmányozóknak még eléggé szűk kon-

cepciójuk volt az új intézményről. Meg sem fordult a fejükben, hogy az 

Alkotmánybíróság igazi jogi fórumként is működhetne, éberen ügyelve a 

szabadságjogok és alkotmányos normák tiszteletben tartására. Amikor 

Michel Debrét 1958. augusztus 27-én az új Alkotmánnyal kapcsolatosan a 

francia Államtanács meghallgatta, az V. Köztársaság leendő miniszterelnö-

ke nyíltan ki is fejti, hogy az intézménynek az lesz a legfontosabb feladata, 

hogy segítsen elejét venni a „parlamentáris rendszer kisiklásának”.9 Majd 

hozzáteszi: „Az Alkotmánybíróság létesítése azt a határozott akaratot fejezi 

ki, hogy a törvényt, vagyis a Parlament döntését alá kell rendelni az Al-

kotmány rendelkezéseinek”.10 De Gaulle és Michel Debré még úgy képzel-

te, az Alkotmánybíróság arra való, hogy segítségére legyen a végrehajtó 

hatalomnak, vagyis hogy segítsen kordában tartani a Nemzetgyűlést meg a 

Szenátust, segítsen tiszteletben tartatni a kormány újonnan körvonalazott 

jogosítványait. (Azért írja elő az Alkotmány a végrehajtási törvények és a 

két házszabály kötelező alkotmányos ellenőrzését, hogy a Parlament ezen 

                                           
9 in Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], IV. köt., Textes et documents, 288–289. 
o. 
10 Ugyanott, 288. o. 
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az úton se tudja megkerülni az alapszöveg rendelkezéseit.) Látni való, az 

V. Köztársaság alapítóinak szemében az Alkotmánybíróság volt a záloga a 

törvényhozó hatalom és a végrehajtó hatalom közt kialakított új hatalmi 

egyensúly megerősítésének. 

A francia Alkotmánybíróság azonban nem maradt meg ezek között a 

szűkre szabott keretek között, és az évek során egyik legfontosabb fogaske-

reke lett az alkotmányos rendszer gépezetének. Igaz, első időben az intéz-

mény sok ellenséget szerzett magának. Azzal, hogy szolgaian kielégítette a 

végrehajtó hatalom politikai szükségleteit, és minden alkalommal elfogul-

tan vizsgálta a Parlament törvényességi kifogásait, működése inkább kiáb-

rándulást, keserű csalódást keltett.11 És csakugyan, egészen a hatvanas évek 

végéig, vagyis de Gaulle elnöksége alatt az Alkotmánybíróság engedelmes 

kiszolgálója a végrehajtó hatalomnak. Ebben az időben a jobboldal ugyan-

olyan hevesen bírálta, mint a baloldal. Sőt, François Mitterrand 1981 no-

vemberében már néhány hónapja államfő, de még ekkor is így ír a testület-

ről: „Ugyan hol húzhatná meg magát a függetlenség ebben a kupaktanács-

ban, amelynek minden tagját egyenként jelölik a parlamenti többség nagy-

kutyái?”12 

De az intézmények fejlődésének megvan a maguk logikája, és gyak-

ran előfordul, hogy sokkal nagyobb szerepet követelnek maguknak, mint 

amilyet az alapítóktól kaptak. A francia Alkotmánybíróság esetében is ez a 

helyzet. Az intézmény fokozatosan ébredt tudatára felelősségének, és a 

hetvenes évek elejétől csakugyan autonóm és köztiszteletben álló intéz-

ménnyé lépett elő. S jóllehet mind összetétele, mind jogosítványainak köre 

úgyszólván alapítása óta változatlan, ma összehasonlíthatatlanul nagyobb, 

                                           
11 „Az Alkotmánybíróságnak – jegyzi meg 1964-ben epésen François Mitterrand – sikerült a lehetetlen: 
maga is hozzájárult az intézmények lejáratásához…” Idézi Rouvillois, Frédéric [2004], 255. o. 
12 Politique, Paris, Fayard, 1981, II. köt., 204. o. 
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jelentősebb helyet foglal el a francia politikai életben, mint amilyet az 

1958-as alkotmányozók szántak neki. 

A testületnek kilenc tagja van (a hazai Alkotmánybíróságnak tizen-

egy); a tagokat nem választják, mint a magyar alkotmánybírákat, hanem 

jelölik. Hármat a köztársasági elnök nevez ki, hármat a Nemzetgyűlés ház-

elnöke, hármat a Szenátusé (Alk., 56./1.). Ebből is látni: a kinevezéshez 

nem szükséges egyezkedés, politikai kompromisszum, kétharmados szava-

zati arány, a parlamenti többségnek nem kell minden alkalommal egyetér-

tésre jutnia az ellenzékkel… Annál is kevésbé, mivel mindhárom közjogi 

méltóságnak korlátlan szabadsága van a kinevezést illetően. Senki, még az 

ellenzék sem szólhat bele az alkotmánybírák kijelölésébe (nem véletlen, 

hogy a köztársasági elnök általi kinevezéséhez semmilyen ellenjegyzés 

nem szükséges). 

Annak idején sokan ellene voltak a megoldásnak, attól félve, hogy a 

közjogi méltóságok nem az arra érdemeseket, nem a megfelelő tudással és 

tapasztalattal bírókat, hanem jó barátaikat vagy politikai szövetségeseiket 

fogják kinevezni. És egyik-másik kinevezett kapcsán csakugyan fel is me-

rült a sajtóban a kérdés, hogy az illető vajon milyen barátságnak vagy szol-

gálatnak köszönhette szerencséjét. Akármilyen abszurd is ez az elgondolás, 

el lehet mondani: a rendszer beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Botrá-

nyosan zavaró kinevezés egyetlenegy sem volt az intézmény történetében, 

és az a tény, hogy az Alkotmánybíróság döntései a jobboldalon nem ritkán 

ugyanakkora felháborodást keltettek, mint a baloldalon, arra vall, hogy si-

került kivívnia függetlenségét. Roger Frey 1974-es kinevezése például na-

gyon vitatott volt, és nem kis felhördülést váltott ki (Frey mind de Gaulle, 

mind Pompidou alatt hosszú éveket töltött egy-egy minisztérium élén, és 

nyilván nem azért, mert kimagaslott eredeti elképzeléseivel). De idővel 

még ez is jó választásnak bizonyult: szó, ami szó, sok igazság lehet abban, 
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amit Guy Carcassonne is állít,13 amikor azt mondja, hogy az intézmény 

meg a funkció vagy megváltoztatja az embert, vagy felszínre hozza rejtett 

tulajdonságait. 

Mindez annyit jelent, hogy - bármennyire bírálták - a rendszer na-

gyon is bevált; igaz, a jelölések jellegének következtében egyáltalán nem 

lehet mondani, hogy a testület eleve legitim volna. De éppen azért, mert az 

intézmény eleve gyanús, mert összetételét illetően nagyon is meg lehetne 

kérdőjelezni pártatlanságát, különösen törekednie kell a legitimitásra, a 

higgadt pártatlanságra, a határozatok szakmai megalapozottságára és poli-

tikai megkérdőjelezhetetlenségére. Ha viszont – megfordítva a dolgot – a 

kinevezők kínosan ügyeltek volna a testület pártatlanságára, könnyen lehet, 

hogy a testület nem őrizné ugyanilyen aggályosan a jó hírét, és bármilyen 

döntést megengedne magának abban bízva, hogy úgyse nagyon tudják 

megkérdőjelezni legitimitását. Minden jel arra vall, hogy a francia Alkot-

mánybíróság legitimitásának épp a kinevezés önkényességében van az 

egyik garanciája. 

Mielőtt funkcióba lépnek, a kinevezetteknek esküt kell tenni a köz-

társasági elnök előtt (az eskü alól a volt köztársasági elnökök fel vannak 

mentve).14 Az alkotmánybírák megesküsznek,15 hogy tiszteletben fogják 

tartani a jogállásukkal kapcsolatos kötelezettségeket, és hogy funkciójukat 
                                           

13 Carcassonne, Guy [2004], 266. o. 
14 Ez az engedmény a IV. Köztársaság volt államfőjének, Vincent Auriolnak volt a követelése, meglehet, 
azért is, hogy ne kelljen magát tartania a titoktartás kötelezettségéhez. Mindenesetre, furcsa volna olyan 
volt államfőket megesketni az Alkotmányra, akiknek, míg hivatalban voltak, amúgy is kötelességük volt, 
hogy őrködjenek az Alkotmány tiszteletben tartásán. Bár továbbra is megválaszolatlan kérdés, hogy az 
eskü alól való felmentés egyet jelent-e az esküben foglalt kötelezettségek alól való felmentéssel, más 
szóval: hogy a nyilatkozási tilalom a volt köztársasági elnökökre is vonatkozik-e. Vincent Auriol nyilván 
úgy gondolta, hogy volt köztársasági elnökre nem vonatkozik ez a tilalom, mivel 1962-ben közölte a 
sajtóval, csak azért óhajt részt venni az Alkotmánybíróságnak a referendummal kapcsolatos vitájában, 
mert a törvénytervezet ellen akar szavazni. 
15 Az eskü szövegét illetően, lásd 58-1067-es számú 1958. november 7-i törvényerejű kormányrendelet, 3. 
cikkely. Az eskütételről okirat készül. Az is beletartozik a titoktartás követelményébe, hogy amikor az 
Alkotmánybíróság vizsgálati osztályához fordulnak egy képviselő megválasztása ellen, az elkészült jelen-
tést nem lehet vizsgálóbírónak kiadni. Renoux, Thierry S. – Villiers, Michel de [2004], 1086. o. Lásd még 
Chagnolaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], 75-76. o. 
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elfogulatlanul és az Alkotmány tiszteletben tartásával fogják gyakorolni. 

Arra is megesküsznek, hogy a döntéshozatal előtti vitákat, valamint azt is, 

hogy ki hogyan szavazott, titokban fogják tartani, hogy tartózkodni fognak 

minden nyilvános politikai állásfoglalástól,16 és kereken megtagadják a ta-

nácsadást és véleménynyilvánítást minden olyan tárgyban, amely az Al-

kotmánybíróság illetékességébe tartozik. A kinevezettek csak funkciót gya-

korolnak (vagyis az alkotmánybírói kinevezés nem életpálya); erre – jelké-

pesen – az is utal, hogy mindig korábbi címükön szokás szólítani őket. 

Ellentétben a külföldi (és főleg a magas szintű jogi képzettséget kö-

vetelő hazai) gyakorlattal,17 Franciaországban semmiféle szakismeret vagy 

diploma, jogi végzettség, semmiféle előzetes tapasztalat nem előfeltétele a 

kinevezésnek. Georges Pompidou például, őt még de Gaulle nevezte ki, 

irodalomtanár volt és bankszakember… Bár a tapasztalat általában azt mu-

tatja, hogy a kinevezettek kétharmada18 jogvégzett ember, nemritkán egye-

temi tanár és a bírói kar tagja, esetleg volt miniszter, vagy legalábbis volt 

képviselő. Robert Badinter például – egy ideig ő volt az Alkotmánybíróság 

elnöke – elismert jogász, de ezzel egyidejűleg elkötelezett politikus, viszont 

sem a politológus Alain Lancelot-nak, sem a szociológus Dominique 

Schnappernak nincs jogi végzettsége... De ha kinevezetteknek nincs is 

minden esetben jogi szakértelmük, van tekintélyes politikai vagy parlamen-

ti tapasztalatuk.19 

                                           
16 Igaz, a nyilvános állásfoglalás tilalmát sokan rugalmasan értelmezik. Robert Badinter, az egykori szoci-
alista igazságügy-miniszter például (ő 1986-tól 1995-ig töltötte be az Alkotmánybíróság elnöki tisztét) 
1993 novemberében a Le Monde c. napilap hasábjain reagált Edouard Balladur miniszterelnöknek arra a 
beszédére, amelyet a kormányfő – a menedékjog-törvényt felülíró alkotmánymódosítás kapcsán – a Nem-
zetgyűlés meg a Szenátus Versailles-ban tartott együttes ülésén mondott (Congrès). 
17 „Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjait kiemelkedő tudású elméleti jogászok (egyetemi taná-
rok, illetőleg az állam- és jogtudomány doktorai) [...] közül választja”. 1989. évi XXXII. törvény az Al-
kotmánybíróságról, 5. § (2). Alkotmányjog, jogszabálygyűjtemény, szerk. Kukorelli István, Budapest, 
Osiris Kiadó, 2002, 744. o. 
18 Turpin, Dominique [2000], 28. o. 
19 Mint kivételt, érdemes megemlíteni Angers egykori polgármesterének és képviselőjének, Victor 
Chatenay-nek az esetét, aki kínos tévedésnek köszönhette alkotmánybírói kinevezését. Az illetővel – akit 
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A kinevező hatóságok – merevebbnek bizonyulva ebből a szempont-

ból még a Francia Akadémiánál is, amely nőt először 1980-ban választott 

tagjai közé – évtizedeken át figyelmen kívül hagyták a férfiak és nők közti 

esélyegyenlőség jogelvét. De 1992-ben végre itt is megtört a jég. Noëlle 

Lenoir asszony volt az első nő, aki helyet kapott a testületben, a kinevezés 

a Nemzetgyűlés akkori elnökének, Henri Emmanuellinek volt az érdeme. 

Ezt követte 1998-ban, illetve 2000-ben Simone Veil és Monique Pelletier 

kinevezése. Az utóbbit Jacques Chirac köztársasági elnök nevezte ki, még-

pedig az idő előtt lemondásra kényszerülő Roland Dumas helyére; ami 

Simone Veilt illeti, ő is, ahogyan Dominique Schnapper is, a Szenátus el-

nökének köszönhette megbízatását. Ma már el lehet mondani, hogy a testü-

let egyharmada nő, és ezt az egyharmadot minden részleges tisztújításkor 

tiszteletben tartják, ami annyit jelent, hogy a három kinevezett közül egy 

mindig nő.20 

Minálunk csak olyan jogtudós választható alkotmánybírának, aki 45. 

életévét betöltötte.21 Franciaországban nincs ilyen korlátozás, nincsen sem 

„alsó”, sem „felső” korhatár,22 bár igaz, az első időkben igen magas volt az 

átlagos életkor (76 év), de ez 2000-ben 69-re csökkent. A hatvanas évek 

elején szinte nem is volt olyan tagja a testületnek, aki be ne töltötte volna a 

hetvenet. Akárhogyan is, a magas kor egyáltalán nem hátrány; épp ellenke-

zőleg, a függetlenség garanciája, hiszen olyanok kerülnek a testületbe, akik, 

karrierjük végére érve, már elérték, amit akartak, és így – mit sem törődve 

                                                                                                                            
(mindössze két betű a különbség!) Pierre Chatenet-vel tévesztettek össze – 1959-ben közölték, hogy ál-
lamtitkári megbízatást kap a Debré-kormányban, és mire kiderült a melléfogás, az újságok már szétkürtöl-
ték a hírt, és Chatenay már kapta is az ilyenkor szokásos gratulációkat. Mivel nagyon kínos lett volna 
közölni vele, hogy tévedés áldozata, de Gaulle úgy határozott, hogy kárpótlásul kinevezi alkotmánybíró-
nak. Az eset jól mutatja, mekkora jelentőséget tulajdonított kezdetben az államfő az Alkotmánybíróság 
intézményének. L. Avril, P. – Gicquel, J. [2005], 24. o. 
20 Ugyanott, 67. o. 
21 1989. évi XXXII. törvény az Alkotmánybíróságról, 5. § (1). Alkotmányjog, id. mű, ugyanott. 
22 Nálunk az alkotmánybírák megbízatása a 70. év betöltésével megszűnik. 1989. évi XXXII. törvény az 
Alkotmánybíróságról, 15. § (1/a). Alkotmányjog, id. mű, 745. o. 
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a politikai hatalmasságokkal – teljes egészében az állam érdekeinek szen-

telhetik magukat. Gaston Monnerville például 77 éves volt a kinevezésekor 

(1974), amiként Étienne Dailly is (1995), de Pompidou csak 48 (1959), sőt, 

olyan „sihederek” vagy „éretlen csitrik” is tagjai lettek a testületnek, mint a 

44 esztendős Noëlle Lenoir asszony (1992) vagy a 46 éves François 

Luchaire (1965).23 

A kilenc kinevezett tag mellett, amelyet a sajtóban, egy kicsit fel-

lengzősen neuf sages-nak [kilenc bölcs] is hívnak a francia politikai nyelv-

ben, a törvény erejénél fogva tagja még az Alkotmánybíróságnak minden 

régi köztársasági elnök (membres de droit). Ez is újdonság a francia alkot-

mányjogban, korábban ugyanis, a III. és IV. Köztársaság idején, az elnöki 

megbízatásukat kitöltő államfőknek nem volt ehhez fogható tisztségük. Ezt 

a rendelkezést az 1958-as alkotmányozók azért illesztették az alapszöveg-

be, hogy az államfőknek, mandátumuk lejárta után, mégiscsak legyen va-

lami tiszteletbeli funkciójuk, vagyis hogy – ha lehet így mondani – mégse 

kerüljenek az utcára (a volt köztársasági elnököknek ugyanis nem jár elnö-

ki nyugdíj).24 A volt köztársasági elnökök – akiknek, további kiváltság, 

nem kell esküt tenniük a köztársasági elnök előtt – halálukig tiszteletbeli 

tagjai a testületnek (Alk., 56./2.). Ami annyit jelent, hogy erről a tisztségről 

a volt államfőknek nem lehet lemondani. 

1958-ban a IV. Köztársaságnak mind a két volt köztársasági elnöke, 

Vincent Auriol is és René Coty is élhetett a lehetőséggel, de azt beszélik, 

de Gaulle értésükre adta, nem venné jó néven, ha a IV. Köztársaság két ex-

államfője beleszólna a testület munkájába. Meglehet, az a tény, hogy első 

alkalommal nem a volt köztársasági elnököt, René Cotyt nevezte ki elnök-

nek (bár azt beszélik, a volt államfő nagyon is számított a megtiszteltetés-
                                           

23 Avril, P. – Gicquel, J. [2005], 70. o. 
24 Carcassonne, Guy [2004], 254. o. 
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re),25 szintén arra vall, hogy de Gaulle a IV. Köztársaság két exállamfőjét 

nem akarta belevonni az V. Köztársaság politikai életébe. Mindamellett, 

egy ideig mindketten részt vettek a testület ülésein.26 Ami de Gaulle-t, il-

letve François Mitterrand-t illeti, egyik sem akart élni ezzel a jogával. 

A tiszteletbeli tagság ugyanúgy összeegyeztethetetlen minden más 

mandátummal, mint az, amelyik kinevezés eredménye. Ezért sokáig kérdé-

ses volt, hogy a volt köztársasági elnök egyáltalán jelöltetheti-e magát par-

lamenti vagy más választáson. A kérdés akkor merült fel, amikor Valéry 

Giscard d’Estaing 1984-ben indult egy időközi választáson. Amikor az eset 

kapcsán panasszal fordultak az Alkotmánybírósághoz, az intézmény hatá-

rozatában kimondta:27 először is a volt köztársasági elnök nagyon is vá-

lasztható, mivel ettől a jogtól csak érvényes bírósági ítélettel lehet valakit 

megfosztani (abból pedig, hogy a törvény erejénél fogva tagja az Alkot-

mánybíróságnak, nem következik, hogy ne jelöltethetné magát). Az a tény, 

hogy a volt államfőt képviselőnek választották, csakugyan azzal a követ-

kezménnyel jár, hogy ülésezni nem ülésezhet a testületben. Mindamellett, 

bár a testület nem döntötte el a kérdést, minden jel arra vall, hogy ilyen tag-

ság esetében a választott mandátum elfogadása felfüggeszteni nem 

függeszti fel, mint a kinevezettek esetében, mindössze átmenetileg szüne-

telteti a tagságot.28 

A 2004. márciusi választási veresége után Valéry Giscard d’Estaing 

visszatért az Alkotmánybíróságba, és rendszeresen részt vesz az üléseken. 

Mindenesetre, sok kritika éri a volt köztársasági elnökök jogállását. Sokan 

                                           
25 Viansson-Ponté, Pierre, Histoire de la République gaullienne, I-II, Paris, Fayard-Tallandier, Paris, 
1972, 84. o. 
26 Vincent Auriol 1960-tól távollétével tüntetett, tiltakozásul amiatt, hogy de Gaulle a képviselők kérése 
ellenére nem volt hajlandó összehívni a Parlament rendkívüli ülését; majd 1962-ben visszatért, hogy részt 
vegyen a referendumra bocsátott alkotmányos törvény vitájában. Vö. Gicquel, Jean [2003], 723. o. 
27 Lásd 84-983-as számú 1984. november 7-i határozat. 
28 Hamon, Francis – Troper, Michel – Burdeau, Georges [2001], 714–747. o. és Gicquel, Jean [2003], 
717-718. o. 
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elavult rendelkezésnek tartják a tiszteletbeli alkotmánybírósági tagságot, és 

inkább tiszteletbeli szenátornak neveztetnék ki a volt államfőket, akik sok-

kal hasznosabb munkát végezhetnének a második Házban.29 Időről időre az 

a kérdés is felmerül, nem kellene-e ezt az alkotmányos rendelkezést egy-

szerűen eltörölni. Az Alkotmánybíróságnak az a feladata, hogy pártatlanul 

döntsön a parlamenti többség meg az ellenzék közt felmerülő vitás kérdé-

sekben. De mivel a volt államfő változatlanul részese a politikai életnek, 

nyilvánvaló, hogy ha bekapcsolódna a vitákba, még erősebben megkérdője-

leznék a döntések elfogulatlanságát. Aligha véletlen, hogy 1993-ban a 

François Mitterrand által az Alkotmány felülvizsgálatára felkért Vedel-

bizottság is a tiszteletbeli tagság eltörlését indítványozta. 

Az Alkotmánybíróság elnökét nem a testület választja, hanem a köz-

társasági elnök nevez ki (Alk., 56./3.). Az államfő általában a hozzá politi-

kailag közel álló bizalmi emberét (nemritkán személyes barátját) szokta a 

tisztségre kinevezni,30 de ez ma már korántsem garancia arra nézve, hogy a 

testület, vagyis a „kilenc bölcs” mindig a köztársasági elnök szája íze sze-

rint fog szavazni. A vitás kérdésekben az elnök szavazata gyakorlatilag ket-

tőt számít. Ez azért is fontos rendelkezés, mivel legalább hét alkotmánybí-

rónak kell jelen lennie, hogy a testület határozatképes legyen, márpedig 

nyolc tag esetén könnyen elképzelhető a 4:4-es „döntetlen”. Mivel a dönté-

sek előtti vitákat nem lehet nyilvánosságra hozni, nem tudható, hogy az el-

nök pontosan mikor és milyen határozat kapcsán élt ezzel az előjogával, de 

hogy élt egyszer-kétszer, az biztos. 

Az Alkotmánybíróság elnökét gyakran nevezi a francia sajtó „az 

ötödik közjogi méltóságnak”, holott a valóságban egészen más a helyzet, 
                                           

29 L. Carcassonne, Guy [2004], 264. o., valamint Avril, P. – Gicquel, J. [2005], 82–83. o. 
30 De Gaulle például annak idején két hozzá közel álló személyiséget nevezett ki az intézmény élére, Léon 
Noëlt és Gaston Palewskit; ugyanígy hű embere volt Pompidou-nak az általa kinevezett Roger Frey, vagy 
François Mitterrand-nak Daniel Mayer, Robert Badinter, majd később Roland Dumas. 
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mivel a hivatalos rangsorban – a köztársasági elnököt, a kormányfőt meg a 

két házelnököt nem számítva – az egész kormány megelőzi, és megelőzik a 

volt köztársasági elnökök is. Bár a hivatalos protokoll az Alkotmánybíró-

ság elnökének legjobb esetben is a nyolcadik helyet szánja, minthogy a 

kormány létszáma eléggé változó, legalább harmincöt-negyvenen állnak 

előtte… Az Alkotmánybíróság elnökének a 2004. október 15-i elnöki ren-

delet szerint katonai tiszteletadás jár. 

Az 1958-as alapszövegben nincs meghatározva, hogy az Alkotmány-

bíróság elnöke mennyi ideig tölti be hivatalát, de mindig is az volt a szokás, 

hogy alkotmánybírói mandátumának lejártáig, vagyis általában kilenc évig. 

Igaz, akadnak kivételek. A François Mitterrand által 1983-ban kinevezett 

Daniel Mayer 1986-ban lemondott az elnökségről (de nem alkotmánybírói 

mandátumáról), és Robert Badinter lett az utóda (ő viszont alkotmánybírói 

mandátumának lejártáig, 1995-ig maradt a posztján). Hogy a mandátumide-

jének közepén kinevezett elnök csak a saját idejét tölti-e ki, vagy az elnöki 

kinevezéssel újabb kilenc évre kap megbízást, mindmáig függőben levő 

kérdés. Annak idején az ügy nem kis vitát kavart, sokan alkotmánysértésről 

beszéltek.31 Akkor az a javaslat is felmerült, hogy az elnököt ne az államfő 

nevezze ki, hanem az alkotmánybírák válasszák maguk közül, ez azonban, 

meglehet, még erősebben politizálná az intézményt. 

Amikor 1998-ban hatalommal való visszaélés, illetve bűnpártolás 

vádjával32 eljárás indult Roland Dumas, a testület akkori elnöke ellen, kínos 

helyzet állt elő. Jóllehet mint mindenki másnak, neki is jogában állt volna 

élni az ártatlanság vélelmével, az ügy – ha Roland Dumas továbbra is hiva-

talban marad – mindenképp aláásta volna az intézmény tekintélyét. Az el-
                                           

31 L. a vitát a Le Monde 1986. február 22-i és 26-i számában. 
32 Az ügynek az volt a lényege, hogy Roland Dumas értékes műtárgyat fogadott el ajándékba egyik intim 
nőismerősétől, aki viszont a volt külügyminiszter befolyásának köszönhette kényelmes állását és magas 
jövedelmét. 
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nök előbb úgy gondolta, bőven elég, ha átmenetileg szünetelteti funkciójá-

nak gyakorlását (ekkor a korelnök, Yves Guéna helyettesítette, és a testület 

kilenc tag helyett csak nyolccal működött). Hamar kiderült: hosszú időről 

lévén szó, ez a megoldás is elfogadhatatlan. Végül Roland Dumas is belát-

ta, a helyzet tarthatatlan, és 2000. március elsején lemondott, Yves Guéna 

pedig még aznap megkapta az államfőtől elnöki kinevezését. Az intézmény 

fennállása óta ez volt az első alkalom, hogy az államfő olyan alkotmánybí-

rónak adott elnöki megbízást, akit nem ő delegált a testületbe. Az eset kap-

csán a sajtóban felmerült a kérdés, vajon az államfő az általa (vagy az előd-

je által) kinevezett elnököt felmentheti-e funkciójából. De hát az Alkot-

mánybíróság független testület, és ha igaz is, hogy a kinevezési jog korlát-

lan, ebből nem következik, hogy visszahívás jogát is magába foglalná. Elég 

az hozzá, ilyen lépés nem kis felháborodást keltene Franciaországban. 

Az elnök képviseli a testületet, irányítja az intézmény működését, a 

döntések előkészítésekor elősegíti a konszenzus kialakítását. Hogy meg-

őrizze függetlenségét, ügyet csak elvétve terjeszt be, bár vannak kivételek, 

főleg ha a megbízott előadó visszalép vagy ha az előadó – ahogyan egy-

szer-kétszer már előfordult – elveszti a testület bizalmát. Előfordult, bár 

ritkán, hogy az elnök maga terjesztett be ügyet, mint például Roland Du-

mas az amszterdami szerződést 1997-ben, vagy Yves Guéna a decentralizá-

cióval kapcsolatos alkotmányos törvényt 2003-ban. 

A testület legtöbb tagjának a kinevezés a karrier csúcsa, az életpálya 

betetőzése.33 S mivel legtöbbjük már mindent megkapott, amire vágyott, 

már csak fényűzésből is megengedheti magának, ha a késztetés eleve nem 

élne benne, hogy elfogultság nélkül ítéljen, pártatlanul. De gyakran a kine-

vező közjogi méltóságok is eleve olyanokat jelölnek, akiknek személye 
                                           

33 Bár nem mindenkinek: Georges Pompidou például miniszterelnöki kinevezéséig, vagyis 1962-ig volt 
alkotmánybíró. 
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mindkét oldalon elfogadható. A nagy francia alkotmányjogász, Georges 

Vedel Valéry Giscard d’Estaing-nek volt a kinevezettje, a szintén nemzet-

közi elismerésnek örvendő Robert Badinter pedig François Mitterreand-é: 

egyik-másik kinevezés egyúttal a jelölő államfő bölcsességének is jele, bi-

zonyítéka. 

Az alkotmánybírói kinevezés kilenc évre szól; a megbízatás tehát so-

káig tart. Igaz, a testület egyharmada háromévente megújul, vagyis három-

évenként lejár három alkotmánybíró megbízatása, és akkor a három emlí-

tett közjogi méltóság újat jelöl helyettük.34 Előfordulhat, persze, betegség, 

lemondás vagy haláleset esetén, hogy egy hely váratlanul megüresedik. 

Ilyenkor a jelölés annak a közjogi méltóságnak előjoga, aki az elődöt is ki-

nevezte: ilyen esetben, ha a helyettesítési idő nem haladja meg a három 

évet, az is előfordulhat, hogy az illetőt még egy teljes kilencéves ciklusra is 

kinevezik. Ez történt például Louis Joxe-szal, őt 1977 októberében nevez-

ték ki az időközben elhunyt Henri Rey helyére, de mivel 1980 februárjá-

ban, immár egy teljes ciklusra, megújították a kinevezését, tizenegy és fél 

évet töltött a testületben. Eddig ez volt a rekord. 

Mivel az alkotmánybírákat lépcsőzetesen nevezik ki, a három újon-

nan kinevezett alkotmánybíró olyanokkal találja magát egy testületben, 

akik már három, illetve hat éve töltik be hivatalukat; az a tény pedig, hogy 

a többi alkotmánybíró nagyobb tapasztalattal rendelkezik, még olajozottab-

bá teszi a váltást, az újonnan jötteknek bőven van idejük hozzáédesedni a 

hely szelleméhez és követelményeihez. Ilyenformán, bár mindig változik a 

testület összetétele, inkább módosulásról van szó, semmint brutális válto-

                                           
34 Mindig február második felében. De az újonnan kinevezettek csak március legelején lépnek funkcióba. 
A legelső kinevezés lépcsőzetességéről még az 58-1067-es számú 1958. november 7-i törvényerejű kor-
mányrendelet 2. cikkelye rendelkezett. Eszerint a felálló testületből három alkotmánybírót három évre 
neveztek ki, hármat hat évre és hármat kilencre, mégpedig úgy, hogy a háromból mindegyik kinevező 
hatóság három alkotmánybírót nevezett ki, egyet három évre, egyet hat évre és egyet kilencre. Renoux, 
Thierry S. – Villiers, Michel de [2004], 1086. o. 
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zásról. A hosszú kilencesztendős mandátumidőnek, amely a 2003-as re-

formig megegyezett a szenátorokéval,35 az a magyarázata, hogy általános 

vélemény szerint csak akkor végezhet valaki hasznos munkát az intéz-

ményben, ha elegendő időt tölt a falai közt. A mandátum – szemben a hazai 

gyakorlattal, amely szerint az alkotmánybírákat egyszer újra lehet választa-

ni36 – nem hosszabbítható; vagyis az alkotmánybíráknak nem kell senkinek 

„megfelelni”, nem tartoznak hálával senkinek, és ahogy mondani szokás, a 

kinevező közjogi méltóságokkal szemben bátran eleget tehetnek „háládat-

lansági kötelességüknek”. 

Az alkotmánybírók függetlenségét egy sor garancia biztosítja. Leg-

először is „elmozdíthatatlanok”, nem lehet őket sem leváltani, sem vissza-

hívni, sem „lecserélni”. Az Alkotmánybíróság azonban három esetben le-

mondásra kényszerítheti őket. Ha olyan állást vagy megbízatást fogadnak 

el, amely összeegyeztethetetlen az alkotmánybírák jogállásával, ha valaki 

egészségileg alkalmatlannak bizonyul a posztra, vagy ha eljárás indul elle-

ne. Roland Dumas például, az Alkotmánybíróság volt elnöke, amikor sik-

kasztás miatt vád alá helyezték, nem is várta meg ezt a döntést, 2000 már-

ciusában inkább önszántából lemondott, csak hogy társai szégyenszemre ki 

ne zárják a testületből. 

Az 1958-as Alkotmány 57. cikkelye tételesen csak a miniszteri meg-

bízatást meg a parlamenti mandátumot tartja összeférhetetlennek az alkot-

mánybírói tisztséggel, és a többi összeférhetetlen poszt felsorolását végre-

hajtási törvényre bízza (ez tiltja meg, hogy alkotmánybíró például tagja le-

hessen a Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak). Szó, ami szó, a franciák so-

káig eléggé lazán, engedékenyen ítélték meg ezt a kérdést, és egészen az 

                                           
35 Akkor kilenc évről hatra rövidítették a szenátorok hivatali idejét. 
36 1989. évi XXXII. törvény az Alkotmánybíróságról, 4. § (2). Alkotmányjog, id. mű, 744. o. 
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1995-ös reformig helyi mandátumokat még betölthettek.37 A 95-63-as szá-

mú 1995. január 19-i végrehajtási törvény azonban radikális változást ho-

zott ezen a téren, és szigorúan megtiltotta a választott mandátumok, minden 

választott mandátum elfogadását. Azóta alkotmánybíró a legszerényebb 

kisközségnek se lehet polgármestere vagy önkormányzati képviselője. Ha 

alkotmánybíró miniszteri megbízatást kap a kormányban, vagy a Gazdasági 

és Társadalmi Tanácsban, esetleg megválasztják képviselőnek, a kinevező 

közjogi méltóság gondoskodik a helyettesítésről. Magától értetődik, hogy 

az összeférhetetlenség szabályai az Alkotmánybíróság tiszteletbeli tagjaira 

is érvényesek; attól fogva, hogy Valéry Giscard d’Estaing-t újraválasztották 

képviselőnek, természetesen nem jelenhetett meg az Alkotmánybíróság 

ülésein. 

Ezzel párhuzamosan a kinevezettnek sok esetben fel kell hagynia hi-

vatásával. Összeegyeztethetetlen az alkotmánybírói mandátummal38 a leg-

több részvénytársaság vagy vállalkozás vezető funkciója; alkotmánybírót 

nem lehet semmiféle közfunkcióra kinevezni, és ha már főtisztviselő, nem 

lehet előléptetni. Alkotmánybírónak csakis olyan hivatást szabad gyakorol-

nia, amely összeegyeztethető a mandátum által megkövetelt függetlenség-

gel és méltósággal. A felsőoktatásban – a republikánus hagyománynak 

megfelelően – taníthat, de ha ügyvéd, pert nem vállalhat, legfeljebb bizo-

nyos esetekben (sajtóper, hitelrontás stb.), illetve csak a Különleges Felső-

bíróságnak nevezett különleges ítélőszék vagy a Köztársasági Büntetőbíró-

ság előtt.39 

                                           
37 Minthogy a választási jogviták elbírálása is az intézmény feladata, előfordulhatott olyan helyzet, hogy 
az alkotmánybíró is személyesen érintve van olyan ügyben, amelyben ítélkeznie kell, mint például 1990-
ben a cahors-i polgármesteri funkció kapcsán Maurice Faure esetében elő is fordult; ha nincs az 1995-ös 
végrehajtási törvény, az efféle ügyeket alaposan megsínylette volna az intézmény tekintélye. 
38 A 95-69-es 1995. január 19-i végrehajtási törvény a korábbi hivatás gyakorlását illetően is szigorított az 
1958-as kormányrendeleten. 
39 Avril, Pierre – Gicquel, Jean [2005], 77–79. o. 
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Ami a francia Alkotmánybíróság kompetenciáját illeti, tény, hogy 

hatásköre meglehetősen korlátozó módon van kijelölve. Az 1958-as Al-

kotmányozók eleinte csak a törvények normakontrolljára gondoltak, és 

csak később világosodott meg, hogy az intézményt egy sor más funkcióval 

is fel lehet ruházni, legalábbis olyan funkciókkal, amelyek egyrészt függet-

len döntést kívánnak, másrészt a döntésnek, az elengedhetetlen jogi tapasz-

talat mellett, a politikai élet alapos ismerete is előfeltétele. Így az alkot-

mány és néhány végrehajtási törvény új jogosítványokkal is felruházta az 

Alkotmánybíróságot. De az intézménynek csakis olyan feladatai vannak, 

amelyekkel megbízták. Vagyis kizárólag meghatározott problémák kapcsán 

illetékes, mivel csakis olyan esetben lehet hozzá fordulni, amelyet az alap-

törvényben vagy végrehajtási törvényben rögzítettek. Nem illetékes például 

az Alkotmánybíróság egyes vitás kérdések esetében, amikor például, „társ-

bérlet” idején, a miniszterelnök konfliktusba kerül az államfővel,40 sőt, ab-

ban a kérdésben sem illetékes, hogy lehet-e például, szükségállapot kihirde-

tésének idején (Alk., 16.), bizalmatlansági indítványt beadni a kormány el-

len (nem lehet, de ez a tilalom csak jogszokás, nem pedig alkotmányos elő-

írás).41 

Legelőször is az Alkotmánybíróságnak minden esetben kötelezően 

ellenőriznie kell a végrehajtási törvényeket (Alk., 61./1.). Annál is inkább, 

mivel – egyrészt - a végrehajtási törvények erősebbek lévén a „rendes” tör-

vénynél, emennek tiszteletben kell tartani őket, másrészt a végrehajtási tör-

vényeknek csaknem mindig az a céljuk, hogy pontosítsák, konkretizálják, 

részletezzék az alaptörvény általános rendelkezéseit. Az alkotmányozók 

azért folyamodnak gyakran ehhez a megoldáshoz, hogy ne kelljen az alap-
                                           

40 Nem döntheti el például, hogy ilyenkor az államfőnek kötelező-e ellenjegyeznie egy törvényerejű kor-
mányrendeletet vagy sem. 
41 A jogszokás arra a megfontolásra épül, hogy ha egyszer a kormány nem oszlathatja fel a Nemzetgyűlést 
(Alk. 16./5.), akkor nyilvánvalóan a Nemzetgyűlés sem vonhatja meg bizalmát a kormánytól. 
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szöveget mindenféle másodlagos jelentőségű és nemegyszer lényegtelen 

rendelkezésekkel telezsúfolni. Az 1958-as alkotmányozók fejében az a le-

hetőség is felmerült, hogy mi lesz, ha a Parlament végrehajtási törvénnyel 

akarja majd megkerülni az alaptörvény egyes rendelkezéseit, netalán vég-

rehajtási törvénnyel akarja megváltoztatni a hatalmi ágak egyensúlyát. 

Hogy ilyesmi elő ne forduljon, azt a megoldást választották, hogy a végre-

hajtási törvényeket jóváhagyásuk előtt kötelező normakontrollra benyújtani 

az Alkotmánybíróságnak. Ez a magyarázata, hogy a végrehajtási törvény 

Franciaországban alkotmányjogilag megtámadhatatlan, mi több, végrehaj-

tási törvényt nem lehet miniszterelnöki kérésre rendeletté átminősíttetni 

(Alk. 37./2.). 

Az 1958-as Alkotmány nem kevesebb mint tizenöt rendelkezés kap-

csán írja elő, hogy az adott cikkelyhez végrehajtási törvénynek kell kapcso-

lódnia (ilyen például az, amelyik az államfő közvetlen választásáról vagy 

az alkotmánybíróság felállításáról rendelkezik, vagy amelyik a két Ház 

működését, illetve a pártok finanszírozását szabályozza stb., stb.) A tizen-

ötből tizennégy az alapszöveg egy-egy rendelkezését42 egészíti ki, egy pe-

dig, a 64/3-as cikkelyhez kapcsolódva, a bírák jogállását van hivatva szabá-

lyozni. Ezek a végrehajtási törvények, amelyeknek eredete a napóleoni idő-

szakig nyúlik vissza, pusztán formális szempontból nem részei az alapszö-

vegnek. Amikor például az Alkotmány kimondja, hogy végrehajtási tör-

vényben kell rögzíteni egy-egy rendelkezés alkalmazásának feltételeit, a 

rendelkezés ellen addig nem lehet alkotmányos panaszt benyújtani, amíg az 

alkalmazási törvény meg nem született. És megfordítva: a végrehajtási tör-

                                           
42 Ezek a rendelkezések: a 6., 13., 23., 25., 27., 34., 47., 57., 63., 65., 67., 71., 74. és a 88./3. (Kapcsolód-
tak még végrehajtási törvények a 82., 83. és 84. cikkelyhez is, ezeket a cikkelyeket azonban az 1995. 
augusztus 4-i alkotmánymódosítással hatályon kívül helyezték.) Az V. Köztársaság első éveiben, hogy 
minél hamarább fel lehessen állítani a közhatalmi szerveket, az alaptörvény 92. cikkelye lehetővé tette, 
hogy – megfelelő parlamenti felhatalmazás birtokában – törvényerejű kormányrendelettel is alkothassa-
nak végrehajtási törvényeket. Monin, Marcel [2001], 243–244. o. 
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vény megsértése valójában annak az alkotmányos rendelkezésnek a meg-

sértése, amelyben a szóban forgó végrehajtási törvényre való utalás találha-

tó. 

Egyik speciális esete a végrehajtási törvénynek a végrehajtási tör-

vényt tartalmazó törvényerejű kormányrendelet; az V. Köztársaság első 

éveiben elég sok ilyen törvényerejű kormányrendelet született. Márpedig 

ezeket annak idején nem küldték meg az Alkotmánybíróságnak, már csak 

azért sem, mert a testület akkor még meg sem alakult. Igaz, a végrehajtó 

hatalom akkoriban érvényes parlamenti felhatalmazás birtokában hozta 

ezeket a végrehajtási törvényt tartalmazó törvényerejű kormányrendelete-

ket; mindamellett nagy kérdés, hogy az ellenőrzött végrehajtási törvények 

módjára ezek is kétségbevonhatatlanok-e, vagy adott esetben meg lehet-e 

kérdőjelezni alkotmányosságukat. Ebben az esetben az Alkotmánybíróság 

azt az elvet követi, hogy ha egy végrehajtási törvény „ugyanabban a szel-

lemben” módosít egy végrehajtási törvényt tartalmazó törvényerejű kor-

mányrendeletet, akkor nem alkotmányellenes, ha viszont lényegi tartalmát 

megváltoztatva, akkor igen.43 

Az Alkotmánybíróságnak ez az automatikus közbeiktatása (saisine 

automatique) furcsamód kizár minden más eljárást. (Az „automatikus fel-

kérés”, igaz, nem egészen pontos, mivel nem az Alkotmánybíróság köteles-

sége a végrehajtási törvényeket meg a házszabályt megvizsgálni, hanem a 

miniszterelnöknek, illetve a két házelnöknek kötelessége őket bemutatni az 

Alkotmánybíróságnak.) Mindez annyit jelent, hogy – miként az Alkot-

mánybíróság 92-305-ös számú 1992. február 21-i határozata nyíltan ki is 

mondta – a képviselőknek meg a szenátoroknak nincs rá joguk, hogy az 

alaptörvény 61/2-es cikkelyére hivatkozva közvetlenül az Alkotmánybíró-

                                           
43 Favoreu, Louis – Philip, Loïc [2005], 44–47. o. 
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sághoz forduljanak. Ilyenformán az a különös helyzet állt elő, hogy ha a 

honatyáknak történetesen kétségeik vannak egyik-másik végrehajtási tör-

vény alkotmányosságát illetően, legfeljebb félhivatalosan közölhetik aggá-

lyaikat az Alkotmánybírósággal, hivatalosan nem fordulhatnak a testület-

hez. 

Nemkülönben a két házszabályt is kötelező normakontrollra küldeni 

(Alk., 61./1.), sőt, jóllehet az idevágó törvényerejű kormányrendelet csak a 

„két képviseleti testület” házszabályáról beszél,44 az Alkotmánybíróság a 

Congrès-nak nevezett együttes ülés házszabályát is ellenőrzi. Minthogy a 

III. és a IV. Köztársaság honatyái az általuk megszavazott házszabállyal 

olyan előjogokkal is megajándékozták magukat, amelyekkel az alaptörvény 

nem ruházta fel őket, az 1958-as alkotmányozók szerették volna elejét ven-

ni az efféle próbálkozásoknak. Meg akarták akadályozni, hogy a Parlament 

a házszabállyal megkerülje az alaptörvény rendelkezéseit. Ezért határoztak 

úgy, hogy kötelező legyen a végrehajtási törvények mintájára a házszabályt 

is bemutatni az Alkotmánybíróságnak. A testület ilyenkor nem kap semmi-

féle felkérő levelet (lettre de saisine) a házszabály elleni alkotmányos pa-

naszok (griefs) részletes felsorolásával. Az alkotmányellenes rendelkezése-

ket, ha történetesen vannak ilyenek, a testületnek kell megkeresni. 

Az 1958-as alkotmányozóknak jó volt az előérzetük. A Nemzetgyű-

lés a szóbeli kérdések, illetve az új házszabály kapcsán már 1959 elején 

vitába keveredett a kormánnyal. Az új házszabály ugyanis felhatalmazta a 

honatyákat, hogy szóbeli kérdés után szavazást rendeljenek el, márpedig 

ezzel, noha implicit módon, de kétségbe vonhatták volna a kormány politi-

káját. Nem csoda, hogy a szavazást Michel Debré a leghatározottabban el-

lenezte. A képviselők többsége viszont azon a véleményen volt, hogy az új 
                                           

44 L. 58-1067-es számú 1958. november 7-i törvényerejű kormányrendelet, 17. cikkely. In Renoux, 
Thierry S. – Villiers, Michel de [2004], 1089. o. 
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Alkotmány amúgy is jócskán megnyirbálja a honatyák előjogait, nem kell 

még a véleménynyilvánítás elemi lehetőségétől is megfosztani őket.45 Az 

újonnan felállt Alkotmánybíróság tehát rögtön olyan helyzettel találta ma-

gát szemben, amely – az 1949-es precedens ismétlésével – mintegy egye-

nes ágú folytatása volt a parlamentarizmus francia gyakorlatának. 

A testület – amelynek ez volt az első jelentősebb határozata – két le-

hetőség közt választhatott. Vagy meghajol a parlamenti hagyomány előtt, 

vagy szigorúan veszi a normakontrollt, alkotmányellenesnek minősítve a 

szavazásra lehetőséget adó házszabályt. Az Alkotmánybíróság 59-2-es 

számú 1959. június 17-i, 18-i és 19-i határozata azért döntő jelentőségű, 

mert a testület nemcsak tudomásul veszi, hogy az új Alkotmány szakít a 

parlamenti szuverenitás eddigi hagyományával, de gyakorlati következteté-

seket is levon a szakításból: „Amennyiben a házszabály határozatai alkal-

masak a kormányzati tevékenység irányítására vagy ellenőrzésére, ellenté-

tesek az Alkotmánnyal, mivel emennek 20. cikkelye egyedül a kormányt 

bízza meg a nemzeti politika kidolgozásával és irányításával, és csak a 49. 

és 50. cikkelyben részletezett procedúra ad lehetőséget a kormány felelős-

ségének kétségbevonására.”46 

Akkor még, az V. Köztársaság kezdetén, szó se lehetett róla, hogy a 

miniszterelnök ebben a kérdésben engedjen, és kompromisszumot kössön a 

képviselőkkel. Ez ugyanis azt jelentette volna, hogy az új Alkotmányt 

könnyen módosítani lehet a végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalom 

                                           
45 Érdemes itt felidézni egy 1949-es precedenst. A IV. Köztársaság Alkotmánya szerint a kormány csak a 
Nemzetgyűlésnek felelős, az akkor Conseil de la République-nek nevezett második Háznak nem, és a 
kormányt csak bizalmatlansági indítvánnyal lehet megbuktatni. Mivel a Conseil de la République rossz-
néven vette, hogy minden jogosítványtól megfosztották, a házszabályba iktatta a vitával egybekötött szó-
beli kérdés intézményét, amely gyakorlatilag megfelelt annak a rossz emlékezetű interpellációnak, amely 
a III. Köztársaság alatt egyik lehetősége volt a kormány megbuktatásának. Annak idején, az 1949. június 
14-i ülésnapon, Michel Debré volt a procedúra előterjesztője; aki tehát, jó tíz évvel később, nagyon is jól 
tudta, hogy ennek a vitának mi a tétje. L. Avril, Pierre – Gicquel, Jean [2005], 26–27. o. 
46 Ugyanott, 28–29. o. 
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egyszerű megegyezésével. Pedig a későbbiekben bizony történt ilyesmi. 

Előfordult, hogy a házszabályok szigorú alkotmányos ellenőrzése arra 

késztette a Parlamentet, hogy más utat válasszon, így próbálva megkerülni 

az alkotmányos ellenőrzést; az évek során nem is egy megállapodásra ke-

rült sor, amelyeknek kapcsán a parlamenti többség meg az ellenzék szóban 

megegyezett a kormánnyal, és kísérleti jelleggel kipróbáltak bizonyos gya-

korlatokat – ilyen volt például a „kormányhoz intézett azonnali kérdések 

ülésnapjának” szervezése –, azzal méghozzá, hogy siker esetén majd leg-

alizálják őket.47 

Akármi lehetett is a 61/1-es cikkely eredeti célja, nem lehet azt mon-

dani, hogy az Alkotmánybíróság a házszabályok normakontrollja kapcsán 

minden egyes esetben a két Ház rovására döntött volna.48 Épp ellenkezőleg: 

nemegyszer előfordult, hogy a kormánnyal szemben védelmébe vette a két 

Ház előjogait, mi több, a két parlamenti testülettel szemben a honatyák 

egyéni jogait is. Így például megtiltotta, hogy a házelnök berekesszen egy 

rendkívüli ülésszakot még mielőtt a napirendet kimerítették volna; nem en-

gedte a két Háznak, hogy pusztán politikai megfontolásból akadályozzák 

egyik-másik politikai frakció megalakítását;49 és azoknak a függetleneknek 

is biztosított jogokat, akik nem voltak elegendő számban politikai frakció 

alapításához. Ezzel párhuzamosan az Alkotmánybíróság mindent megtett, 

hogy a két Házzal elfogadtassa a „racionalizált parlamentarizmus” szigorú 

szabályait. Energikusan megakadályozta, hogy a két Ház visszaszerezze a 

korábbi két Köztársaságban gyakorolt előjogait. Mindamellett az Alkot-

mánybíróságnak a Parlamenttel szemben mutatott szigora sokat enyhült az 

évek során. Ma már a törvényhozás akadálytalanul „belekaszálhat” a vég-
                                           

47 Carcassonne, Guy [2004], 281. o. 
48 Favoreu, Louis – Philip, Loïc [2005], 85–87. o. 
49 Ha ugyanis a házelnök arra hivatkozik, hogy a szóban forgó frakció politikai nyilatkozata nem felel 
meg az Alkotmánynak, valójában a normakontroll bírói funkcióját bitorolja. 
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rehajtó hatalom rendeletalkotói jogkörébe, sőt, a honatyák még pénzügyi 

kérdésekben is összehasonlíthatatlanul nagyobb kezdeményezési lehető-

séggel rendelkeznek, mint a korábbi évtizedekben. 

Minden más esetben az Alkotmánybíróság közbelépése fakultatív, 

ami annyit jelent, hogy felkérni nem kötelező. Nem kötelező például fel-

kérni, hogy vizsgálja meg, nem alkotmányellenes-e egy törvény, amelyet a 

két Ház megszavazott; vagy hogy adott törvény nem „kaszál-e bele” a vég-

rehajtó hatalom rendeletalkotó jogkörébe; illetve hogy egy nemzetközi 

szerződés összeegyeztethető-e az alaptörvénnyel stb. A francia Alkot-

mánybíróság jogköre, a törvény normakontrollja mellett, kiterjed még a 

választójog gyakorlásának ellenőrzésére (vagyis annak vizsgálatára, hogy a 

választások törvényesek voltak-e vagy sem),50 a választott funkciók betöl-

tőinek jogállásával kapcsolatos kérdésekre (az intézmény feladata dönteni 

az összeférhetetlenségi ügyekben, és az intézmény feladata megállapítani, 

hogy az államfő el tudja-e látni feladatát, vagyis hogy fennáll-e az ideigle-

nes vagy az elháríthatatlanul végleges akadályoztatás esete). 

Ugyancsak fontos feladat hárul a francia Alkotmánybíróságra rend-

kívüli állapot kihirdetése esetén (Alk., 16.). Neki kell megállapítania, hogy 

adottak-e a szükségállapot kihirdetésének feltételei, továbbá az államfőnek 

minden olyan intézkedéssel kapcsolatban ki kell kérnie az intézmény véle-

ményét, amely kapcsolatban áll a 16. cikkely alkalmazásával. Mindamellett 

csak konzultatív hatáskörről van szó, ami annyit jelent, hogy az intézmény 

nem hoz határozatot, csak véleményez, és a vélemény nem köti a köztársa-

sági elnököt. Az Alkotmánybíróság a véleményt indokolja és nyilvánosság-

ra hozza. Ugyancsak véleményezi a testület az államfő által hozott intézke-

                                           
50 Kompetenciája a helyi és a törvényhatósági választások, valamint a szenátorválasztás mellett az elnök-
választásra és a referendumra is kiterjed. 
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déseket, ezt a véleményt azonban már nem hozza nyilvánosságra.51 Úgy-

hogy mind a mai napig nem lehet tudni, hogy az Alkotmánybíróság vajon 

kedvezően ítélte-e meg a de Gaulle által 1961-ben áprilistól szeptemberig 

foganatosított intézkedéseket, amelyek közt nem egy nagyon is vitatható 

volt, vagy azért, mert alkotmányos alapjogot sértett, vagy mert nem álltak 

fenn az alkalmazásának feltételei. Rendkívüli állapot esetén, persze, köny-

nyen előfordulhat, hogy az alkotmánybírák rajtuk kívül álló okokból nem 

tudnak elegendő létszámban összegyűlni (a döntésképességhez minimum 

hét fő szükséges); ilyenkor, feltéve hogy jegyzőkönyv készül a kényszerítő 

helyzetről, kivételesen ennél kevesebb létszám is elfogadható.52 

Minthogy elnökválasztás és referendum idején egységesen az egész 

nép mond véleményt, úgy is fel lehet fogni a dolgot, hogy mindkettő a köz-

akarat közvetlen megnyilatkozása. Ezért ebben a két esetben eléggé szűkre 

szabottak az intézmény jogosítványai.53 Egy kicsit leegyszerűsítve a dolgot, 

e téren az a feladata az Alkotmánybíróságnak, hogy hitelesítse a közakara-

tot. Ami a köztársasági elnök megválasztását illeti, az Alkotmánybíróság 

ügyel a választás tisztaságára, megvizsgálja a panaszokat és kihirdeti a 

végeredményt (Alk. 58/1.-2.). Legelőször is, még a választás előtt, ellenőrzi 

a jelölteket, azt, hogy megszerezték-e annak rendje-módja szerint a támo-

gatók aláírását, megvizsgálja, hogy a jelöltek csakugyan választhatók-e, 

majd nyilvánosságra hozza a támogatók nevét, és összeállítja a jelöltek hi-

vatalos listáját. Ha az első forduló után egyik jelölt se kap abszolút többsé-

get, az intézmény feladata közölni a kormánnyal, hogy melyik két jelölt 

                                           
51 L. 58-1067-es számú 1958. november 7-i törvényerejű kormányrendelet, 53. és 54. cikkely. Renoux, 
Thierry S. – Villiers, Michel de [2004], 1098. o. 
52 L. 58-1067-es számú 1958. november 7-i törvényerejű kormányrendelet, 14. cikkely. Ugyanott, 1826. 
o. 
53 Ebben az esetben az Alkotmánybíróság kompetenciái, az Alkotmány 58. cikkelye mellett, az azóta 
módosított 62-1291-es számú 1962. november 6-i végrehajtási törvényen, illetve a szintén módosított 58-
1067-es számú 1958. november 7-i törvényerejű kormányrendeleten alapulnak. 
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vehet részt a második fordulón (Alk., 7./1.). Szavazás után a testület vizs-

gálja ki a panaszokat (az eljárást kezdeményezheti az egyik jelölt, de kez-

deményezheti szavazópolgár vagy a prefektus is), nyilvánítja semmisnek a 

szabálytalan szavazatokat (Alk., 58./2.). 

Ennél messzebb nem nagyon mehet. Még az sem lehetséges, hogy az 

Alkotmánybíróság a megválasztott köztársasági elnöktől is ugyanolyan szi-

gorúan kérje számon a kampány után az elszámolási költségeket, mint pél-

dául a képviselőktől a törvényhozási választások után. Tény, hogy végel-

számolást a megválasztástól számított második hónap végéig kell benyúj-

tani az Alkotmánybíróságnak. De hogy megválasztott jelöltet kizárjanak, és 

újra kiírják a választásokat, pusztán mert kiderült, hogy költségeivel átlépte 

a megállapított összeghatárt, több mint elképzelhetetlen. Bár igaz, túllépés 

eddig egyetlen köztársasági elnök esetében sem fordult elő. De ha előfor-

dult volna is, arra nézve, hogy ilyen esetben mi a teendő, semmilyen utalás 

nincs a forrásszövegekben.54 

Az első forduló eredményét a választás utáni szerdán, a másodikét a 

választás befejezésétől számítva tíz napon belül kell kihirdetni. Mindeddig 

semmilyen súlyos panasz nem volt Franciaországban az elnökválasztás 

tisztaságára. Az előfordult, hogy a végeredményt enyhén ki kellett igazíta-

ni, hogy egyik-másik szavazókörben vagy községben meg kellett semmisí-

teni a választás eredményét. De az elnökválasztás törvényességét eddig hi-

vatalosan még soha senki nem kérdőjelezte meg. Ha olyan eset fordulna 

elő, mint amilyen nemrég az Egyesült Államokban, hogy csak jelentéktelen 

és erősen vitatott szavazatkülönbség választja el a két jelöltet egymástól, és 

ilyenformán eleve megkérdőjeleződne a győztes legitimitása, semmi két-

                                           
54 Az Alkotmánybíróság 2002. szeptember 26-án hozott határozatában nem fogadta el Bruno Mégret-nek 
a kampányköltségekről készített elszámolását, és így a politikusnak nem térítették vissza az ilyenkor járó 
átalányösszeget. 



 401

ség, a francia Alkotmánybíróság a választások megismétlése mellett dönte-

ne.55 

Ami a referendumot illeti, ezen a téren az Alkotmánybíróság jogosít-

ványai nagyjából ugyanazok, mint az elnökválasztás esetében. Az intéz-

mény az Alkotmány 60. cikkelyének megfelelően ellenőrzi a választás tisz-

taságát, kivizsgálja a panaszokat, és kihirdeti a végeredményt. A 2003. 

március 28-i alkotmányreform a 60. cikkelyt csak annyiban módosította, 

hogy a rendelkezést az Alkotmány 11. és 89. cikkelyében előirányzott refe-

rendumhoz kötötte; ami azt jelenti, hogy a vidéki önkormányzatok, vala-

mint a tengerentúli megyék és régiók keretében kiírt népszavazás a vele 

kapcsolatosan felmerülő panaszokkal együtt már nem tartozik az Alkot-

mánybíróság hatáskörébe, vagyis a testület kizárólag a honpolgárok „egye-

temességét” mozgósító nemzeti referendumok esetében illetékes. 

Az Alkotmánybíróság itt is eléggé szűken értelmezi feladatát. Ami-

kor például az 1962. október 28-án tartott és a köztársasági elnök közvetlen 

választását alaptörvénybe iktató referendum után a Szenátus akkori házel-

nöke, Gaston Monnerville, aki az elfogadott alkotmányos törvényt alkot-

mányellenesnek tartotta, először élve alkotmányos jogosítványával megke-

reste a testületet, az Alkotmánybíróság 62-20-as számú 1962. november 6-i 

határozatában úgy nyilatkozott, hogy az Alkotmány 61. cikkelye „kizárólag 

a Parlament által megszavazott törvényekre vonatkozik, de nem alkalmaz-

ható azokra a törvényekre, amelyeket a nép referendum keretében fogadott 

el, mivel ezek a törvények közvetlen kifejeződései a nemzeti szuverenitás-

nak”.56 

Ezért merült fel többször is – mint például az 1993-as Vedel-féle je-

                                           
55 Carcassonne, Guy [2004], 270. o. 
56 Ezt a 62-20-as számú 1962. november 6-i határozatot a 92-313-as számú 1992. szeptember 23-i határo-
zat is megerősítette. 
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lentésben vagy az 1995. augusztus 4-i alkotmánymódosítás előmunkálatai 

során -, hogy jó volna minden népszavazásra bocsátott törvénytervezetet 

előzetes normakontrollra benyújtani az Alkotmánybíróságnak. Ez ugyanis 

nemcsak azt tenné lehetővé, hogy az alapszöveg elsőbbségének elvét ösz-

szeegyeztessék a népszuverenitás elvével, hanem azt is, hogy a szuverén 

nép csakis olyan törvénytervezetek kapcsán nyilváníthasson véleményt, 

amelyről előzőleg bebizonyosodott, hogy nem összeegyeztethető az Al-

kotmánnyal. A javaslatot azonban visszautasították, mivel a kormány sze-

rint oda vezetett volna, hogy az Alkotmánybíróságnak engedték volna át 

köztársasági elnök egyik fontos előjogát, nevezetesen azt, hogy az államfő 

őrködik az Alkotmány tiszteletben tartásán (Alk. 5./1.). 

A republikánus hagyomány szerint a választások törvényességének 

ellenőrzése mindig a választott testületek előjoga; és a III. Köztársaság vá-

lasztott testületei felelősen eleget is tettek ennek a feladatnak. A IV. Köz-

társaságról azonban már nem mondható el ugyanez (1956-ban például a 

mandátumvizsgáló bizottság tizenegy poujade-ista képviselőt fosztott meg, 

pusztán politikai okokból, legálisan szerzett mandátumától, és az így 

„zsákmányolt” mandátumokat szétosztották a szocialisták, radikálisok és 

mérsékeltek között). Az 1958-as alkotmányozók szakítani akartak ezzel a 

gyakorlattal; úgy határoztak, hogy a belső ellenőrzést külsővel felcserélve, 

a létesítendő Alkotmánybíróságra bízzák mind a törvényhatósági, mind a 

szenátori választások ellenőrzését, valamint a szerzett mandátumokkal kap-

csolatos jogviták eldöntését (Alk., 59.).57 Utóbbi esetben az Alkotmánybíró-

ság rendes jogi fórumként működik, és ítéletével akár meg is semmisítheti 

a vitatott választás eredményét. 

                                           
57 Ezek a jogviták tartozhatnak más joghatósághoz is; abban az ügyben például, hogy egy jelölt választha-
tó-e egyáltalán, közigazgatási bíróság is dönthet, ha a prefektus oda fordul a panasszal; ebben az esetben 
az Alkotmánybíróság csak másodfokú hatóságként, mint fellebbezési lehetőség jöhet számításba. 
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Szintén újdonság, hogy míg a III. és IV. Köztársaság idején a válasz-

tott testületek minden egyes mandátumot ellenőriztek, az V. Köztársaság-

ban az Alkotmánybíróság csakis azokat a mandátumokat ellenőrzi, ame-

lyeknek kapcsán panaszt, óvást vagy kifogást nyújtottak be. Panaszt kizáró-

lag a választókörzetben élő honpolgárok vagy a választáson induló jelöltek 

(illetve pótjelöltek) adhatnak be, de ők is csak tíz napon belül.58 Az a man-

dátum, amelyet tíz napon belül nem óvnak meg, törvényesnek számít. Az 

intézmény ezen a téren nagyon szűken értelmezi kompetenciáját, ami any-

nyit jelent, hogy csak a legtöbb szavazatot kapó jelölt megválasztásának 

körülményeit vizsgálja, és ha a panasz nem kérdőjelezi meg a győztes kép-

viselő megválasztásának tisztaságát, elutasítja az illetékességet;59 mi több, 

ha a panaszos visszalép, akkor is ejtenie kell az ügyet. A panasznak nincs 

felfüggesztő hatálya. Miután az Alkotmánybíróság tüzetesen kivizsgálta az 

esetet, az ítéletet illetően több lehetősége van. Vagy visszautasítja a kerese-

tet, vagy (egyszerű számítási hiba, jóhiszemű tévedés esetén) kiigazítja a 

választás eredményét, vagy semmisnek nyilvánítja a választást, vagy csak a 

választás eredményét nyilvánítja semmisnek, és annak a jelöltnek ítéli a 

mandátumot, aki az eredmény szerint megérdemli. 

Mondani sem kell, az utóbbi lehetőség a legszigorúbb, mivel az új 

választások kiírásával nem ad még egy lehetőséget a szabálytalanul válasz-

tott jelöltnek – de ehhez a megoldáshoz a francia Alkotmánybíróság eddig 

egyetlenegyszer sem folyamodott. Az viszont előfordult, hogy bizonyos 

helyzetben semmisnek mondta a választást.60 Ilyenkor, persze, bizonyítani 

                                           
58 Ebben az esetben nincs joga panasztételre sem közhasznú társaságnak, sem politikai pártnak, de még a 
prefektusnak sem. Vö. Turpin, Dominique [2000], 111-117. o. 
59 Így utasította el például 1958. december 12-i határozatában annak a jelöltnek a panaszát, aki azért for-
dult a testülethez, mert mindössze egy szavazata hiányzott az előírt 5 százalékos küszöb eléréséhez, és 
ezen az egy szavazaton múlott, hogy nem térítették neki vissza a választási hadjáratra fordított pénzössze-
get. Favoreu, Louis – Philip, Loïc [2005], 75. o. 
60 Az 1997 május-júniusi törvényhatósági választásokon például nem kevesebb mint hetvenhárom panaszt 
adtak be százharminc választókerületben, de az Alkotmánybíróság mindössze öt esetben semmisítette 
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kell a csalást; de ez önmagában nem elegendő. Azt is bizonyítani kell, hogy 

a visszaélések olyan mérvűek voltak, hogy csakugyan befolyásolhatták az 

eredményt. És minthogy ezt nem könnyű tárgyilagosan megítélni, az Al-

kotmánybíróság csakis abban az esetben állapítja meg a csalás vagy vissza-

élés tényét, amikor a szavazatokat illetően a jelöltek között nagyon kicsi az 

eltérés, és amikor jogosan feltételezhető, hogy a visszaélés csakugyan kiha-

tással lehetett a végeredményre. 

Míg az V. Köztársaság fennállása óta a testület mindössze öt szená-

tor megválasztását érvénytelenítette, ez a szám a képviselők esetében 55, 

ami annyit jelent, hogy minden törvényhatósági választás után visszaélés 

miatt átlagosan öt képviselőt fosztanak meg mandátumától.61 Igaz ugyan, 

hogy legtöbb esetben újra meg szokták választani azt a képviselőt, akinek 

érvénytelenítették a mandátumát. A 2002-es júniusi képviselőválasztás után 

az Alkotmánybíróság öt képviselő mandátumát érvénytelenítette, de mind 

az ötöt újra megválasztották. Az is az Alkotmánybíróság szigorú szankció-

inak tudható be, hogy – mivel rengeteg volt a visszaélés – törvényileg 

1975-ben megszüntették a levél útján való szavazást, és kiterjesztették a 

megbízásból való szavazás lehetőségeit. 

Ha tehát a jelöltek között nagyon nagy a távolság, még a legkirívóbb 

csalás sem vonja maga után a választás megsemmisítését, hiszen ezzel – a 

francia republikánus logika szerint – csak a közakaratot hazudtolnák meg. 

A testület például nem kérdőjelezte meg Jean Tibéri 1997-ben szerzett 

képviselői mandátumát, holott súlyos visszaélések történtek. Később kide-

rült, hogy a szavazókörben több mint hétezer álszavazó volt bejegyezve (és 

közülük háromezren bizonyíthatóan szavaztak is). Minthogy a győztes 

képviselő pontosan 2725 szavazattal kapott többet ellenfelénél, Lyne 
                                                                                                                            

meg a végeredményt. 
61 Favoreu, Louis – Philip [2005], 78–79. o. 
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Cohen-Solal asszonynál, ez utóbbi az Alkotmánybírósághoz eljuttatott pa-

naszában megóvta a választás eredményét. 

A testület azonban elutasította a panaszt, mire Lyne Cohen-Solal az 

Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Bonyolította az ügyet, hogy az 

Alkotmánybíróság nem volt hajlandó kiadni a rendőri hatóságoknak azt a 

jelentést, amelyben megállapította a választási csalást, azzal az indoklással, 

hogy a dokumentum átadásával egyrészt megsértené az intézményt kötele-

ző titoktartási tilalmat, másrészt lehetőséget adna a bírónak arra, hogy fe-

lülbírálja az Alkotmánybíróság döntését. Többek közt ezért is mondhatta 

méltán a francia alkotmányjogász, François Luchaire a francia Alkotmány-

bíróságnak szentelt monográfiájában: „Végeredményében minél nagyobb a 

csalás, annál kevésbé szankcionálják, ugyanis nagy csalásnak a szavazato-

kat illetően nyilvánvalóan nagy eltérés a következménye”.62 

De ha nagyon kevés a különbség a két első befutó között, a testület 

általában megsemmisíti a végeredményt, mint például az 1998. szeptember 

29-én tartott időközi választáson Bouche-du-Rhône megye 9. szavazókör-

zetében. Itt mindössze húsz szavazat volt az eltérés a kommunista jelölt 

meg a liberális jelölt között. A vizsgálat kiderítette, hogy bár harmincöt 

szavazópolgár meg sem jelent a szavazóhelyiségben, mégis rákerült a ne-

vük a jelenléti ívre. Az Alkotmánybíróság 1999. február 3-i döntésében há-

rom aubagne-i szavazókört illetően is a súlyos visszaélést állapított meg, és 

megsemmisítette a választás eredményét. Mindhárom esetben a kommunis-

ta jelöltet mondta ki vétkesnek. Ugyanez történt az 1998. május 3-án tartott 

időközi választáson a touloni 1-es számú választókörzet eredményével: a 

szocialista jelölt, Odette Casanova ugyan 33 szavazattal többet szerzett, 

mint a Nemzeti Front színeiben induló Cendrine Le Chevalier, az Alkot-

                                           
62 Luchaire, François, Le Conseil constitutionnel, Paris, Economica, 1997, I. köt., 384. o. 
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mánybíróság azonban semmisnek mondta ki a végeredményt, mivel a má-

sodik forduló napján a Canal + tévécsatorna olyan politikai műsort sugár-

zott, amely arra szólította fel a város lakóit, hogy állják útját a szélsőjobb-

oldali Nemzeti Front előretörésének. 

Ami a választások finanszírozását illeti, a közelmúltban három tör-

vény63 is szélesítette az Alkotmánybíróság kompetenciáját; ma már a testü-

let nemcsak érvénytelenítheti azt a mandátumot, amelynek birtokosa nem 

tartotta tiszteletben a pénzügyi szabályokat (vagyis túllépte az előre meg-

szabott pénzkeretet), de az olyan jelöltet, aki nem adja be idejében elszá-

molását vagy rossz elszámolást nyújt be, meg is büntetheti (például azzal, 

hogy egy évig nem indulhat választáson). Az Alkotmánybíróságot a 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements 

politiques elnevezésű hatóság értesíti, miután szabálytalanságot tapasztal a 

benyújtott elszámolásokban. Az Alkotmánybíróságnak nem kell feltétlenül 

azonosulnia a CCFP véleményével. De ha megállapítja a visszaélést, mese 

nincs, ki kell mondania az előirányzott szankciókat.64 Ami - ha az illetőt 

már megválasztották - annyit jelent, hogy úgy kell venni a dolgot, mintha 

lemondott volna mandátumáról. Minthogy ebben az esetben ki kell írni az 

időközi választásokat, magától értetődik, hogy az elmarasztalt jelölt azon 

sem vehet részt (a sorban következő helyhatósági választásokon viszont 

már igen). Az Alkotmánybíróság 1993-ban is és 1997-ben is élt ezzel a jo-

gával: 1993-ban például négy mandátumot, 1997-ben kettőt, végül 2002-

ben ugyancsak kettőt semmisített meg.65 Sokáig úgy ítélkezett az Alkot-

mánybíróság a jelöltek vagy már megválasztott képviselők ügyében, hogy 

meg sem hallgatta őket. Újabban lehetőséget ad az elmarasztaltaknak szó-
                                           

63 A 90-55-ös számú 1990. január 15-i, a 93-122-es számú 1993. január 29-i és a 95-63-as számú 1995. 
január 19-i. 
64 L. Code électoral, LO 128./2. Vincent, Jean-Yves – Villiers, Michel de [2004], 141. o. 
65 Carcasonne, Guy [2004], 272. o. Favoreu, Louis – Philip, Loïc, Conseil constitutionnel [2005], 79. o. 
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beli védekezésre. 

További szankció, hogy a jelölt a választási költségek visszatérítésé-

re sem tarthat igényt. Sőt, amikor az Alkotmánybíróság elmarasztalja a je-

löltet, amiért többet költött a megengedettnél, vagyis „túllépte a plafont”, a 

CCFP arra is kötelezheti, hogy a többletköltséget fizesse be az államkincs-

tárba. A szankciónak nagy az elrettentő ereje: ha a jelölt nem tartja tiszte-

letben a szabályokat, könnyen megesik, hogy nemcsak mandátuma bánja, 

de anyagilag is a tönk szélére kerül. Mindamellett előfordulhat, hogy a tes-

tület kettős mércével mér. Abban az esetben, ha a jelölt az elszámolást nem 

adja le kellő időben, nincs pardon, akkor az Alkotmánybíróságnak kötelező 

kimondani, hogy az illető egy ideig ki van zárva a választásból. De ha csak 

túllépte az előirányzott költséghatárt, akkor a testület kimondani kimond-

hatja ugyan a kizárást, de dönthet éppenséggel máshogy is, ha úgy látja jó-

nak. 

A 95-63-as számú 1995. január 19-i végrehajtási törvény szerint a 

választás törvényességét megkérdőjelező kereset felfüggesztő hatállyal van 

az összeférhetetlenségekre nézve. És ez így igazságos, hiszen miért kellene 

döntésre kényszeríteni az olyan képviselőt, akinek bizonytalan még a man-

dátuma. Hiszen könnyen előfordulhat, hogy miközben lemond az egyik 

mandátumról, jogvita következtében a másikat is elveszíti. Ennek aztán az 

lett az eredménye, hogy egyes honatyák, akiknek érdekükben áll a mandá-

tumhalmozó helyzet minél hosszabb fenntartása, inkább panaszt emeltetnek 

az újonnan szerzett mandátumuk ellen, csakhogy még jobban kitolják a vá-

lasztás idejét, és a lehető leghosszabb ideig őrizzenek meg egymással ösz-

szeférhetetlen mandátumokat. Ez történt például Jean-Claude Gaudinnel is: 

neki a szenátori mandátum, illetve a marseille-i polgármesterség, valamint 

a régiós önkormányzati testület elnöki megbízatása közt kellett választania. 

De, nem kis szerencséjére, panaszt emeltek a polgármesteri választások 
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tisztasága ellen. Majd, mivel 1995 novemberében miniszteri megbízatást 

kapott, kénytelen volt lemondani a szenátusi tagságáról, de a haladéknak 

hála, mindaddig megőrizte a két másik funkcióját, ami viszont már nem állt 

ellentétben miniszteri posztjával… 

Minthogy az 1958-as Alkotmány a Parlament törvényalkotási jogkö-

rével párhuzamosan a kormány rendeletalkotási jogkörét is kijelölte, az is 

feladata az Alkotmánybíróságnak, hogy döntsön a két terület határával 

kapcsolatos jogvitákban. Ezekben az esetekben (Alk., 37./2.) az Alkot-

mánybíróság nem firtatja, hogy a beterjesztett törvényszöveg minden as-

pektusában megfelel-e az alaptörvénynek, mindössze azt vizsgálja, hogy az 

adott törvényszöveg milyen jellegű, vagyis hogy a törvény vagy a rendelet 

kategóriájába tartozik-e. Ha az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a 

szóban forgó törvény rendelet jellegű (és csak a formáját illetően törvény), 

akkor a kormánynak jogában áll a szöveget kormányrendelettel módosítani. 

Az V. Köztársaság fennállása óta a kormány, a miniszterelnök kérésére, 

nagyon sokszor kezdeményezte ezt a procedúrát: csak az 1959 és 1994 köz-

ti időszakban az Alkotmánybíróság ilyen ügyben nem kevesebb mint 176 

döntést hozott.66 Bár sokan azt hitték, hogy az Alkotmánybíróság ezekkel a 

döntéseivel mind szűkebbre fogja vonni a Parlament törvényalkotási lehe-

tőségeit, ennek ellenkezője történt: az Alkotmánybíróság joggyakorlata az 

esetek túlnyomó többségében kiterjesztően értelmezte a Parlament törvény-

alkotási jogkörét. 

Az Alkotmány 41. cikkelye is a törvényalkotási és rendeletalkotási 

jogkör közti határvonallal kapcsolatos. A rendelkezés ugyanis kimondja, 

hogy a kormány a törvényalkotás folyamatában visszautasíthatja azt a tör-

vényjavaslatot vagy módosítási indítványt, amely nem tartozik a törvényal-

                                           
66 Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], 92. o. 
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kotás illetékességi körébe. Ha a kormány az érdekelt házelnökkel nem tud 

dűlőre jutni, a jogvitát vagy az egyik, vagy a másik fél kérésére egyhetes 

határidőn belül az Alkotmánybíróságnak kell eldöntenie (Alk., 41./2.). Ezt a 

procedúrát, ellentétben az előzővel, 1959 óta mindössze tizenegyszer al-

kalmazták.67 

Pedig a célja annak idején világos volt: ha egyszer van a kormánynak 

is saját normatív jogköre, eszközökre is szüksége van, hogy ezt a jogkört 

erélyesen megvédje a Parlamenttel szemben. Az idő múlásával azonban 

kiderült, mindkét fél számára jobb, ha rugalmasan kezelik ezt a határt, és ha 

az Alkotmány nem tiltja ki határozottan a törvényalkotót a rendeletalkotás 

jogköréből (lévén a kormánynak így is elég eszköze, hogy ha akarja, elejét 

vegye a nem kívánt betolakodásnak). Elég az hozzá, hogy ez a 41. cikkely 

az évek során sokat vesztett valamikori időszerűségéből. Ha egyszer a 

kormány nem kifogásolja, hogy a Parlament behatoljon a területére, akkor 

nincs szüksége erre a jogra, ha pedig kifogásolja, akkor a parlamenti több-

ségre kötelező fegyelem bőven elegendő. Ilyenformán a házelnökök inkább 

arra használják a 41. paragrafust, hogy - egyetértésben a kormánnyal – oly-

kor-olykor zátonyra futtassák az ellenzék alkalmatlan módosítási indítvá-

nyait. 

Másrészt a 41. cikkely azért sem nagyon szerencsés, mert nehézkes, 

és – minthogy az Alkotmánybíróság döntéséig az érdemi vitát fel kell 

függeszteni - lelassítja a törvényalkotás procedúráját. Ilyenformán ha vagy 

a meggyőzés vagy az elrettentés sikertelennek bizonyul, a kormánynak 

még mindig kifizetődőbb átmenetileg beletörődni a törvény elfogadásába. 

Annál is inkább, mivel a kihirdetés után még mindig rendelkezésére áll a 

37. cikkely 2. bekezdésének procedúrája. Más szóval a törvény kihirdetése 
                                           

67 Utoljára 1979 májusában (Carcassonne, Guy [2004], 199. o.). Vö. Chagnollaud, Dominique – 
Quermonne, Jean-Louis [2000], 93. o. 
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után még mindig van rá lehetősége, hogy visszaperelje saját rendeletalkotá-

si jogkörébe azt a törvényt, amit a Parlament illetéktelenül elfogadott.68 

Persze, a testület legfontosabb feladata a „rendes törvények” alkot-

mányos normakontrollja (Alk. 61./2.). Ezt eredetileg mindössze négy köz-

jogi méltóság, vagyis - ahogyan a francia politikai nyelvben néha hallani – 

csak a „négyek bandája”69 kérhette: az államfő, a miniszterelnök, valamint 

a két házelnök. Az 1958-ban jóváhagyott alaptörvény a honatyáknak még 

nem engedélyezte a normakontroll kezdeményezését, erre csak tizenkét év-

vel később, az 1974. október 29-i alkotmánymódosítás adott lehetőséget. A 

megszorítás célja világos: az 1958-as alkotmányozók elejét akarták venni a 

törvény, illetve a kormány állandó megkérdőjelezésének. Pedig már akkor 

felmerült, hogy jó volna valamilyen formában a honatyáknak is lehetőséget 

adni arra, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulhassanak (akkoriban a kép-

viselők vagy szenátorok egyharmadáról volt szó), de Michel Debré azzal 

érvelt, hogy a közvélemény aligha fogadná el, ha „a bírák ilyenformán be-

avatkoznának a politikai életbe”.70 

Így egészen 1974-ig kellett várni, amikor is a testület akkori elnöké-

nek, Roger Freynek, valamint Valéry Giscard d’Estaing-nek együttes kez-

deményezésére a felkérés jogát az alaptörvény 61. cikkelyének 2. bekezdé-

sét módosító 1974. október 29-i alkotmányos törvénnyel 60 képviselőre, 

illetve 60 szenátorra is kiterjesztették. A reform kezdeményezőinek az volt 

az elgondolásuk, hogy az ellenzéknek is lehetővé kell tenni, hogy – ha két-

ségei vannak egyes törvények alkotmányosságát illetően – bizonyos meg-

szorításokkal az Alkotmánybírósághoz fordulhasson. Ezt akkor sokan ne-

vetséges reformnak tartották, legalábbis az eredeti elképzeléshez képest, 

                                           
68 Carcassonne, Guy [2004], 199-200. o. 
69 La Bande des quatre. L. Ardant, Philippe [2003], 128. o. 
70 Idézi Rouvillois, Frédéric [2004], 263. o. 
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mivel eredetileg az államfő azt szerette volna, ha lehetővé teszik, hogy az 

Alkotmánybíróság hivatalból bármilyen törvényt normakontrollnak vegyen 

alá. 

De egykettőre kiderült: amit akkor nevetséges reformnak hittek, az 

kisebbfajta forradalom volt, mivel szószéket adott a parlamenti ellenzék-

nek, és ami ennél is fontosabb: lehetővé tette az intézménynek, hogy meg-

erősítse pozícióját és helyreállítsa tekintélyét. Mindamellett sokan még ezt 

az alkotmánymódosítást is elégtelennek tartják, hiszen a bal- vagy a jobb-

oldal elsöprő győzelme esetén könnyen előfordulhat (ahogyan 1993-ban 

majdnem elő is fordult), hogy az ellenzéknek hatvan képviselője sincs a 

parlamentben... Ebből a nézőpontból logikusabb volna, ha a parlamenti 

frakcióknak is jogukban állna óvással az Alkotmánybírósághoz fordulni, 

bármekkora is a létszámuk.71 

Az 1974-es alkotmánymódosítás, semmi kétség, fontos határvonal a 

francia Alkotmánybíróság – és V. Köztársaság – történetében. Jellemző, 

hogy míg az 1958 és 1974 közti időszakban „rendes” törvény mindössze 

kilencszer került csak normakontrollra az Alkotmánybíróság elé, 1974-től a 

testület a honatyák kezdeményezésére már több száz törvény esetében ho-

zott ítéletet. A testület gyakrabban ítélkezett, ami a döntéseken is meglát-

szik, mivel árnyaltabbak, átgondoltabbak lettek. François Mitterrand 1990-

ben megpróbálta a felkérés jogát a honpolgárokra is kiterjeszteni; ez a kez-

deményezés nem járt sikerrel. De ha sikerrel jár, akkor sem biztos, hogy ez 

a reform a következményeit tekintve nagyobb horderejű lett volna az 1974-

esnél. 

Az 1998-ban készült statisztika szerint (ekkor ünnepelte az Alkot-

mánybíróság fennállásának négy évtizedes évfordulóját), az 1958 óta meg-

                                           
71 Carcassonne, Guy [2004], 282. o. 
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szavazott 3600 törvényből mindössze 255 törvény kapcsán (vagyis a törvé-

nyek 7 százalékának esetében) kértek normakontrollt; s míg az 1974-től 

1986-ig terjedő időszakban a felkérések 60 százalékát illetően az Alkot-

mánybíróság a vizsgált törvényszövegben nem talált kivetnivalót, azóta ez 

az arány 30 százalékra csökkent. Persze, a felkéréseknek Franciaországban 

is sokkal inkább a parlamenti többség törvényalkotó munkájának jogi úton 

való akadályozása a céljuk, nem pedig az Alkotmány aggályos tiszteletben 

tartása. Akárhogyan is, az érvénytelenített rendelkezések jó részét, ponto-

sabban háromnegyedét a kormány kezdeményezte, nem pedig a honatyák.72 

Normakontrollra mindig a törvény parlamenti elfogadása után, de a 

kihirdetés előtt kerül sor (Alk., 61./1.). A köztársasági elnök, elvben leg-

alábbis, megtehetné, hogy siet a kihirdetéssel: ilyenformán villámgyors ki-

hirdetéssel könnyen elejét vehetné a törvény alkotmányos megkérdőjelezé-

sének. Annál is inkább, mivel a megoldásnak tulajdonképpen nincs alkot-

mányos akadálya. De ilyen eset egyetlenegyszer nem történt az V. Köztár-

saság történetében. És feltehetően nem is fog. „Franciaországban demokrá-

cia van – jegyzi meg könyvében Philippe Ardant -, francia államfő ehhez a 

megoldáshoz nem folyamodhat soha”.73 

A normakontroll halasztó hatállyal van a kihirdetésre nézve. A felké-

réstől számítva az Alkotmánybíróságnak egy hónapja van a határozathoza-

talra. De ha a kormány sürgősséget jelent be, a testületnek nyolc napon be-

lül kell határoznia (Alk., 61./3.).74 A határidő tehát rövid, annál is inkább, 

mivel a felkérések jó része a parlamenti ülésszak végére összpontosul 

                                           
72 Turpin, Dominique [2000], 37. o. 
73 Ardant, Philippe [2003], 127. o. 
74 A sürgősségi eljárás egyáltalán nem gyakori, a kormányok sohasem éltek vissza ezzel a lehetőséggel, 
eddig mindössze háromszor kértek sürgősséget, az 1982-es államosításokkal kapcsolatos törvény kap-
csán, továbbá 1985-ben az Új Kaledónia-i szükségállapot kihirdetését, valamint az 1989-es amnesztia-
törvényt illetően. Mindamellett a költségvetési törvények (lois de finances) esetében minden felkérés 
sürgősnek számít. 
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(ezért a fontosabb ügyekről, bár félhivatalosan, már korábban értesítik, 

hogy megfelelően fel tudjon készülni.) Ha a felkérést honatyák kezdemé-

nyezik, nem szükséges okvetlenül motiválni, de szokás feljegyzést csatolni 

hozzá, amely az adott törvény vagy rendelkezés kapcsán röviden összefog-

lalja a honatyák alkotmányos kifogásait. Minthogy az Alkotmánybíróság-

nak nem két fél közti jogvitában kell dönteni, hanem azt kell megmonda-

nia, hogy adott törvény vagy rendelkezés megfelel-e az Alkotmánynak, mi-

helyt felkérték a vizsgálatra, az eljárás innentől fogva független az eljárást 

kezdeményezők akaratától. 

Mindebből két dolog következik. Először is, az eljárás kezdeménye-

zői nem gondolhatják meg magukat, nem vonhatják vissza (sem egyénileg, 

sem kollektívan) a normakontrollra vonatkozó felkérést.75 Másrészt, jólle-

het a felkéréseket mindig részletesen indokolják, az Alkotmánybíróság 

fenntartja magának a jogot, hogy adott törvény esetében olyan rendelkezést 

illetően is véleményt mondjon, amelynek kapcsán nem kérték ki a vélemé-

nyét. Minthogy az Alkotmánybíróság felfogása szerint a felkérés mindig a 

törvényszöveg egészére vonatkozik, könnyen előfordulhat, hogy olyan ren-

delkezéseket is alkotmányellenesnek nyilvánít, amelyeknek kapcsán az el-

járás kezdeményezői nem fogalmaztak meg semmi kifogást.76 

Tekintettel a francia Alkotmánybíróság sokféle feladatára, az általa 

                                           
75 Mindez a valóságban is megtörtént; amikor, 1996 decemberében, beterjesztettek egy pótköltségvetési 
törvényt, a kormány „amendement Malraux” néven olyan módosítással állt elő, hogy adjanak frontharcos-
igazolványt a spanyol polgárháború egykori veteránjainak. A parlamenti többség azonban hevesen tilta-
kozott a gesztus ellen, és az Alkotmánybírósághoz fordult, majd amikor az államfő meg a sajtó is véle-
ményt nyilvánított az ügyben, megpróbált visszatáncolni, és vissza akarta vonni a felkérést, persze, hiába. 
Az Alkotmánybíróság úgy érvelt, hogy a testület mindig az alkotmány javára határoz, nem pedig azoknak 
a javára, akik felkérték; ezért a 96-386-os számú 1996. december 30-i határozatában kimondta, hogy 
felkérést nem lehet meg nem történtté tenni. 
76 Így nyilvánított például 1983. november 18-i határozatában alkotmányellenesnek olyan rendelkezést, 
amely szerint a 3500-nál nagyobb lélekszámú városokban az önkormányzati választáson a jelöltek listáján 
nem lehet „75 százaléknál több az azonos nemhez tartozó személy”, holott az adott törvény más paragra-
fusait megkérdőjelező kérelemben még a gyanúja sem merült fel a szóban forgó rendelkezés alkotmányel-
lenességének. (Ezzel az volt a baj, hogy megsértette a honpolgárok közti jogegyenlőség elvét.) 
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hozott határozatokat is több kategóriába lehet sorolni. A legfontosabbak, 

semmi kétség, azok, amelyek egyes törvények, nemzetközi szerződések 

vagy a házszabályok alkotmányosságára vonatkoznak; ezeket a határozato-

kat (a déclaration de conformité kifejezés kezdőbetűi alapján) DC monog-

rammal jelölik. A törvényerejű rendeletekkel kapcsolatos határozatokat L 

betűvel jelölik, a visszautasított törvényszövegeket (a fin de non-recevoir 

kifejezés kezdőbetűi alapján) FNR monogrammal, az összeférhetetlenségi 

ügyekben hozott döntéseket I-vel, a honatyát mandátumától megfosztó ha-

tározatot D-vel jelzik (az I az incompatibilité, a D a déchéance szó rövidí-

tése). A választások vagy referendumok törvényességével kapcsolatos hatá-

rozatoknak nincs külön betűjelük (ezeket a felkérő nevével meg az időpont-

tal jelölik). Azokat a döntéseket, amelyek történetileg különösen nagy je-

lentőséggel bírnak, szokták GD (grande décision) monogrammal is ellátni. 

Akárhogyan is, minden döntésre jellemző, hogy kötelező érvénnyel bír a 

közhatalmi szervekre nézve éppúgy, mint a közigazgatási vagy igazság-

szolgáltatási hatóságokra, és fellebbezésnek helye nincs. 

Amikor az Alkotmánybíróság a felkérést megkapta, azonnal továb-

bítja a kormányhivatalba. És a kormányhivatal, válaszul, szintén feljegyzést 

küld az Alkotmánybíróságnak, amelyben megvédi a szóban forgó törvényt 

a támadástól, sorra cáfolva a felkérőlevélben részletezett vádakat. Hogy ez 

a hatalmi szerv is bekapcsolódik az eljárásba, annak az a magyarázata, 

hogy az Alkotmánybíróság elé vitt törvényszövegek túlnyomó többségét a 

kormány kezdeményezi. Az V. Köztársaság egyik nagy paradoxona, hogy a 

törvényt csaknem mindig a törvényhozó hatalom képviselői támadják, és a 

végrehajtó hatalom feladata megvédeni. Másrészt, míg a kormánynak van 

lehetősége az általa kezdeményezett törvény védelmére (ha a honatyák al-

kotmányellenesnek minősítik), amikor, megfordítva a dolgot, a miniszter-

elnök fordul a testülethez a Parlamentben kezdeményezett törvényjavasla-
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tot illetően, az Alkotmánybíróság nem kér ugyanilyen védelmező feljegy-

zést a honatyáktól. 

Akárhogyan is, az Alkotmánybíróság eljárása nem kontradiktórikus, 

vagyis nincsenek peres felek, és nincs ügyvéd sem, bár igaz, egyes esetek-

ben a testület kikéri a két fél véleményét. A kormányhivatal válaszát azon-

nal továbbítják a felkérés kezdeményezőihez, vagyis a honatyákhoz, akik-

nek ilyenformán lehetőségük van rá, hogy a kormány feljegyzésére másik 

feljegyzésben válaszoljanak. 1983-tól szokásba jött, hogy a felkérő levelet 

a Journal officielben is közreadják, sőt, 1994-től már a kormányhivatal 

megjegyzéseit is megjelentetik a francia hivatalos közlöny hasábjain77. 

Mindamellett tény, hogy az Alkotmánybíróság által követett proce-

dúra az utóbbi években egyre jobban közelít a tárgyalótermekből ismert 

kontradiktórikus eljáráshoz. Ami nem mindenkinek tetszik. Már csak azért 

sem, mert sok esetben nyilvánvaló, hogy a kormányhivatal nem alkalmas a 

megtámadott törvény védelmére. Másrészt a törvényt mégiscsak a Parla-

mentben szavazták meg, és nyilván a honatyák közt is akadnak jó néhá-

nyan, akik szintén pártját foghatnák a kifogásolt törvénynek. Ezt azonban a 

procedúra nem teszi lehetővé. Pedig a kormány által kezdeményezett tör-

vény útközben számos módosítással gazdagodott, és nincs semmi biztosíték 

arra, hogy a kormányhivatal a honatyák által kezdeményezett módosítások 

védelmét is ugyanolyan szinten tudja ellátni. 

Amikor 1986-ban kinevezték az Alkotmánybíróság elnökének, 

Robert Badinter javasolta ugyan, hogy az ügy vizsgálatával megbízott ta-

nácsos vegye fel a kapcsolatot azokkal a honatyákkal, akik részt vettek a 

törvény kidolgozásában, de a két házelnök azzal az indoklással vetette el az 

indítványt, hogy akkor a parlamenti viták a törvény elfogadása után az Al-
                                           

77 Mindez a francia Alkotmánybíróság kiválóan szerkesztett honlapján is megtalálható: 
http://www.conseil-constitutionnel.fr 
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kotmánybíróságon is folytatódnának. Persze, annak nincs akadálya, hogy a 

honatyák feljegyzésben részletesen megindokoljanak egy törvényt, amit a 

Parlamentben már elfogadtak, és hogy a feljegyzést azután eljuttassák az 

Alkotmánybíróságra, de ez nem számít hivatalos tájékoztatásnak, és nem is 

várható el a testülettől, hogy hivatkozzon rá a határozat indoklásában. Az-

tán hogy az ilyen félhivatalos és a határozatokban soha meg nem jelenő 

feljegyzések befolyásolták-e, és ha igen, mennyire az Alkotmánybíróság 

döntését, annak csak a jóisten a megmondhatója.78 

Az indoklásban sohasem történik utalás a hivatalostól némiképp elté-

rő, esetleg azzal ellentétes vélemény(ek)re, pedig nyilván akad alkotmány-

bíró, aki nem ért egyet a döntéssel, és más megoldást javasol, vagy egyetért 

ugyan, de a határozatot másképpen indokolná. Ebből a szempontból a fran-

cia alkotmánybírák elég merevek, és a titoktartás amúgy is szigorúan köte-

lezi a kisebbségi véleményen levőt, hogy igazodjon a többségi határozat-

hoz. Úgy fogják fel a dolgot, hogy a többségi határozattól eltérő vagy vele 

homlokegyenest ellentétes vélemény(ek) közzététele, más szóval a testület 

megosztottságának nyilvánosságra hozatala aláássa az intézmény tekinté-

lyét. A titoktartás másik oldala, hogy egyetlen alkotmánybírót sem lehet 

kérdőre vonni, amiért így vagy úgy szavazott. Annál is kevésbé, mivel az 

ilyen kritikát csak félhivatalos, kiszivárogtatott hírekre lehet alapozni. 

François Mitterrand köztársasági elnök az 1981. november 4-i miniszteri 

értekezleten rosszallóan szóvá is tette, hogy sokan bírálták az Alkotmány-

bíróság akkori elnökének, Roger Frey-nek az államosításokkal kapcsolatos 

álláspontját. Georges Vedel – de csak a határozat kihirdetése után – már az 

alkotmánybírák sértegetéséről beszélt.79 

Ha a hivatalostól eltérő vélemény(ek)nek is teret adnának, meglehet, 
                                           

78 Hamon, Francis – Troper, Michel – Burdeau, Georges [2001], 725-726. o. 
79 L. Georges Vedel, „On a insulté les juges”, Le Monde, 1982. január 22. 
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még nehezebb volna a közös álláspont kialakítása, mivel egyes alkotmány-

bírák még határozottabban ragaszkodnának saját felfogásukhoz, és semmi 

sem késztetné őket arra, hogy részt vegyenek az egész testület által vállal-

ható konszenzus kidolgozásában. Ebben, semmi kétség, az alkotmánybírói 

határozat tipikusan francia felfogása is közrejátszik; ez a felfogás azon a 

fikción alapul, hogy a döntés nem valamiféle kompromisszum vagy még 

kevésbé erőviszony kifejeződése. A döntés a szöveg „igazságának” kimon-

dása, márpedig az igazság nem függhet semmiféle szavazástól, és nehezen 

viseli el az eltérő vagy ellentétes véleményeket. 

Mindenesetre, az Alkotmánybíróság az esetek többségében, ponto-

sabban három esetből kettőben,80 olyan döntést hozott, hogy a benyújtott 

törvény megfelelt az Alkotmánynak. Ami nem is rossz arány. Ha a testület 

alkotmányellenesnek ítéli a törvényt, nem lehet kihirdetni. Az is előfordul, 

hogy az Alkotmánybíróság határozata csak fenntartással állapítja meg a 

benyújtott törvény alkotmányosságát (déclaration de conformité avec 

réserve). Ez azt jelenti, hogy a testület megmondja, hogy a többféleképpen 

is értelmezhető törvény melyik értelmezése áll összhangban az alapszöveg-

gel. Van, amikor az alkotmánybírósági határozat szűkíti vagy kiegészítő 

megjegyzéssel látja el egy rendelkezés alkalmazási körét (a 86-207-es szá-

mú 1986. június 25/26-i határozat például egész sor jogszabályt sorol fel, 

amelyet a kormánynak – ha köztulajdonban levő vállalatot akar privatizálni 

– mind-mind szem előtt kell tartania). Ennek a módszernek az az előnye, 

hogy a későbbiekben mind a kormánynak, mind a jogalkalmazónak tiszte-

letben kell tartania az Alkotmánybíróság értelmezését, máskülönben a jog-

alanyok panasszal fordulhatnak a közigazgatási bírósághoz, és ez – az Al-

kotmánybíróság értelmezésének birtokában – bármikor hatályon kívül he-

                                           
80 Ardant, Philippe [2003], 132. o. 
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lyezheti a megkérdőjelezett ítéletet. 

Az Alkotmány idevágó cikkelye jellemző módon nem törvényszö-

vegről beszél, hanem „rendelkezésről” (disposition).81 Ami annyit jelent, 

hogy bár a testület vizsgálni mindig a törvény egészét vizsgálja, megteheti, 

hogy csak egyes részeit, rendelkezéseit minősíti alkotmányellenesnek. Ez a 

magyarázata annak, hogy a normakontroll-vizsgálatoknak csak elenyésző 

részük, mindössze 5 százalékuk végződik az egész törvényszöveg elutasítá-

sával.82 Az 58-1067-es számú 1958. november 7-i törvényerejű kormány-

rendelet lehetővé tette, hogy amikor az Alkotmánybíróság csak néhány 

rendelkezést ítél alkotmányellenesnek, egy füst alatt azt is eldöntse, hogy 

ezek elválaszthatók-e vagy nem a törvényszöveg egészétől. Ha nem vá-

laszthatók el, a törvényt nem lehet kihirdetni, ha elválaszthatók, akkor a 

törvényt ki lehet hirdetni, hacsak az államfő nem határoz úgy, hogy új vitá-

ra – valójában kiegészítésre - visszaküldi a Parlamentnek. 

Az Alkotmánybíróságnak nem kötelező ragaszkodnia a felkérés in-

doklásához (annál is kevésbé, mivel a felkérést nem muszáj indokolni). Sőt, 

azt is megteheti, hogy a felkérésben kifogásolt rendelkezéseket megfelelő-

nek mondja ki, viszont alkotmányellenesnek minősít olyan rendelkezéseket 

– természetesen az adott törvényen belül maradva -, amelyeknek kapcsán a 

felkérők nem emeltek panaszt. Egy biztos: a testület a törvény időszerűsé-

gét nem vizsgálhatja, minthogy annak felbecsülése, hogy mit kíván a köz-

érdek, kizárólag a törvényhozó feladata. Más szóval, az Alkotmánybíróság 

csak annak eldöntésében illetékes, hogy a törvényszöveg megfelel-e az 

alapszövegnek, illetve a jogi normának, de abban a kérdésben, hogy a tör-

vény jó-e vagy sem, nem nyilváníthat véleményt. Azt azonban szóvá teheti, 

                                           
81 Az alkotmányellenesnek minősített rendelkezést nem lehet sem kihirdetni, sem alkalmazni (Alk., 
62./1.). 
82 Rouvillois, Frédéric [2004], 285. o. 
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ha úgy érzi, hogy adott törvény vagy rendelkezés aránytalan vagy nem ész-

szerű a kitűzött cél tükrében. Itt már, látni való, nincs éles határ, és az al-

kotmánybírónak nagyon óvatosan, elővigyázatosan kell fogalmaznia. 

Mivel a törvénynek nemcsak az Alkotmányt, hanem a nemzetközi 

szerződéseket és egyezményeket is tiszteletben kell tartania, fontos, hogy 

ne legyen semmi ellentmondás az alapszöveg és a nemzetközi kötelezettsé-

gek között. Az 1958-as Alkotmány 54. cikkelye lehetőséget ad az ország 

négy legfontosabb közjogi méltóságának, vagyis az államfőnek, a minisz-

terelnöknek, valamint a két házelnöknek (mi több, az 92-554-es számú 

1992. június 25-i alkotmányos törvény óta, már 60 képviselőnek vagy 60 

szenátornak is), hogy felkérje az Alkotmánybíróságot a nemzetközi kötele-

zettségek normakontrolljára. Hogy pontosan mikor kell az Alkotmánybíró-

sághoz fordulni, arra nézve az alapszöveg nem ad felvilágosítást, de nyil-

vánvaló, hogy a kihirdetés előtt (hiszen a kihirdetés ad felhatalmazást a ra-

tifikálásra, illetve a jóváhagyásra), bár az Alkotmánybíróság ebben az egy 

esetben, kivételképpen, a kihirdetés után is vizsgálódhat. Az Alkotmánybí-

róság megakadályozni nem tudja a szerződés ratifikálását vagy elfogadását, 

de ha a szerződésben alkotmányellenességet észlel, csakis az Alkotmány 

módosítása után kerülhet sor a ratifikálásra. 

Jóllehet a francia Alkotmánybíróság eddig csak kilenc ilyen ügyben 

határozott,83 a felkérések ritkaságából egyáltalán nem következik, hogy 

nem különösebben jelentős kérdésekről van szó. Épp ellenkezőleg, ezek 

közül legalább háromnak igen nagy a jelentősége. A 85-188-as számú 

1985. május 22-i határozat különösen érdekes. Mielőtt François Mitterrand 

köztársasági elnök 1985-ben ratifikálta volna az Emberi Jogok Európai 

Konvenciójának a halálbüntetés eltörlésével kapcsolatos 6. számú kiegészí-
                                           

83 1970-ben, majd 1976-ban, aztán 1985-ben, kétszer 1992-ben és 1997-ben, továbbá 1998-ban és 1999-
ben. Vö. Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], 93-95. o. 
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tő protokollját, felkérte az Alkotmánybíróságot, vizsgálja meg, hogy a pro-

tokoll összhangban áll-e a francia alaptörvénnyel. Az államfő politikai 

szándéka világos volt: így próbálta elejét venni, hogy a Nemzetgyűlés új 

többsége ne tudja hatályon kívül helyezni a halálbüntetést eltörlő 1981-es 

törvényt. És az Alkotmánybíróság idézett határozatában ki is mondta, hogy 

a protokoll nincs ellentmondásban az Alkotmánnyal, és ilyenformán nincs 

akadálya a ratifikálásának. Az államfő, látni való, eredeti módon alkalmaz-

ta az 54. cikkelyt:84 nem az alkotmányellenesség megállapítását várta a tes-

tülettől, hanem, épp ellenkezőleg, a protokoll aláírására való felhatalma-

zást: ettől fogva Franciaországot az 1981-es törvény mellett az Emberi Jo-

gok Európai Konvenciójának 6. számú protokollja is kötelezi. 

Ezen a téren a maastrichti szerződés kapcsán hozott 92-308-as számú 

1992. április 9-i határozat bír a legnagyobb jelentőséggel; az Alkotmánybí-

róság, miután először állapított meg összeegyeztethetetlenséget a francia 

Alkotmány és nemzetközi szerződés között, három esetben javasolt alkot-

mánymódosítást: az uniós honpolgárság bevezetését, az egységes pénzpoli-

tika megteremtését, valamint a határátlépéssel (vagyis a vízumok kiadásá-

val) kapcsolatos intézkedéseket illetően. De míg a kormány megpróbálta az 

Alkotmánybíróság fenntartásait strictu sensu értelmezni, a honatyák ki-

használták az alkalmat, és az Alkotmány módosítását egy sor más kérdésre 

is kiterjesztették. 

Az alkotmánymódosítás eredményeként került a francia alaptörvény-

be az „Európai közösségekről és az Európai Unióról” c. XV. fejezet.85 Az 

Alkotmány ettől fogva teszi lehetővé azokat a hatáskör-átruházásokat, ame-

                                           
84 Ardant, Philippe [2003], 126. o. 
85 Előfordulhat azonban, hogy az Alkotmánybíróság konstatálja ugyan az összeegyeztethetetlenséget, de 
az alkotmánymódosítás elmarad. Ez történt például a regionális és kisebbségi nyelvek európai chartájával. 
Minthogy az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a charta ellentétben áll a francia alkotmánnyal, a francia 
államfő nem írta alá a dokumentumot, és azzal az egész ügy – nyilván nem véletlenül – le is került a napi-
rendről. 
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lyek nélkülözhetetlenek a határátlépésekre vonatkozó szabályok meghatá-

rozásához (Alk., 88-2). Ugyancsak ez az alkotmánymódosítás adta meg a 

Franciaországban tartózkodó uniós polgároknak a jogot, hogy szavazhassa-

nak a helyi választásokon, és hogy – a polgármesteri vagy polgármester-

helyettesi funkció, illetve a szenátorokat választó elektorok jelölésének ki-

vételével – lehessen őket is választani (Alk., 88-3). Végezetül azt is beiktat-

ták az alapszövegbe, hogy lehetővé teszik mind a Parlament információját, 

mind ellenőrző funkciójának gyakorlását a közösségi törvényekre vonatko-

zóan, ide értve azt is, hogy a két Ház ilyenkor határozatokat is megszavaz-

hat (Alk., 88-4). Ugyancsak ezzel az alkotmánymódosítással került az alap-

szövegbe „a Köztársaság nyelve a francia” formula (Alk., 2.), továbbá az, 

hogy a jövőben 60 képviselő, illetve 60 szenátor is felkérheti az Alkot-

mánybíróságot egy-egy nemzetközi szerződés alkotmányosságának ellen-

őrzésére.86 

Az 1993. november 25-i alkotmánymódosítás különösen érdekes eb-

ből a szempontból. Az Alkotmánybíróság 1993. augusztus 13-i határozatá-

ban részlegesen kifogásolta – mégpedig az 1946-os Alkotmány preambulu-

mának 4. bekezdése alapján87 – a bevándorlás megfékezését, illetve korlá-

tozását célzó „Pasqua-törvényt”. A testület szerint a preambulum kötelező-

en előírja Franciaországnak, hogy átmenetileg be kell fogadnia az üldözött 

menedékkérőket, és minden menedékkérőt, legalábbis míg döntés nem szü-

letik az ügyükben. A Balladur-kormány annak idején ingerülten reagált a 

döntésre88, és esze ágában sem volt a szóban forgó törvény kihagyása vagy 

                                           
86 Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], I. kötet, 148-150. o. 
87 A preambulum 4. bekezdése kimondja: „Franciaország mindenkinek menedékjogot ad, akit azért ül-
döznek hazájában, amiért kiállt a szabadságjogok mellett”. Márpedig ez a kitétel ellentmondásban áll az 
1985. június 14-i schengeni egyezménnyel, amelynek értelmében a tagállamok vagy megadják, vagy nem 
ezt a menedékjogot. Az egyezmény aláírása után a prefektusi hatóságoknak jogukban állt olyan tartózko-
dási vagy menekültügyi kérelmek visszautasítása, amelyeket más „schengeni” államok már visszautasítot-
tak. 
88 Charles Pasqua odáig ment, hogy a menedékkérők „hordáiról” beszélt a francia televízióban. 



 422

átfogalmazása. Válaszul olyan alkotmánymódosítást szavaztatott meg a két 

Házzal, amely immár lehetővé teszi, hogy Franciaország a bevándorlási 

kérelmek elbírálását illetően megossza illetékességét, fenntartva a jogot, 

hogy Franciaország akkor is megadhassa a kérelmezőnek a menedékjogot, 

ha ezt egy másik állam már megtagadta. De a menedékjog megadása ettől 

fogva nem alkotmányos jogelv (principe de valeur constitutionnelle), 

amelynek tiszteletben tartása kötelező a hatóságokra nézve, hanem csak az 

állam mérlegelésétől függő lehetőség. Ehhez az alkotmánymódosításhoz, 

persze, az is kellett, hogy az államfő kezdeményezze az alkotmánymódosí-

tás procedúráját. És ezt a szívességet François Mitterrand készségesen meg 

is tette az ellenzéknek.89 

Bár tény, hogy a menedékjog (droit d’asile) kifejezés az alkotmány-

módosítás jóvoltából belekerült az alapszövegbe (Alk., 53-1.), ettől fogva 

Franciaország nem tartja magára nézve kötelezőnek minden menedékkére-

lem megvizsgálását. Ez az alkotmánymódosítás azonban, amelyet a két Ház 

is és a Congrès is nagy többséggel megszavazott, némiképp visszalépés a 

francia parlamentarizmus történetében, mivel a Parlament, fölébe helyezve 

szuverenitását az alaptörvénynek, figyelmen kívül hagyta, semmibe vette 

az Alkotmánybíróság fenntartásait. Az ügy, persze, nemcsak a bevándorlás 

szuperérzékeny problémájával függ össze, hanem azzal is, hogy mindez jó 

alkalomnak látszott az Alkotmánybíróság szarvának letörésére, „expanzi-

ós” törekvéseinek feltartóztatására. A két Ház, meglehet, azt próbálta a 

döntéssel az Alkotmánybíróság értésére adni, hogy nem tűri, hogy a testü-

let, túlontúl szabadon értelmezve az Alkotmányt, valamiféle felsőbb ható-

ságként lépjen fel a Parlamenttel szemben.90 

                                           
89 Carcassonne, Guy [2004], 249-252. o. 
90 Chagnollaud, Dominique – Quermonne, Jean-Louis [2000], I. kötet, 152-153. o. L. még Fomery, Si-
mon-Louis [2004], 105. o. 
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Mindent összevéve, ahogyan az 1992. április 9-i alkotmánybírósági 

határozat is fogalmaz, „…az alkotmányos erejű szövegekből nem szűrhető 

le semmi olyan megállapítás (…), amelynek értelmében Franciaországot a 

nemzeti szuverenitás megakadályozná abban, hogy kölcsönösség alapján 

nemzetközi kötelezettségeket vállalva részt vegyen állandó nemzetközi 

szervezetek létesítésében és fejlesztésében, feltéve hogy ezek a kötelezett-

ségek tiszteletben tartják a nemzeti szuverenitás gyakorlásának legalapve-

tőbb feltételeit…” Hogy mégis melyek volnának ezek a feltételek, azt az 

Alkotmánybíróság 1985. május 22-i határozata igyekszik körvonalazni: „A 

Köztársaság intézményeinek tiszteletben tartása, valamint a nemzeti lét 

megszakítatlan folytonosságának, illetve a honpolgárok szabadságjogainak 

garantálása”.91 

Az 1958-as francia Alkotmány nagyon szikár szöveg; szigorúan elő-

írja, melyik állami szervnek mi a teendője, de lényegi megállapításokat 

vagy magyarázatokat nem nagyon tartalmaz. Tovább erősíti ezt a jelleget, 

hogy az alkotmányozók nem tartották szükségesnek a szabadságjogokat is 

belefoglalni az alapszövegbe. Az Alkotmánybíróság azonban a hetvenes 

évektől kezdve a szorosan vett 1958-as alapszöveg mellett fokozatosan más 

jogszövegeket, sőt, jogelveket is belevont az alkotmányos erejű jogi nor-

mák körébe. Az évek során a különböző alkotmányos normáknak, szöve-

geknek és jogelveknek egész együttese jött létre, amelyet – viszonylag ko-

herens rendszerről lévén szó – Franciaországban, Claude Émeri és Louis 

Favoreu nyomán, „alkotmányos tömb”-nek, bloc de constitutionnaliténak 

szokás nevezni. 

A világosság kedvéért nem árt pontokba szedve felsorolni, milyen 

szövegekről és jogelvekről van szó. A szorosan vett 1958-as alaptörvény 

                                           
91 Idézi Turpin, Dominique [2000], 100. o. 
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mellett beletartozik az alkotmányos tömbbe: 1. Az 1958. október 4-i Al-

kotmánynak az 1946-os Alkotmány preambulumára hivatkozó néhány so-

ros preambuluma; 2. Az 1946-os Alkotmánynak az 1789-es Emberi és 

honpolgári jogok egyetemes nyilatkozatát megerősítő és kiegészítő 

preambuluma; 3. Az emberi és honpolgári jogok 1789. augusztus 26-án 

elfogadott nyilatkozata; 4. A Köztársaság törvényei által elismert alapvető 

jogelvek (principes fondamentaux reconnus par les lois de la République), 

amelyeket az imént idézett preambulum emleget (ilyen például az oktatás 

szabadságának elve stb.); 5. Alkotmányos jogelvek (ilyen például az Al-

kotmány 66. cikkelyében garantált „személyi szabadság” elve); 6. Végül a 

francia Alkotmánybíróság az idézett jogelvek és törvényszövegek mellé 

jogi szövegekhez nem kapcsolódó általános jogelveket (principes généraux 

du droit non rattachés à un texte) is felvett az alkotmányos normák körébe. 

Az alkotmányozók 1958-ban csak a szorosan vett alapszövegnek tu-

lajdonítottak alkotmányos jelentőséget, a néhány soros preambulumot nem 

tartották a főszöveggel azonos értékűnek.92 Amikor, még az 1958-as Al-

kotmány kidolgozásakor, a konzultatív bizottságból valaki megkérdezte a 

kormány megbízottját, Raymond Janot-t (aki valójában de Gaulle táborno-

kot képviselte), hogy mégis, mi a preambulum jogi ereje, Raymond Janot 

határozottan kijelentette: „A preambulumnak (…) nincs alkotmányos ere-

je.” Majd hozzátette: „Csak nem képzelik, hogy egy 1789-ben megfogal-

mazott jogszabály-együttes ebben a mi évszázadunkban is alkotmányos 

jogforrás lehet?”93 Mindezt de Gaulle fiának, Philippe de Gaulle-nak a 

visszaemlékezései is megerősítik; az admirális szerint apja mindig dühro-

                                           
92 Ezzel végeredményében az 1946-os Alkotmány problémájához kanyarodtak vissza. A probléma ugyan-
is már 1946-ban is felmerült, sőt, sokkal élesebben, hiszen az 1946-os Alkotmány a szabadságjogok nagy 
igényű felsorolásával egy kicsit az 1789-es nyilatkozat modernizált változatának is számít. Ennek ellenére 
az 1946-os Alkotmány sem tulajdonított a preambulumnak a főszöveggel azonos erejű alkotmányos jelen-
tőséget. 
93 Idézi Rouvillois, Frédéric [2004], 299. o. 
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hamot kapott, valahányszor az 1958-as Alkotmányt „kapcsolatba akarták 

hozni az 1946-os alkotmány preambulumával”.94 

Pedig az 1958-as preambulum épp abban különbözik az 1946-ostól, 

hogy az alkotmányozók nyitva hagyják a kérdést; nem zárják ki eleve a 

preambulum alkotmányos erejének későbbi elismerését. Bár voltak olyanok 

is, akik ezt az elismerést már a kezdet kezdetén kívánatosnak tartották vol-

na. Akárhogyan is, egészen 1971. július 16-ig kellett várni, amikor is az 

Alkotmánybíróság az egyesülési jog kapcsán hozott döntésében nemcsak 

elismerte, hogy a preambulum rendelkezései is alkotmányos erővel bírnak, 

hanem azt is kimondta, hogy „a Köztársaság törvényei által tiszteletben tar-

tott jogelvek” – amelyeknek körébe az egyesülési jog is beletartozik - igen-

is részei az alkotmányos normának. Ezt az 1971-es döntést már akkor min-

denki éles határvonalnak érezte. Mintha ezzel a döntéssel az V. Köztársa-

ság alkotmánytörténete két időszakra szakadt volna: az 1971 előttire és az 

1971 utánira. Némi túlzással azt is lehetne mondani, hogy a francia Alkot-

mánybíróság tulajdonképpen nem is 1958-ban született, hanem 1971-ben. 

De hogy az 1971. június 17-i döntés jelentőségét megértsük, nem árt 

visszahelyezni a korabeli politikai kontextusba.95 Az 1968-as események 

következményeként egy sor „balos” szervezet jött létre Franciaországban; 

ezt a folyamatot szerette volna a kormány korlátozni az 1901. július 1-i 

egyesülési törvény szigorításával. Az volt az elképzelés, hogy, szakítva az 

egyesülés-alapítás korábbi szabadságával, az egyesületek létesítését a jövő-

ben olyan törvényes ellenőrzésnek fogják alávetni, amelyet a prefektus ha-

táskörébe helyeznek. A törvényt, igaz, hevesen ellenezte a Szenátus, de ez 

                                           
94 Philippe de Gaulle, Mémoires accessoires, 1946-1982, Paris, Plon, 2000, 94-95. o. Idézi Rouvillois, 
Frédéric [2004], 295. 
95 Lásd, Dominique Rousseau, „Le Conseil constitutionnel”, in La vie politique en France, sous la dir. de 
Chagnollaud, Dominique, Paris, Le Seuil, coll. Points, 1993, 115-117. o. Avril, Pierre – Gicquel, Jean 
[2005], 36–44. o. 
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nem volt probléma: a Nemzetgyűlés élt az „utolsó szó” jogával. A Szenátus 

akkori elnöke azonban, Alain Poher, nem nyugodott bele a dologba, és élve 

alkotmányos előjogával, normakontrollt kért az Alkotmánybíróságtól. 

Amely nem volt könnyű helyzetben. Ugyan milyen alapon ítélje meg 

ezt a törvényt? Az 1958-as Alkotmány ugyanis egyetlen olyan rendelkezést 

sem tartalmaz, amely akár csak laza kapcsolatban volna az egyesülési jog-

gal. A 4. cikkely ugyanis csak a pártok és politikai csoportosulások alapítá-

sával foglalkozik, az egyesülési szabadságot nem említi. Az Alkotmánybí-

róság tehát kénytelen kilépni a szorosan vett Alkotmány keretéből – ez volt 

lényegében véve a nagy újdonság -, és kénytelen az 1958-as alkotmány 

preambulumát, illetve a preambulum által említett emberi és honpolgári 

jogok 1789-es nyilatkozatát, valamint az 1946-os preambulumot, illetve „a 

Köztársaság törvényei által elismert alapvető jogelveket” is beemelni az 

alkotmányos jogforrások körébe. Ebben az optikában vizsgálva a kérdést, a 

testület arra a megállapításra jutott, hogy – mivel az 1901. július 1-i tör-

vény a III. Köztársaság alatt született – az egyesülési szabadság beletarto-

zik „a Köztársaság törvényei által elismert alapvető jogelvek” kategóriájá-

ba, és ezért az egyesülési szabadságnak bármilyen bíróság vagy közigazga-

tási hatóság által való korlátozása nem egyeztethető össze a tágabb érte-

lemben felfogott Alkotmánnyal.96 

A határozat következményeként egyszerre megváltozott az a szerep, 

amelyet az 1958-as alkotmányozók az Alkotmánybíróságnak szántak a po-

litikai játéktérben. Ettől fogva a testület nem éri be a törvényszövegek sza-

bályosságának formális ellenőrzésével, hanem – hála az alkotmányos jog-

források tágabb értelmezésének – immár a törvényszöveg tartalmi kérdéseit 

                                           
96 A törvény részletes indoklását illetően lásd Ardant, Philippe [1990], 99-101. o. Nem szabad elfelejteni, 
hogy a Köztársaságot a francia jog egységes és folytonos politikai rendszernek tartja; ebből a szempont-
ból a különböző Köztársaságok előtti római számoknak nincs jogi jelentésük. 
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is érintheti, akár olyan kérdéseket is felvetve, hogy az adott törvényszöveg 

tiszteletben tartja-e büntetőeljárásban a védelemhez való jogot, a sztrájkjo-

got, a tulajdonszerzéshez való jogot, a véleményszabadságot stb. Ezzel a 

határozattal az Alkotmánybíróság új szerepet választott magának, a szabad-

ságjogok védelmezőjéét: ettől az időtől fogva különösen ügyel rá, hogy a 

parlamenti többség, helyzetével visszaélve, ne tudjon olyan törvényszöve-

geket elfogadtatni, amelyek nem tartják tiszteletben az alapjogokat. 

Ezt a határozatot nemcsak az utókor érzi fordulópontnak, a kortársak 

is annak érezték. Annál is inkább, mivel ez volt az első alkalom, hogy az 

Alkotmánybíróság megtagadta a szolidaritást a végrehajtó hatalom céljai-

val. S jóllehet egyelőre – a hozzá kapcsolódó szövegekkel - csak a pream-

bulum emelkedett egy szintre a szorosan vett alaptörvénnyel, a határozattal 

a testület rendkívüli módon kitágította azoknak az alkotmányos normáknak 

a körét, amelyeknek tükrében a hozzá benyújtott törvényszövegek alkot-

mányosságát meg kell ítélnie. Ezzel a határozatával, amelyet a 73-51-es 

számú 1973. december 27-i határozat is megerősített,97 azon az úton megy 

tovább, amely az 1971-es határozattal nyílt meg előtte. Vagyis nemcsak az 

alkotmányos alapjogok védelmezőjeként lépett fel, hanem, ezzel párhuza-

mosan, az alkotmányos normák kiterjesztésének ügyét is magának vindi-

kálta. 

Franciaországban tehát az alkotmányos források sokfélék. Az „al-

kotmányos tömbnek” a szorosan vett Alkotmány a „kemény magja”:98 az 

Alkotmánybíróság erre a szövegre hivatkozik legtöbbször, és ezt a doku-

mentumot csaknem teljességében használja. Mindemellett, az 1958-as Al-

kotmány preambulumához kapcsolódó, illetve abból levezethető normatív 
                                           

97 Ebben a határozatban az 1789-es Emberi és honpolgári jogok nyilatkozatában elismert és az 1958-as 
Alkotmány preambulumában ünnepélyesen megerősített törvény előtti egyenlőség elvét mondta ki alkot-
mányos jogelvnek. 
98 Rouvillois, Frédéric [2004], 298. o. 
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szövegek sokkal érdekesebbek. Ez a preambulum egyébként eléggé szűk-

szavú, csak tíz-tizenegy nyomtatott sor; és mindössze annak megállapításá-

ra szorítkozik, hogy a francia nép „abban a formában ragaszkodik az embe-

ri jogokhoz és a nemzeti szuverenitás alapelveihez”, amelyben az 1789-es 

Nyilatkozat meghatározta, majd ezt az 1946-os Alkotmány preambuluma 

megerősítette és kiegészítette őket”. Az Alkotmánybíróság azonban az évek 

során mindig önálló szövegként hivatkozott erre a két dokumentumra, az 

1958-as preambulumot meg sem említve, holott ezek a szövegek mégiscsak 

az 1958-as preambulumtól kapják alkotmányos erejüket.99 

Jóllehet az Alkotmánybíróság, ki nem mondva, már egy 1971-es ha-

tározatában elismeri az 1789-es Emberi és honpolgári jogok nyilatkozatá-

nak alkotmányos erejét, az igazi elismerést csak az 1973. december 27-i 

döntéstől datálják, amikor a testület egyik határozatában alkotmányos jog-

forrásként hivatkozik az 1789-es szövegre. Az Alkotmánybíróság tehát ko-

rántsem jogi relikviát lát az 1789-es Nyilatkozat jogszabályaiban, hanem 

általánosságukat kihasználva korszerűen értelmezi őket. Már amelyiket le-

het, mert eddig mindössze néhány jogelvre alapozott döntést az 1789-es 

nyilatkozatban körvonalazottak közül. Hivatkozott például a 6. cikkelyben 

megfogalmazott jogegyenlőség elvére, a bűncselekmény és a büntetés ará-

nyosságának elvére (ezt a 8. cikkely mondja ki), a vélemény- és szólássza-

badságnak a 11. cikkelyben, a hatalmi ágak elválasztásának a 16. cikkely-

ben, valamint a tulajdonhoz való jognak a 17. cikkelyben kimondott elvére. 

Mindamellett az a tény, hogy az Alkotmánybíróság csak ezeket a cikkelye-

ket említette, legkevésbé sem jelenti, hogy a többinek ne volna alkotmá-

                                           
99 2003-ban még egy szöveg kapcsolódott ehhez az együtteshez, az Alkotmány végére illesztett, és a 
preambulumba utólag szintén beiktatott „Környezetvédelmi Charta”. Ilyenformán a preambulumban a 
francia nép az 1789-es Nyilatkozatban és az 1946-os alkotmány preambulumában lefektetett szabadság-
jogok és jogelvek mellett a „környezetvédelmi chartában” megfogalmazott „jogokhoz és kötelességek-
hez” is ugyanolyan „ünnepélyesen ragaszkodik”. 
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nyos ereje. 

1946-ban az alkotmányozók – meglehet, annak az eufórikus opti-

mizmusnak a sugallatára, amely sokakat elfogott a második világháború 

után – úgy gondolták, nem árt külön szövegben lefektetni bizonyos szabad-

ságjogokat.100 Ezért iktattak preambulumot a szorosan vett alkotmány elé, 

és ebben a bevezető szövegben sorolták fel az új Köztársaság jogelveit. Az 

alkotmányozók jóhiszeműségét aligha lehet kétségbe vonni, az eredményre 

azonban nagyon is rányomta bélyegét a kor „ideológiája”, az alkotmányozó 

nemzetgyűlés összetételéről nem is beszélve. A preambulum ugyanis - 

miután (a liberalizmus hagyományának tett engedményként) elismeri az 

1789-es Nyilatkozatban lefektetett szabadságjogokat és „a Köztársaság tör-

vényei által elismert alapvető jogelveket” – egy sor „politikai, gazdasági és 

társadalmi jogelvet” mond ki, illetve tart „különösen szükségesnek”, ráadá-

sul olyan jogelveket, amelyek szoros kapcsolatban álltak a szocialista (ha 

ugyan nem a kommunista) ideológiával. 

Az 1946-os preambulum, ha csak a tényeket nézzük, a kétféle jogfor-

rásról tesz említést: a Köztársaság törvényei által elismert alapvető jogel-

vekről, valamint az „ebben a mi korunkban különösen szükséges (…) poli-

tikai, gazdasági és társadalmi jogelvekről”. Ami az utóbbiakat illeti, na-

gyon általánosan vannak megfogalmazva, és nem egyet első olvasatra in-

kább megannyi jámbor óhajnak, semmint szigorúan tiszteletben tartandó 

jogelvnek nézne az ember. Ilyen például a munkavállaláshoz, illetve a fog-

lalkoztatottsághoz való jogot megfogalmazó (5.) bekezdés, vagy a (11.), 

amelyik többek közt kimondja, hogy mindenkinek joga van tisztességes 

megélhetéshez.101 Igaz, sok fontos jogelv is akad közöttük, mint például a 

                                           
100 A III. Köztársaság idején ilyen jellegű alkotmányos szöveg nem létezett, akkor a Parlament feladatá-
nak tartották a szabadságjogok védelmét. 
101 Eredetileg a bekezdések nem voltak megszámozva, de az egyszerűség kedvéért szokás számozva, de 
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nők jogegyenlőségének, a menedékjognak, a szakszervezeti jognak, a 

sztrájkjognak stb. a jogelve. Bármennyire tény, hogy jelenleg mindegyik 

bekezdésnek alkotmányos ereje van,102 sőt, egyes bekezdések – ilyen pél-

dául a (14.) és a (15.) - különösen nagy a jogi jelentőséggel bírnak,103 az is 

tény, hogy az Alkotmánybíróság, ha teheti, inkább „a Köztársaság törvé-

nyei által elismert alapvető jogelvekre” hivatkozik, semmint „a mi korunk-

ban különösen szükséges politikai, gazdasági és társadalmi elvekre”. 

Ami persze nem jelenti azt, hogy „a Köztársaság törvényei által el-

ismert alapvető jogelvek” problémátlanok volnának. Erről az 1946-os pre-

ambulum csak annyit mond, hogy „különösen szükségesek”, de nem ma-

gyarázza meg, hogy pontosan mit ért rajtuk. Annak idején az alkotmányo-

zók csak a III. Köztársaság törvényalkotó munkája előtt akartak tisztelegni 

a nagy karrier előtt álló formulával, amely a hetvenes években bukkant fel 

az Alkotmánybíróság határozatainak indoklásában. Sokan kritizálták az 

Alkotmánybíróságnak ezt a gyakorlatát, mivel úgy gondolták, mindez kor-

látlan hatalommal ruházza fel az Alkotmánybíróságot, hiszen efféle „gumi” 

jogelvekre építve bármilyen döntést el lehet fogadtatni. A testület azonban 

nem zavartatta magát, egészen a nyolcvanas évek közepéig eléggé nagyvo-

nalúan élt ezzel a lehetőséggel, és egy sor ítéletben hivatkozott „a Köztár-

saság törvényei által elismert alapvető jogelvekre”.104 

A nyolcvanas évek második felétől azonban megváltozott az állás-

pontja. Mindenekelőtt a 88-244-es számú 1988. július 20-i döntésében 

                                                                                                                            
zárójelben idézni őket. 
102 Legalábbis az utolsó három kivételével, ezek ugyanis a valamikori Francia Nemzetközösséggel voltak 
kapcsolatosak. 
103 Ennek a két bekezdésnek az Európai Unió mintegy új időszerűséget adott; míg a (14.) azt mondja ki, 
hogy Franciaország tiszteletben tartja a nemzetközi jog szabályait, a (15.) azt, hogy Franciaország a béke 
védelmében elfogadja, hogy korlátozzák nemzeti szuverenitását. Az 1946-as Preambulum szövegét és 
elemzését illetően lásd, Carcassonne, Guy [2004], 409-420. o. 
104 Ilyen – megannyi alkotmánybírósági ítélet indoklásában említett - jogelv például az egyesülési jog, 
büntetőeljárásban a védelemhez való jog, a közigazgatási bíróság függetlensége, az oktatás szabadságá-
nak és a lelkiismereti szabadágnak a joga, a felsőoktatásban dolgozó tanárok függetlenségének joga stb. 
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megmagyarázza, illetve pontosítja, mit is ért az „alapvető jogelvek” kategó-

riáján. Csakis akkor lehet ilyen jogelvről beszélni, ha az adott jogelv konk-

rét törvényszövegben van lefektetve, mégpedig olyan törvényszövegben, 

amelyet az 1946-os Alkotmány előtti három Köztársaság idején fogadtak 

el. Végezetül a jogelvnek nemcsak kellőképp általánosnak, de állandónak 

és kötelező érvényűnek is kell lennie. Ilyenformán, bár ezek a korlátok 

azért nem olyan kényszerítőek, tény, hogy a testület immár nem gyárthat 

tetszés szerint ilyen jogelveket. A kategória tehát a nyolcvanas évek végé-

től nagy mértékben stabilizálódott, és új jogelvekkel már nem gyarapo-

dott.105 Mindenesetre megfigyelhető: ha az Alkotmánybíróság újabban is-

mét ki akarja terjeszteni illetékességét, nagy bölcsen inkább csak jogsza-

bályokra – például az 1789-es Nyilatkozat cikkelyeire - hivatkozik. 

Az „alkotmányos tömb”-be tartozó normák nemcsak igen különbö-

zőek, heterogének, de az értékük, hatékonyságuk, jelentőségük sem ugyan-

az. Míg egyes normák betartására éberen ügyel az Alkotmánybíróság, 

akadnak olyan normák is, amelyeknek megszegését nem szokta szankcio-

nálni. Ugyanígy, míg egyes normák konkrétságuknál fogva ellenőrizhetők 

és számonkérhetők, más normák gyakorlatilag ellenőrizhetetlenek, 

számonkérhetetlenek. Az, hogy a köztársasági elnököt közvetlenül választ-

ják, és hivatali ideje öt év (Alk., 6.) vagy hogy a francia Parlamentnek két 

háza van, a Nemzetgyűlés meg a Szenátus (Alk., 24.), világos, konkrét, 

egyértelmű. Más rendelkezések azonban (ilyen a 34., 37., 38. vagy a 39.) 

már korántsem kérhetők számon ilyen határozottan. Sőt, vannak olyan ren-

delkezések is, amelyekről mindenki tudja, hogy egészen mást jelentenek 

papíron, és mást a gyakorlatban: jóllehet a 8. paragrafus szerint az államfő 
                                           

105 Egyik legutolsó ilyen jogelv a kiskorúak csökkentett büntetőjogi felelősségével kapcsolatos, ezt a 02-
416-os számú 2002. augusztus 29-i határozatában mondta ki az Alkotmánybíróság, azt állítva, hogy ezt a 
jogelvet „a XX. század elejétől fogva mindig is elismerték a Köztársaság törvényei”. Idézi Rouvillois, 
Frédéric [2004], 302. o. 
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csakis akkor mentheti fel a miniszterelnököt, ha emez beadja lemondását, 

semmilyen fórum nem akadályozhatja meg, hogy a köztársasági elnök ne 

adja ki az útját a kormányfőnek, ha egyszer így határozott; és ugyanígy, 

hiába mondja ki a 20. cikkely, hogy „a kormány feladata meghatározni és 

irányítani a nemzet politikáját”, semmilyen jogi fórum nem akadályozhatja 

meg, hogy a kormány helyett ne az államfő döntsön a nemzeti politika 

alapvető kérdéseiben. 

Ebből a szempontból különösen érdekes a személyes szavazás ese-

te.106 Hiába mondja ki az 1958-as Alkotmány 27./2. cikkelye: „A Parlament 

tagjainak szavazati joga személyhez kötött”, és hiába írja elő az 58-1066-os 

számú 1958. november 7-i végrehajtási törvény, hogy a szavazati jogot 

pontosan milyen esetekben lehet másra átruházni,107 ennek rendszeres meg-

szegésével kapcsolatban a négy közjogi méltóságnak sokáig eszébe sem 

jutott, hogy panaszt adjon be az Alkotmánybíróságra. Jellemző, hogy ami-

kor a testület, a szocialista képviselők felkérésére, a Séguin-féle törvény-

módosítás kapcsán hozott határozatot, és ez a kérdés is szóba került (a szo-

cialista képviselők azzal vádolták a többséget, hogy a törvény szabálytala-

nul lett elfogadva, minthogy a többséghez tartozók közül sokan olyan társa-

ik helyett is szavaztak, akik nem is voltak jelen a tárgyalóteremben), az Al-

kotmánybíróság 87-225-ös számú 1987. január 27-i határozatában108 ki-

mondta, hogy ez a tény önmagában még nem vonja maga után a szavazás 

érvénytelenségét. 

Az „alkotmányos tömb” alkotóelemei sokfélék, heterogének; ennek 

kapcsán gyakran felmerült a kérdés, hogy van-e valamilyen értékrend, hie-

rarchia közöttük. Maga az alapszöveg, igaz, nem beszél hierarchiáról, ha-

                                           
106 Lásd még erről, Foyer, Jean [1991], 67-70. o. 
107 Szó, ami szó, már az 1958. november 7-i végrehajtási törvény is gondolt „kiskapura”. 
108 Ardant, Philippe [1990], 21-24. o. 
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csak úgy nem, hogy egy rendelkezést – valamiféle alkotmányos „tabut” - 

kiemel a többi közül: „A köztársasági államforma semmilyen alkotmány-

módosításnak nem lehet tárgya” (Alk., 89./5.). Ennek ellenére létezik azért 

hallgatólagosan elfogadott értékrend, már csak azért is, mivel az „alkotmá-

nyos tömb” alkotóelemei nem egy esetben ellentmondhatnak egymásnak, 

és ilyenkor mégis csak össze kell egyeztetni, össze kell hangolni őket. A 

csúcson ott van egy sor érinthetetlen, megkérdőjelezhetetlen és kétségbe-

vonhatatlan alapelv, ilyen például az emberi méltóság vagy a pluralizmus, 

amely az Alkotmánybíróság szerint a „demokrácia alapja” és „a többi sza-

badságjog meg a nemzeti szuverenitás egyik garanciája”.109 Ami azonban a 

többi szabadságjogot illeti (ilyen például a sztrájkjog, az oktatás szabadsá-

ga vagy a személyes szabadság) ezek indokoltan korlátozhatók, feltéve 

hogy lényeges sérelem nem éri őket. Ezek a szabadságjogok viszonylag 

egy szinten vannak, ezek között már nem lehet semmilyen értékrendet, hie-

rarchiát felállítani.110 Mindig az adott helyzet dönti el, melyik szabadság-

jognak kell érvényt szerezni, és melyiknek rovására. 

Jóllehet 1974 óta az ellenzéknek is módja van az Alkotmánybíróság-

hoz fordulni, ez a jogi lehetőség változatlanul a „politikai elit” kiváltsága. 

Márpedig a „politikai elitnek” nagyon is sok oka lehet rá, hogy ne éljen ez-

zel az előjogával, és hogy egyes esetekben ne kérdőjelezze meg bizonyos 

szövegek alkotmányosságát.111 Ezért indítványozta Robert Badinter 1989-

ben, még az Alkotmánybíróság François Mitterrand által kinevezett elnö-

keként, adjanak a honpolgároknak is lehetőséget a törvény alkotmányossá-

gának megkérdőjelezésére; az ötletet annak idején az államfő is felkarolta, 

                                           
109 L. az Alkotmánybíróság 89-271-es számú 1990. január 11-i, valamint a 84-181-es számú 1984. októ-
ber 10/11-i határozatát. Idézi, Rouvillois, Frédéric [2004], 308-309. o. 
110 L. Rouvillois, Frédéric [2004], 304-309. o. 
111 L. Dominique Rousseau, „Le Conseil constitutionnel”, in La vie politique en France, id. mű, 118-119. 
o. Vö. Rouvillois, Frédéric [2004], 337-341. o. 
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és a tervezett alkotmánymódosítást vitára is bocsátották a Parlamentben, de 

a két Ház, sajna, nem tudott dűlőre jutni. 

Az alkotmánymódosításnak az volt a lényege, hogy ha bíróság elé 

kerül, a honpolgárnak is legyen joga felvetni a kérdést, hogy egyáltalán 

összeegyeztethető-e az Alkotmánnyal az a törvény, amelyet a bíró alkal-

mazni készül. Persze, ilyen esetben a bírónak mindig meg kell vizsgálnia, 

hogy az Alkotmánybíróság csakugyan nem döntött az adott kérdést illető-

en, és azt is, hogy a kereset csakugyan megalapozott-e, és hogy az alkot-

mányossági szempontból megkérdőjelezett törvény csakugyan döntő hatás-

sal volna az ügy kimenetelére. Ha mindhárom feltétel adva van, a bírónak 

továbbítania kell az alkotmányossági kifogást a felettes bírósági fórumra, 

vagyis közigazgatási bíróság esetében az Államtanácsba, büntetőbíró ese-

tében a Semmítőszékre, és ezek a fórumok három hónappal rendelkeztek 

volna, hogy határozatot hozzanak az ügyben. A határozat vagy jóváhagyta 

volna a panaszos keresetét, csakugyan alkotmányellenesnek minősítve a 

törvényt, és ebben az esetben felfüggesztették volna azt a pert vagy eljárást, 

amelyet ennek a törvénynek az alapján kezdeményeztek, vagy elutasítja a 

keresetet, és ebben az esetben minden megy tovább, mintha mi sem történt 

volna. 

A tervezett alkotmányreform dupla szűrőt hozott volna létre; egy-

részt már az alapfokon eljáró bírónak is érdeke lett volna, hogy – ellentét-

ben a jelenlegi gyakorlattal - felvesse annak a törvénynek az alkotmányos-

ságát, amelynek nevében eljárni készül, másrészt a bíró feladata lett volna 

kirostálni a megalapozatlan és csak időhúzásra játszó kereseteket. De a Par-

lament így se engedte át a javaslatot; főleg azzal érveltek, hogy nagy jogi 

bizonytalanságot eredményezne a kihirdetett, sőt, hosszú éveken át alkal-

mazott törvény a posteriori megkérdőjelezésének ilyen lehetősége, amikor 

a honpolgár, kivételképpen, felvetheti vele kapcsolatban az alkotmányelle-
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nesség gyanúját (a lehetőségnek exception d’inconstitutionnalité a neve a 

francia jogi nyelvben). 

Ebben, semmi kétség, sok igazság van. Mindamellett, elképzelhető 

olyan eset, amikor egy törvény kidolgozásakor megfelel ugyan az Alkot-

mánynak, alkalmazásakor azonban mégis sért valamilyen alapjogot. Az a 

tény pedig, hogy a honpolgároknak is lehetőségük legyen – akár választott 

képviselőik ellenében is - alkotmányos jogaik védelmére, egyáltalán nincs 

ellentétben az Alkotmánnyal, hiszen épp azért van szükség írott alapszö-

vegre, hogy – amiképpen bevezetőjében az 1789-es Nyilatkozat is kimond-

ja – „a honpolgárok egyszerű és megkérdőjelezhetetlen jogelvekre alapo-

zott panaszai hozzájáruljanak az Alkotmány tiszteletben tartásához és a köz 

boldogulásához”.112 

Ma már az Alkotmánybíróság elfogadott intézménye a francia politi-

kai rendszernek: olyan helyet foglal el, amely össze sem hasonlítható azzal, 

amit az 1958-as alkotmányozók szántak neki. Az ellenzék is sűrűn fordul 

hozzá, ha olyan törvényszöveg kerül terítékre, amelyet nem helyesel. S bár 

a testület súlyos alkotmányellenességet ritkán tapasztal, az ellenzéknek so-

hasem kell megbánnia, hogy hozzáfordult, valamilyen részsikert mindig 

elkönyvelhet. Az Alkotmánybírósághoz eljuttatott felkérések ma már min-

dennaposak, jóllehet – és erre is csak az utóbbi időben ébredt rá az ellenzék 

– nem érdemes rendszeresen kikérni a testület véleményét, ugyanis köny-

nyen előfordulhat, hogy olyan jogszabályoknak mondja ki az alkotmányel-

lenességét, amelyekre – ha ismét hatalomra kerül – az ellenzéknek is szük-

sége lehet. 

                                           
112 Formery, Simon-Louis [2004], 7. o.; Les déclarations des droits de l’homme, textes préfacés et annotés 
par Lucien Jaume, Paris, coll. „GF Flammarion”, 1989, 12. o. 



Utószó 

 
Az V. Köztársaság Alkotmányát 1958. szeptember 28-án fogadta el 

referendummal az ország lakossága. A szöveg eredetileg 92 cikkelyből állt, 

de ez a szám mára a különböző betoldásokkal és kihagyásokkal 96-ra 

emelkedett; ebből a ma érvényben levő 96 cikkelyből körülbelül 45–50 má-

ig megmaradt eredeti formájában, huszonegynéhányat kisebb-nagyobb 

részben módosítottak, illetve teljesen átírtak, tízegynéhányat pedig hozzá-

tettek. Az alaptörvényt elfogadása óta tizenkilencszer módosították; a mó-

dosítások eleinte viszonylag ritkák voltak, az utóbbi időben viszont szédü-

letes tempóra váltottak: jellemző, hogy míg az V. Köztársaság fennállásá-

nak első harminc évében mindössze öt alkotmánymódosítás történt, az 

utóbbi másfél évtizedben, pontosabban 1990 és 2005 között, ez a szám ti-

zennégyre emelkedett! 

Az V. Köztársaság ebből a szempontból is élesen különbözik elődei-

től. Jóllehet az 1875. február 25-i alkotmányos törvény 8. cikkelye koránt-

sem állított áthághatatlan akadályt az alkotmánymódosítás útjába, a III. 

Köztársaság 1884-től már nem talált magában elegendő energiát, hogy in-

tézményes reformmal elejét vegye a lassú, de feltartóztathatatlan hanyat-

lásnak. Nemkülönben a IV. Köztársaságnak is, fennállása tizenkét eszten-

deje alatt, mindössze egy nem különösebben jelentős alkotmánymódosítás-

ra futotta, de az sem tudta korrigálni a rendszer működési fogyatékossága-

it.1 Következésképpen az V. Köztársaság alaptörvényének gyakori módosí-

tása egyáltalán nem a gyöngeség, a szklerózis jele. Épp ellenkezőleg, annak 

bizonyítéka, hogy rugalmas, eleven, „fejlődőképes” szöveggel van dol-

                                     
1 Chevallier, Jean-Jacques – Conac, Gérard [1991], 573–574. o. 
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gunk. 

Nem csoda, hogy az V. Köztársaság állja az időt, és hogy már csak-

nem ötvenéves. Ilyen magas életkorral, a kerek hetven évig fennálló III. 

Köztársaságon kívül, az utóbbi bő két évszázadban egyetlen francia politi-

kai rendszer sem dicsekedhet. Pedig annak idején senki se jósolt volna 

hosszú életet az újszülöttnek. Hogy de Gaulle politikai ellenfelei biztosak 

voltak a tábornok és a nevével fémjelzett politikai rendszer gyors bukásá-

ban, az csak természetes. Ők a kiépülő fél-elnöki kormányzást tekintélyel-

vű diktatúrának, de Gaulle visszatértét pedig bonapartista államcsínynek 

tartották. Biztosra vették, hogy de Gaulle-t a tömeges elégedetlenségnek 

ugyanaz a hulláma fogja elsöpörni, mint ami 1958 tavaszán hatalomba 

emelte. Jellemző, hogy az 1968-as májusi eseményeket még a különben 

józan, de az 1958-as Alkotmányt sokáig mereven elutasító Pierre Mendès-

France is méltó büntetésnek, a prófécia rég várt beteljesülésének tekintette. 

De az V. Köztársaságot az a politikai elit sem gondolta maradandó-

nak, amely pedig, jobb híján, beletörődött de Gaulle visszatértébe, és amely 

a szükséghelyzetben, a káosztól és a polgárháborútól való félelmében kész-

ségesen megadta az általa kért felhatalmazást az új Alkotmány kidolgozá-

sára. Sokan még azt sem akarták elhinni, hogy az új alaptörvény egyáltalán 

elkészül az ígért határidőre. És ha elkészül is: vagy sikerül de Gaulle-nak 

megoldania az algériai konfliktust, gondolták, és akkor szépen megszaba-

dulnak tőle, mint ahogyan az indokínai konfliktus megoldása után Pierre 

Mendès-France-tól is megszabadultak, vagy kudarcot vall, akkor meg úgyis 

mennie kell... 

Sőt, azok sem voltak mentesek a szkepticizmustól a politikai rend-

szer jövőjét illetően, akik pedig elfogadták, és a szeptemberi népszavazáson 

igent mondtak a változásra. Még ők sem voltak biztosak benne, hogy ez a 

személyesen de Gaulle-ra szabott Alkotmány, illetve az alaptörvény de 
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gaulle-i értelmezése túl fogja-e élni alkotóját. A baloldalon még három év-

vel de Gaulle távozása után, mi több, még a hetvenes évek közepén is akad-

tak hangok, amelyek az intézmények azonnali reformját követelték: az 

1972-es baloldali közös kormányprogram például, amelyet a kommunisták 

mellett a szocialisták meg a baloldali radikálisok is elfogadtak, a dokumen-

tumnak a közhatalmi szervek átalakítását tárgyaló fejezetében olyan „de-

mokratikus” reformokat helyezett volna kilátásba, amelyek az alig korrigált 

IV. Köztársaság vágányára tolták volna vissza az országot. 

Az V. Köztársaság Alkotmánya azonban, ahogyan az alaptörvény de 

gaulle-i értelmezése is életképesnek bizonyult. Mi több, a későbbi köztársa-

sági elnökök nem hogy kevesebbel beérték volna, de még növelték is az 

elnök jogosítványait. Elég az hozzá, a rendszer a hatvanas évek végétől 

kezdve látszatra nagyon is jól vette az akadályokat. Nem okozott nagyobb 

törést a működésében sem az alapító 1969-es visszavonulása, sem az, ami-

kor Georges Pompidou 1974-ben bekövetkező halála után immár nem a 

gaullista párt, hanem a liberális jobboldal jelöltje került elnöki funkcióba, 

amiként az sem, hogy hét év múlva a baloldal színeiben olyan jelölt lett az 

elnökválasztás nyertese, aki a hatvanas évek elején legeltökéltebb ellenfele 

volt a közvetlenül választható köztársasági elnök intézményének. 

Igaz, akkorra már François Mitterrand is észrevette, mekkora esély, 

lehetőség ez az intézmény a baloldalnak a hatalom megszerzésére. Így azu-

tán az egykori ellenfél nemcsak elfogadta, de ahol lehetett, tovább erősítet-

te az 1958-as alaptörvény elnökközpontú értelmezését. Mi több, az olyan 

helyzetek sem kérdőjelezték meg ezt az Alkotmányt, amelyekkel annak 

idején aligha számoltak megszövegezői. Kiderült, ráadásul nem is egyszer: 

az sem feszíti szét az alaptörvény kereteit, ha történetesen egymással ellen-

tétes előjelű a köztársasági elnök meg a Nemzetgyűlés pártállása. Ahogyan 

az sem okoz különösebb gondot, ha a kormány nem támaszkodhat számot-
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tevő többségre a Nemzetgyűlésben... 

Az 1958-as Alkotmányt 1958. szeptember 28-án sokatmondó több-

séggel fogadta el az ország lakossága. A részvétel – azóta is rekord! – 85 

százalékos volt, és a leadott szavazatok nem kevesebb mint 79,5 százaléka 

igent mondott az új alaptörvényre. (Igaz, az 1946-os Alkotmányt is népsza-

vazás fogadta el, de ezt az utóbbit nem lehet az 1958-assal egy lapon emle-

getni: 1946-ban a szavazópolgárok egyharmada tartózkodott, egyharmada 

nemet mondott, és csak egyharmada mondott igent, de az is csak fásult be-

letörődésből, mert már torkig volt az ideiglenességgel meg az alkotmányo-

zás hercehurcájával.) Szó, ami szó, a franciák túlnyomó többsége ma is el-

fogadja az 1958-as alaptörvényt; az Alkotmány kapcsán mára kialakult 

egyfajta konszenzus, és ezt a konszenzust sokáig nem is volt ildomos meg-

kérdőjelezni. 

Az V. Köztársaság Alkotmányának rendkívüli életképességét sokan 

és sokféleképpen próbálták magyarázni. Belejátszik a dologba, hogy nem 

hangzatos elveket megfogalmazó, hanem gyakorlatias szövegről van szó, 

amiként az is, hogy a végleges változat kompromisszum eredménye. Az 

1958-as alkotmányozók a francia parlamentarizmus két egyformán nagy 

múlttal rendelkező tradícióját, az erős végrehajtó hatalomra épülő monar-

chikus hagyományt és a Parlament és a Törvény mindenhatóságára épülő 

köztársasági hagyományt próbálták összebékíteni, egymásba illeszteni. Jól-

lehet a megoldással kétszer is próbálkoztak a francia történelemben, egy-

szer 1848-ban, majd a III. Köztársaság első éveiben, első ízben sikerült e 

két hosszú ideig egymást kizáró hagyomány fájából végre működőképes 

vaskarikát csinálni. 

Az 1958-as alkotmányozók tehát úgy biztosították az egyensúlyt a 

kellőképpen megerősített végrehajtó hatalom és mindenhatóságától meg-

fosztott törvényhozó hatalom között, hogy keresztezték egymással a francia 
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történelem két nagy múltra visszatekintő parlamentáris hagyományát. Már 

a kortársaknak is feltűnt, hogy milyen felemás, „hibrid” ez az alaptörvény. 

Mi több, olyan kommentátor is akadt, aki szerint az 1958-as Alkotmány 

tulajdonképpen nem is egy, hanem két alaptörvényt foglal magába, és ez a 

két alaptörvény ráadásul nincs is élesen elválasztva, elkülönítve egymástól. 

Az egyik egy racionalizált, ráncba szedett, megrendszabályozott fél-

parlamentáris rendszer, amelyben a jelentős jogosítványokkal felruházott 

stabil miniszterelnök egyben a parlamenti többségnek is elismert vezetője; 

a másik egy fél-elnöki rendszer, amelyben – ha történetesen elakadna a fél-

parlamentáris rendszer gépezete – a többé-kevésbé pártok felett álló és affé-

le „döntőbírónak” tekintett államfő venné át a vezetést. Az új felállás – idé-

zek az egyik korabeli kommentárból2 – sok mindent lehetővé tesz, csak 

egyet nem: az úgynevezett régime d’assemblée-t, vagyis a Parlament min-

denhatóságára épülő kormányzást. Az 1958-as Alkotmánynak tehát, és ez 

egyik legnagyobb érdeme, sikerült határozottan szakítani a III. és IV. Köz-

társaság akkor már nyolc évtizedes parlamentáris tradíciójával, amelynek 

olyan mélyek voltak a gyökerei, hogy sokan már magával a demokráciával 

azonosították. 

Persze, a ma érvényes francia alaptörvény már nem teljesen azonos 

az 1958-ban jóváhagyottal. A szöveget a tizenhét jelentősebb módosítás 

mellett mind a politikai, mind a joggyakorlat is nagyban módosította. Sőt, 

mivel a fejlődés során új alkotmányos jogforrások is kapcsolódtak hozzá 

(legutóbb például a 2005 márciusában elfogadott Környezetvédelmi Char-

ta),3 ma már nem is annyira Alkotmányról, mint inkább „alkotmányos 

tömbről” szokás beszélni. A kérdés csak az, hogy e fejlődés következmé-

nyeképpen mennyiben módosult, rendeződött át az alaptörvény, és hogy 
                                     

2 L. Chapsal, Jacques [1993], I. kötet, 124. o. 
3 L. Függelék. 
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változott-e a lényege. 

Az 1958-as Alkotmány egyfajta törékeny egyensúlyállapotot hozott 

létre a végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalom között. Ez az egyen-

súlyállapot azonban az évek során erősen megbillent: lassan aláásták a poli-

tikai események, valamint az Alkotmány sorozatos módosításai. A tör-

vényhozó hatalomnak sikerült visszaszerezni valamit elvesztett előjogaiból, 

az államfő kizárólagos elsőbbségére épülő végrehajtó hatalomnak pedig, 

bár törekedni törekedett a köztársasági elnök hatalmának erősítésére, nem 

mindig sikerült hatékonyan megvédelmeznie az államfő elsőbbségét. Főleg 

az utóbbi két évtizedben gyorsult fel a rendszer eróziója. Ebben, meglehet, 

a három egymást követő „társbérlet” játszotta a legfontosabb szerepet, 

minthogy ezekben az időszakokban már nem az államfő, hanem a parla-

menti többség, illetve a többséget képviselő miniszterelnök lett a végrehaj-

tó hatalom súlypontja. És jóllehet 2000-ben az elnöki mandátum időtarta-

mának hét évről öt évre való megrövidítésével a politikai elit megpróbálta 

elejét venni a „társbérletek” sorozatos ismétlődésének, a megoldás nem-

hogy erősítette volna, de furcsamód tovább gyöngítette az államfő tekinté-

lyét. 

És nem használtak a sorozatos alkotmánymódosítások sem az egyen-

súly fennmaradásának. Az 1958-as Alkotmány arra törekedett, hogy az ál-

lam megerősítésével perelje vissza Franciaország elvesztett rangját, presz-

tízsét, nemzetközi pozícióit. De Gaulle szemében az V. Köztársaság létre-

hozása egyet jelentett Franciaország újjászületésével. Márpedig a nemzeti 

szuverenitás, amelyet de Gaulle mindennél előbbre való értéknek tartott, 

napjainkban egyre kisebbre zsugorodik. Felülről az Európai Unió fokoza-

tos kiépülése kezdi ki, alulról a fenti folyamat által is erősített decentralizá-

ció. Tény, hogy ez a kettős folyamat mára olyan helyzetet eredményezett, 

amelyet 1958-as alkotmányozók – akiknek zöme a nemzetnek, valamint a 
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központosított hatalomgyakorlás jakobinus hagyományának keretében 

gondolkodott – legvadabb álmaikban sem láthattak előre. 

Nem csoda, hogy az V. Köztársaság Alkotmánya körüli konszenzus 

ma már repedezni látszik. Az első évtizedek törékeny egyensúlyát, főleg a 

nyolcvanas évek végétől, a kilencvenes évek elejétől fogva, felváltotta a 

krónikus válság időszaka. Jól jellemezte ezt a helyzetet az a vitanap, ame-

lyet 2000. december 19-én az „intézményes rendszer jövőjéről” tartottak a 

Nemzetgyűlésben. Bár a vitában még mindig elenyészően csekély volt az 

új Alkotmányt követelő képviselők száma, azt, hogy az intézményes reform 

immár elodázhatatlanul időszerű, senki sem vonta kétségbe. Mindössze az 

volt a kérdés, hogy a kiút, a megoldás merre, melyik irányban keresendő. 

Hogy a parlamentáris rendszer felé kell-e előre- (illetve vissza)lépni, vagy a 

miniszterelnöki funkció, valamint a feloszlatási jog és a Parlamentnek való 

felelősség felszámolásával az igazi elnöki rendszer felé. Hogy a törvényho-

zói hatalom jogosítványait kell-e erősíteni, vagy épp ellenkezőleg, a végre-

hajtó hatalomét. Hogy az annyit szidott IV. Köztársaság irányába kell-e 

visszakanyarodni, vagy épp ellenkezőleg, új Alkotmány, más szóval a VI. 

Köztársaság a cél. 

V. Köztársaság még nincs ötvenéves, de minden esélye megvan, 

hogy maga mögött hagyja az időrekordot tartó III. Köztársaságot. Annál is 

inkább, mivel jól vette az akadályokat: algériai háború, 1968 májusa, de 

Gaulle lemondása, a baloldal hatalomra kerülése, decentralizálás, „társbér-

let” vagy a 2002-es elnökválasztás emlékezetes második fordulója – az 

utóbbi alig fél évszázadnak Franciaországban nem volt olyan jelentős ese-

ménye, amelynek kapcsán az alaptörvény be ne bizonyította volna rugal-

masságát. Jóllehet időről időre egyesek csakugyan előhozakodnak (egyelő-

re csak a politikai elit körében) új Alkotmány követelésével, a mai Francia-

országban – ellentétben a IV. Köztársaság Franciaországával – nemhogy 
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nincs alkotmányos krízis, de a franciák – ráadásul mind a bal-, mind a 

jobboldalon – nagyon is ragaszkodnak, sőt, érzelmileg is kötődnek az V. 

Köztársaság alkotmányos rendjéhez. 

Ami nem véletlen. Az 1958-as Alkotmány – mondja Guy 

Carcassonne – „legtöbbet adta a franciáknak, amit alkotmányos rend egyál-

talán adhat: lehetőséget, hogy [...] maguk döntsenek jövőjükről, ha pedig 

csalódtak, azt a demokratikus vigaszt, hogy a kudarcért kizárólag önnön 

magukat okolhatják. A jó alkotmány, igaz, önmagában még korántsem ele-

gendő a boldoguláshoz. De a rossz alkotmány önmagában is elég, hogy egy 

nemzetet a tönk szélére juttasson.”4 

                                     
4 Carcassonne, Guy [2004], 33. o. 



Függelék 

Az 1958. október 4-i Alkotmány1 

 
Preambulum 

(1958-as alk., Pr. 1. bekezdés) A francia nép ünnepélyesen kinyilvá-

nítja, hogy a jövőben is tiszteletben kívánja tartani az emberi jogokat és a 

nemzeti szuverenitás jogelveit, mégpedig abban a formában, amelyben az 

1946-os Alkotmány preambulumában megerősített és kiegészített 1789-es 

Emberi és honpolgári jogok nyilatkozata meghatározta őket; és ugyanígy 

tiszteletben kívánja tartani a 2004-ben elfogadott Környezetvédelmi Char-

tában meghatározott jogokat és kötelezettségeket.2 

 

Az emberi és honpolgári jogok 1789-es nyilatkozata 

 
A francia népnek nemzeti döntéshozó testületeként összeülő követei 

– felismerve, hogy az emberi jogok figyelmen kívül hagyása, feledésbe me-

rülése vagy lábbal tiprása az oka a kormányok alkalmatlanságának és a 

közállapotok romlásának – úgy határoztak, ünnepélyes nyilatkozatban rög-

zítik, mik is az ember természetes, elidegeníthetetlen és szent jogai, még-

pedig azzal a céllal, hogy e nyilatkozat, állandó emlékeztetőül, folytonosan 

ott legyen a társadalom minden tagjának szeme előtt, és mindenki tisztában 

legyen vele, mik is a jogai és kötelességei; továbbá azért is, hogy még na-

gyobb tisztelet övezze a törvényhozó hatalom és a végrehajtó hatalom in-

                                           
1 A magyar változat a francia Alkotmánybíróság honlapjáról (http://www.conseil-constitutionnel.fr) 2006. 
január 15-én letöltött eredeti alapján készült. A fordítás szövegét a francia alaptörvény Horváth Éva által 
készített fordításával is egybevetettem. Vö. Auby, Jean-Marie – Auby, Jean Bernard [1995], 93–108. o.; 
illetve Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban, KJK-KERSZÖV, Budapest, 2005, 381–401. o. 
2 2005-205-ös számú 2005. március 1-i alkotmányos törvény, első cikk. 
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tézkedéseit, hiszen így bármikor össze lehet vetni őket a társadalom sarka-

latos törvényeinek céljaival; végül azért, hogy a honpolgároknak, akik im-

már egyszerű és megkérdőjelezhetetlen jogelvekre hivatkozva adhatnak 

hangot panaszaiknak és kifogásaiknak, mindig az Alkotmány megóvása és 

a többség boldogulása legyen fő törekvésük. – Következésképpen a nemze-

ti döntéshozó-testület ünnepélyesen elismeri és kinyilatkoztatja, mégpedig 

a Felsőbb Lény jegyében és jelenlétében, hogy az embert és honpolgárt a 

következő jogok illetik meg. 

1. cikkely. – Jogilag minden ember szabadnak és egyenlőnek szüle-

tik, és minden ember szabad és egyenlő is marad holta napjáig. Társadalmi 

megkülönböztetést kizárólag a közérdekre lehet alapozni. 

2. cikkely. – Minden politikai egyesülésnek az a célja, hogy védel-

mébe vegye és megóvja az ember természetes és elévülhetetlen jogait. Ezek 

a jogok a következők: a szabadsághoz, tulajdonszerzéshez és létbiztonság-

hoz való jog, valamint a zsarnokság elleni védekezés joga. 

3. cikkely. – A népfelség elvének a nemzet a letéteményese. Az eb-

ből származó közhatalmat csak azok a választott testületek és egyének gya-

korolhatják, amelyek (akik) megbízott képviselői a népfelség elvének, má-

sok nem. 

4. cikkely. – A szabadság azt jelenti, hogy minden szabad, ami más-

nak nincs vagy sérelmére, vagy ártalmára. Ilyenformán, az egyes ember 

esetében, a természetes jogok gyakorlásának mindössze azok a korlátai, 

amelyek a társadalom többi tagjának is biztosítják ugyanezeket jogokat. 

Hogy mik is ezek a korlátok, azt csak törvény határozhatja meg. 

5. cikkely. – Törvény csak a társadalomra nézve ártalmas tevékeny-

ségeket tilthatja. Amit nem tilt törvény, azt nem lehet akadályozni, és senki 

sem kényszeríthető olyasmire, amit nem ír elő törvény. 

6. cikkely. – A törvény a közakarat kifejeződése. Minden honpolgár-
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nak joga, hogy vagy személyesen, vagy választott képviselői útján részt 

vegyen ennek kialakításában. Óvjon vagy büntessen, a törvény mindenkire 

nézve ugyanaz. Minthogy törvény előtt minden honpolgár egyenlő, és mi-

vel csak képességeik, valamint erényeik és tehetségük szerint lehet köztük 

bármi különbséget tenni, minden honpolgár egyformán esélyes a közjogi 

állások, közhivatalok és közfunkciók betöltésére. 

7. cikkely. – Mindenkit csakis törvényben meghatározott esetben és 

törvényben előírt eljárás szerint lehet vád alá helyezni, letartóztatni vagy 

fogva tartani. Aki önkényes parancsokat kér, hajt vagy hajtat végre, bünte-

tendő cselekményt követ el. Ha törvény nevében fognak el honpolgárt vagy 

küldenek neki idézést, haladéktalanul engedelmeskednie kell: ha ellenáll, 

megszegi a törvényt. 

8. cikkely. – A törvény csak a beláthatóan szükséges és szorosan vett 

büntetést szabhatja ki, súlyosabbat nem, és mindenkit csak olyan törvény 

nevében lehet elítélni, amelyet a bűncselekmény elkövetése előtt fogadtak 

el, hirdettek ki, és amelyet törvényesen alkalmaznak. 

9. cikkely. – Minthogy minden ember egészen addig ártatlannak vé-

lelmezendő, amíg bűnösnek nem mondják, abban az esetben, ha letartózta-

tása nélkülözhetetlennek látszik, szigorúan büntetendő minden olyan kínzás 

vagy gyötrés, amely szükségtelen a biztonságos fogva tartás szempontjá-

ból. 

10. cikkely. – Senkit sem szabad zaklatni véleménye vagy vallásos 

hite miatt, feltéve hogy e vélemény kinyilvánítása nem zavarja a törvény-

ben meghatározott közrendet. 

11. cikkely. – Az ember egyik legbecsesebb joga a gondolatok és vé-

lemények közlésének szabadsága: ezért minden honpolgár bármit szabadon 

elmondhat, leírhat vagy kinyomtathat, viszont felelősségre vonható, ha a 

törvény által megszabott esetekben visszaél ezzel a szabadsággal. 
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12. cikkely. – Az emberi és honpolgári jogoknak az a garanciájuk, 

hogy ha kell, a hatóság kényszerítő erővel is tiszteletben tarthatja őket: de a 

hatóság mindig csak a köz érdekében léphet fel, nem pedig azoknak a sze-

mélyeknek az érdekében, akik a hatóságot képviselik. 

13. cikkely. – A közösség minden tagjának hozzá kell járulnia a 

rendfenntartó erők és a közigazgatás költségeinek fedezéséhez; az anyagi 

hozzájárulás terheit a vagyoni helyzet figyelembe vételével a honpolgárok 

között egyenlően kell elosztani. 

14. cikkely. – Minden honpolgárnak jogában áll – vagy személyesen, 

vagy képviselői útján – megbizonyosodni, csakugyan indokolt volt-e a 

közadók kivetése, továbbá jogában áll a kivetett adókat szabadon jóvá-

hagyni, az adó felhasználását ellenőrizni, ahogyan az is, hogy meghatároz-

za az adó összegét, az adóalapot, az adó behajtását és határidejét. 

15. cikkely. – A társadalomnak joga van minden közhivatalnokot be-

számoltatni a hatáskörében hozott hivatalos döntésekről. 

16. cikkely. – Az a társadalom, amelyben nincs biztosítva a jogok ga-

ranciája, és amelyben a hatalmi ágak nincsenek gondosan elválasztva, nem 

működik törvényes alapon. 

17. cikkely. – Minthogy a tulajdonszerzés az ember sérthetetlen és 

szent joga, senkit sem lehet tulajdonától megfosztani, legfeljebb olyan 

esetben, amelyben ezt a törvényesen megállapított közérdek megköveteli, 

és akkor is csak azzal a feltétellel, hogy a volt tulajdonos a kisajátításért 

méltányos és előzetes kártérítésben részesül. 
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Az 1946. október 27-i Alkotmány 

preambuluma3 

 
(Első bekezdés.) – Annak a győzelemnek a másnapján, amelyet a 

szabad népek arattak az embert rabságba döntő és lealacsonyító rezsimek 

felett, a francia nép ismételten kinyilvánítja, hogy minden embernek van-

nak – mégpedig fajra, felekezetre vagy meggyőződésre való tekintet nélkül 

– elidegeníthetetlen és szent jogai. A francia nép ünnepélyesen megerősíti 

az embernek és honpolgárnak az 1789-es Nyilatkozatban elfogadott sza-

badságjogait, valamint a Köztársaság törvényeiben elismert alapvető jogel-

veket.  

(2. bekezdés.) – Ezenfelül kijelenti, hogy ebben a mi korunkban kü-

lönösen szükségesnek tartja a következő politikai, gazdasági és társadalmi 

elveket: 

(3. bekezdés.) – A törvény biztosítson minden területen ugyanolyan 

jogokat a nőknek, mint amilyeneket a férfiaknak biztosít. 

(4. bekezdés.) – Mindenki, akit azért üldöznek hazájában, mert síkra 

szállt a szabadságért, kapjon menedékjogot a Köztársaság területén. 

(5. bekezdés.) – Mindenkinek kötelessége dolgozni, és mindenkinek 

joga, hogy legyen munkahelye. Senkit sem érhet hátrány a munkájában 

vagy foglalkoztatásában eredete, meggyőződése vagy vallása miatt. 

(6. bekezdés.) – Szakszervezeti tevékenységgel mindenki szabadon 

védelmezheti jogait és érdekeit, és mindenki olyan szakszervezethez csat-

lakozhat, amilyenhez akar. 

                                           
3 Az 1946-os preambulum bekezdései eredetileg nem voltak megszámozva, de újabban szokásba jött 
római vagy arab számmal megszámozni őket. Mindenesetre, a szövegben való tájékozódást elősegítő 
utólagos betoldásról van szó. 



 449

(7. bekezdés.) – A sztrájkhoz való jog csak a velük kapcsolatos tör-

vények keretében gyakorolható. 

(8. bekezdés.) – Választott megbízottjai útján minden dolgozó részt 

vehet a munkafeltételeket szabályzó kollektív szerződés kidolgozásában, 

valamint az üzemek gazdasági igazgatásában. 

(9. bekezdés.) – Minden vagyonnak vagy (nagy)üzemnek, amelynek 

kiaknázása és működtetése országos közszolgáltatás vagy tényleges mono-

pólium, illetve jellegénél fogva annak számít, köztulajdonba kell kerülnie. 

(10. bekezdés.) – A nemzet biztosítja mind az egyénnek, mind a csa-

ládnak boldogulásuk elengedhetetlen feltételeit. 

(11. bekezdés.) – Egyszersmind mindenkinek biztosítja – nevezete-

sen a gyermekeknek, anyáknak és idős munkásoknak – az egészségvédel-

met, az anyagi biztonságot, valamint a pihenéshez és szabadidős tevékeny-

ségekhez való jogot. Aki előrehaladott életkora, fizikai vagy mentális álla-

pota, esetleg gazdasági helyzete miatt munkaképtelen, annak is biztosítani 

kell a tisztes megélhetés lehetőségét. 

(12. bekezdés.) – A nemzet kijelenti, hogy szolidáris a természeti ka-

tasztrófák kárvallottjaival, és hogy minden francia egyenlő részt vállal a 

természeti katasztrófákkal kapcsolatos terhekből. 

(13. bekezdés.) – A nemzet garantálja a gyermek és a felnőtt esély-

egyenlőségét az iskolai oktatásban, a szakképzésben, valamint a kultúrá-

ban. Az állam feladata az ingyenes és világi közoktatást minden szinten 

való megszervezése. 

(14. bekezdés.) – A Francia Köztársaság, hagyományaihoz híven, 

aláveti magát a nemzetközi közjog szabályainak. Nem indít hódító háborút, 

és egyetlen nép szabadsága ellen sem veti be katonai erejét. 

(15. bekezdés.) – A kölcsönösség elvének fenntartásával Franciaor-

szág beleegyezik nemzeti szuverenitásának a béke megszervezéséhez és 
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fenntartásához szükséges korlátozásába. 

(16. bekezdés.) – Franciaország a jogok és kötelességek egyenlősé-

gének alapján és fajra vagy vallásra való tekintet nélkül uniót alkot a tenge-

rentúli népekkel. 

(17. bekezdés.) – A francia Uniót olyan nemzetek és népek alkotják, 

amelyek civilizációjuk fejlesztésének, jólétük gyarapításának és biztonsá-

guk megőrzésének érdekében összehangolják erőfeszítéseiket, és közösen 

aknázzák ki és hasznosítják természetes erőforrásaikat. 

(18. bekezdés.) – Híven hagyományos küldetéséhez, Franciaország-

nak feltett szándéka, hogy a népeket, amelyekért erkölcsi felelősséget vál-

lalt, elvezesse a szabad önrendelkezésig, illetve saját ügyeik demokratikus 

intézéséig; ezért Franciaország, minden önkényre épített gyarmati rendszert 

elutasítva, mindenkinek egyenlő esélyt biztosít a közfunkciók betöltésében, 

továbbá a fentebb kinyilatkoztatott vagy megerősített egyéni és kollektív 

szabadságjogok gyakorlásában. 

 

Környezetvédelmi Charta (2004)4 

 
A francia nép, 

tekintettel arra, 

hogy a természeti erőforrásoknak és a természeti egyensúlynak kö-

szönhető az emberiség kialakulása; 

hogy az emberiség jövője, sőt, fennmaradása is elválaszthatatlan a 

természeti környezet megóvásától; 

                                           
4 A francia „alkotmányos tömbnek” ez a legkésőbb keletkezett jogforrása; ezt 2005. február 28-án fogadta 
el együttes ülésén a Parlament két Háza. Ennek az eseménynek igen nagy a jelentősége, hiszen mindmáig 
Franciaország az egyetlen európai állam, amely a környezetvédelemmel foglalkozó alkotmányos jogfor-
rással dicsekedhet. 
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hogy a természeti környezet minden ember közös öröksége; 

hogy az ember egyre nagyobb befolyást gyakorol életkörülményeire 

és tulajdon fejlődésére; 

hogy a fogyasztási szokások, az ipari termelés, valamint a természeti 

erőforrások kíméletlen kiaknázása egyre nagyobb veszélyt jelentenek a bio-

lógiai sokféleségre, az egyén kiteljesedésére és az emberi társadalmak jövő-

jére; 

hogy a természeti környezet megóvása ugyanolyan fontos feladat, 

mint a nemzet alapvető érdekeinek tiszteletben tartása; 

hogy a tartós fejlődést biztosító, valamint a jelen szükségleteinek ki-

elégítését célzó döntések sohasem foszthatják meg a leendő nemzedékeket 

és más népeket attól a lehetőségtől, hogy ők is ugyanígy kielégíthessék sa-

ját szükségleteiket; 

ünnepélyesen kijelenti: 

1. cikkely. – Mindenkinek joga, hogy kiegyensúlyozott természeti 

környezetben élje életét, olyan környezetben, amely nem káros az egész-

ségre nézve. 

2. cikkely. – Minden személynek kötelessége, hogy tevékenyen részt 

vegyen a természeti környezet minőségének megóvásában, illetve javításá-

ban. 

3. cikkely. – Minden személynek kötelessége megelőzni, mégpedig 

törvényben rögzített feltételekkel, a természetet súlyosan károsító tevé-

kenységét, vagy ha ez nem lehetséges, legalább korlátozni e tevékenység 

következményeit. 

4. cikkely. – Minden személynek kötelessége közreműködni, mégpe-

dig törvényben megszabott feltételekkel, az általa okozott természetrombo-

lás ártalmainak jóvátételében. 

5. cikkely. – Ha egy tevékenységnek, még akkor is, ha a tudományos 
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ismeretek jelenlegi állása szerint ezt nem lehet teljes bizonyossággal állíta-

ni, súlyos és visszafordíthatatlan természetkárosítás a várható következmé-

nye, a hatóságok az előírt hatáskörökben és az elővigyázatosság elvének 

alkalmazásával jó előre felbecsülik a veszteségeket, és hathatós átmeneti 

intézkedések foganatosításával elejét veszik a károkozásnak. 

6. cikkely. – A nemzeti politikának biztosítania kell a tartós növeke-

dés feltételeit. Ebből a célból a gazdasági és társadalmi fejlődés követelmé-

nyeit összhangba kell hozni a természeti környezet védelmével és hasznosí-

tásával. 

7. cikkely. – Minden személynek joga, hogy törvényben rögzített fel-

tételekkel és korlátozásokkal, szabadon hozzáférhessen azokhoz az állam-

igazgatási hatóságok által őrzött adatokhoz és információkhoz, amelyek a 

környezetvédelemmel kapcsolatosak, és részt vehessen a környezetvédel-

met érintő politikai döntések kidolgozásában. 

8. cikkely. – Mind az oktatásnak, mind a természeti környezet meg-

óvására való nevelésnek elő kell segítenie a jelen Chartában meghatározott 

jogok és kötelességek gyakorlását. 

9. cikkely. – A tudományos kutatásnak és fejlesztésnek segítséget 

kell nyújtania a természeti környezet megóvásához és hasznosításához. 

10. cikkely. – Jelen Charta rendelkezései mind európai, mind nem-

zetközi tevékenységében ösztönözni és befolyásolni fogják Franciaorszá-

got. 

 
(1958.-as alk., Pr. 2. bekezdés) A fenti jogelveknek, valamint a né-

pek önrendelkezési jogának értelmében a Köztársaság olyan új intézmé-

nyeket ajánl és dolgoz ki a szabadság, egyenlőség, testvériség közös esz-

ményének jegyében a csatlakozási szándékukat kinyilvánító népeknek, 

amelyek lehetővé teszik demokratikus fejlődésüket. 
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1. cikkely. – Franciaország egyetlen osztatlan egészet alkotó, vallási 

szempontból semleges, demokratikus és szociális Köztársaság. Minden 

honpolgárának biztosítja a törvény előtti egyenlőséget származásra, etnikai 

és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Egyformán tiszteletben 

tart minden hitet. Intézményrendszere decentralizált. 

 

I. fejezet5 

A népfelség 

 

2. cikkely. – A Köztársaság nyelve a francia. 

A nemzeti zászló a kék, fehér, piros „trikolór”. 

A nemzeti himnusz a „Marseillaise”. 

A Köztársaság jelszava: „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség”. 

Alapelve: a kormány a nép kormánya, amely a néppel és a nép érde-

kében végzi munkáját. 

 

3. cikkely. – A nemzeti szuverenitásnak a nép a letéteményese; a nép 

ezt a szuverenitást választott képviselői útján és népszavazással gyakorolja. 

A nemzeti szuverenitásnak sem a nép valamelyik csoportja, sem 

egyén nem sajátíthatja ki a gyakorlását. 

A választási rendszer lehet közvetlen, és lehet közvetett, mégpedig 

az Alkotmányban rögzített feltételekkel. De mindig általános, mindenkit 

egyformán megillető és titkos. 

Választásra jogosult a törvény meghatározta feltételekkel minden 

nagykorú és francia állampolgársággal bíró férfi és nő, aki rendelkezik hon-

                                           
5 Titre (’cím’) – a szó ’fejezetet’ jelent a francia jogi nyelvben. 
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polgári és politikai jogaival. 

A törvény támogatja a férfiak és nők esélyegyenlőségét mind a kép-

viseleti mandátumok, mind a választással betöltendő tisztségek megszerzé-

sének esetében. 

 

4. cikkely. – A pártok és politikai csoportosulások részt vesznek a 

választópolgárok politikai döntésének kialakításában. Alapításuknak nincs 

törvényes akadálya, tevékenységüket szabadon gyakorolják. Tiszteletben 

kell tartaniuk a nemzeti szuverenitás és a demokrácia jogelveit. 

Közreműködnek, mégpedig a törvény által meghatározott feltételek-

kel6, a 3. cikkely utolsó bekezdésében meghatározott jogelv érvényesítésé-

ben. 

 

II. fejezet 

A köztársasági elnök 
 

5. cikkely. – A köztársasági elnök ügyel az Alkotmány tiszteletben 

tartására. Döntőbírói ítéletével és egyeztetésével biztosítja a közhatalmi 

szervek szabályos működését és az állam folytonosságát. 

Biztosítéka a nemzeti függetlenségnek, az ország területi sérthetet-

lenségének és a nemzetközi szerződések tiszteletben tartásának. 

 

6. cikkely. – A köztársasági elnököt általános választójoggal és köz-

vetlenül öt évre választják. 

Jelen cikkely alkalmazásának formáiról végrehajtási törvény rendel-

                                           
6 Vö. 2000-612-es számú, a nők és férfiak esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos 2000. július 
4-i végrehajtási törvény. 
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kezik.7 

 

7. cikkely. – Az elnökválasztásnak az a jelölt a nyertese, aki megkap-

ta a leadott szavazatok abszolút többségét. Ha ezt az első fordulóban senki 

sem kapja meg, tizennégy nappal később második fordulóra kerül sor. Ezen 

csak az a két jelölt indulhat, aki az első fordulóban, a kedvezőbb helyet el-

érő jelöltek esetleges visszalépése után, a legtöbb szavazatot kapta. 

A szavazás kiírásáról a kormány rendelkezik. 

Az új köztársasági elnök megválasztására legalább húsz, de legfel-

jebb harminc nappal a hivatalban levő köztársasági elnök mandátumának 

lejárta előtt kerül sor. 

Ha a köztársasági elnök funkciója bármi okból megüresedne, vagy ha 

az Alkotmánybíróság a kormány megkeresésére megállapítja a köztársasági 

elnök akadályoztatását (az Alkotmánybíróságnak a határozatot az alkot-

mánybírák abszolút többségével kell meghoznia), a köztársasági elnök 

funkcióit, a 11. és 12. cikkelyben foglaltak kivételével, átmenetileg a Sze-

nátus házelnöke gyakorolja, ha pedig ő is akadályoztatva van, akkor a kor-

mány. 

Az elnöki tisztség megüresedés esetén, vagy ha az Alkotmánybíróság 

az akadályoztatást véglegesnek nyilvánítja (és ha az Alkotmánybíróság 

nem állapítja meg kényszerítő tényező, vagyis vis major esetét), a megüre-

sedés kezdetétől, illetve az akadályoztatás véglegességének hivatalos meg-

állapításától számítva legkevesebb húsz napon, de legalább harmincöt na-

pon belül meg kell tartani a választásokat. 

Ha az előtt a határnap előtti héten, ameddig a jelölteknek be kell ad-

niuk a megfelelő okiratokat, valaki elhalálozik vagy akadályoztatva lesz 

                                           
7 L. 62-1292-es számú 1962. november 6-i végrehajtási törvény. 
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azok közül, akik a határnap előtti hónapban nyilvánosan bejelentették, hogy 

az elnökválasztáson jelöltetni akarják magukat, az Alkotmánybíróság el-

rendelheti a választások elhalasztását. 

Ha az első forduló előtt egy jelölt elhalálozik vagy akadályoztatva 

van, az Alkotmánybíróság kimondja a választások elhalasztását. 

Ha az első forduló után, de még mielőtt a kedvező helyet elérő jelöl-

tek közül bárki visszalépett volna, a két legjobb helyezett egyike elhalálo-

zik vagy akadályoztatva van, az Alkotmánybíróság elrendeli az egész vá-

lasztási eljárás megismétlését; abban az esetben is ugyanez a helyzet, ami-

kor a versenyben maradó két jelölt egyike, közvetlenül a második forduló 

előtt, elhalálozik vagy akadályoztatva van. 

Mindegyik esetben az Alkotmánybíróságot vagy a 61. cikkely máso-

dik bekezdésében foglalt feltételek szerint kell megkeresni, vagy a jelöltin-

dítás esetében olyan feltételek szerint, amelyekről a 6. cikkelyben előirány-

zott végrehajtási törvény rendelkezik. 

Az Alkotmánybíróság a harmadik és ötödik bekezdésben megállapí-

tott határidőket meghosszabbíthatja, de a választásra ebben az esetben az 

alkotmánybírósági határozat időpontjától számított harmincöt napon belül 

akkor is sort kell keríteni. Ha e bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása az-

zal a következménnyel jár, hogy a választás időpontját a hivatalban levő 

köztársasági elnök mandátumának lejárta utáni időre kell halasztani, a köz-

társasági elnök egészen addig marad hivatalban, míg hivatalosan ki nem 

hirdetik, ki lesz az utódja. 

Az elnöki funkció megüresedésének esetén, illetve a köztársasági el-

nök végleges akadályoztatásának megállapításától az utód megválasztásáig 

terjedő időszakban, az Alkotmány 49., 50. és 89. cikkelyét nem lehet al-

kalmazni. 
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8. cikkely. – A miniszterelnököt a köztársasági elnök nevezi ki. A 

köztársasági elnök a miniszterelnököt felmenti funkciójából, miután be-

nyújtotta a kormány lemondását. 

A miniszterelnök javaslatára a kormány tagjait a köztársasági elnök 

nevezi ki, és ő menti fel őket funkciójukból. 

 

9. cikkely. – A kormányértekezletet a köztársasági elnök vezeti. 

 

10. cikkely. – A törvényeket a köztársasági elnök hirdeti ki, mégpe-

dig tizenöt nappal azután, hogy a végérvényesen elfogadott törvényt meg-

küldték a kormánynak. 

A köztársasági elnöknek a határidő lejárta előtt jogában áll vagy a 

törvény egészét, vagy bizonyos cikkelyeit megfontolásra visszaküldeni a 

Parlamentnek. A Parlament az elnök kérését nem utasíthatja vissza. 

 

11. cikkely. – A köztársasági elnöknek jogában áll, hogy – vagy par-

lamenti ülésszak idején a kormány javaslatára, vagy a két képviselő-

testületnek a Francia Köztársaság Hivatalos Közlönyében közreadott együt-

tes indítványára – a közhatalmi szervek átszervezését, a gazdaság- és társa-

dalompolitikának, valamint a közszolgáltatásoknak a reformját illetően – 

népszavazásra írjon ki minden törvénytervezetet, továbbá azokat a nemzet-

közi szerződések ratifikálására felhatalmazó törvénytervezeteket is, ame-

lyek ugyan nem ellentétesek az Alkotmánnyal, de kihatással vannak a köz-

intézmények működésére. 

Ha a kormány javaslatára írják ki a referendumot, a kormány mind-

egyik képviselő-testület előtt nyilatkozatot tesz, a nyilatkozatot vita követi. 

Ha a referendum elfogadja a törvénytervezetet, a köztársasági elnök 

a törvényt a népszavazás hivatalos eredményhirdetésétől számított tizenöt 
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napon belül kihirdeti. 

 

12. cikkely. – A köztársasági elnöknek, miután meghallgatta a mi-

niszterelnök, illetve a két házelnök véleményét, jogában áll elrendelni a 

Nemzetgyűlés feloszlatását. 

A képviselőválasztásra a feloszlatás után legkevesebb húsz nappal, 

de legkésőbb negyven nappal kerül sor. 

A nemzetgyűlés a választás utáni második csütörtökön a törvény ere-

jénél fogva ül össze. Ha erre az alakuló ülésre nem a rendes ülésszakra elő-

irányzott időben kerül sor, tizenöt napos időtartammal rendkívüli üléssza-

kot kell nyitni. 

A feloszlatás utáni választástól számított egy teljes évig új feloszla-

tásra nincs lehetőség. 

 

13. cikkely. – A kormányértekezleten elhatározott törvényerejű kor-

mányrendeleteket és miniszteri rendeleteket a köztársasági elnök írja alá. 

Az állam polgári és katonai főtisztviselőit a köztársasági elnök neve-

zi ki. 

A miniszteri értekezleten nevezik ki az Államtanács főtanácsosait, a 

Becsületrend főkancellárját, a nagyköveteket és rendkívüli követeket, a 

Számvevőszék főtanácsosait, a prefektusokat, a vezérkari tiszteket, a tanke-

rületek, továbbá a központi államigazgatási intézmények vezetőit, végül 

azokat, akik Új-Kaledóniában, valamint a 74. cikkely értelmében a telepü-

lési önkormányzatok területén képviselik az államot. 

Hogy emellett milyen tisztségeket kell szintén a kormányértekezleten 

betölteni, arról végrehajtási törvény rendelkezik,8 amiként arról is, hogy a 

                                           
8 L. 58-1136-os számú 1958. november 28-i törvényerejű kormányrendelet. 
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köztársasági elnök hogyan ruházhatja másra a kinevezés jogát, és hogy ezt 

a jogot a köztársasági elnök nevében más hogyan gyakorolhatja. 

 

14. cikkely. – A köztársasági elnök látja el megbízólevéllel a nagy-

követeket és rendkívüli követeket, és ő veszi át a külföldi nagykövetek és 

rendkívüli követek megbízólevelét. 

 

15. cikkely. – A hadseregnek a köztársasági elnök a főparancsnoka. 

Ő vezeti a nemzetbiztonsági értekezleteket és a Nemzetbiztonsági Főbizott-

ság üléseit. 

 

16. cikkely. – Amikor a Köztársaság intézményeit, a nemzeti függet-

lenséget, az ország területi épségét vagy a nemzetközi kötelezettségek vég-

rehajtását súlyos és közvetlen veszély fenyegeti, és amikor megbénul az 

alkotmányos közhatalmi szervek szabályos működése, a köztársasági elnök 

– miután hivatalosan kikérte a miniszterelnök, a két házelnök, valamint az 

Alkotmánybíróság véleményét – a körülményekkel összhangban meghozza 

a szükséges intézkedéseket. 

Az intézkedésekről a köztársasági elnök a nemzetet üzenettel tájé-

koztatja. 

Az intézkedések azt a célt szolgálják, hogy az alkotmányos közha-

talmi szervek a legrövidebb határidőn belül rendelkezhessenek a küldeté-

sük teljesítéséhez szükséges eszközökkel. Ezzel kapcsolatosan ki kell kérni 

az Alkotmánybíróság véleményét. 

A Parlament a törvény erejénél fogva ül össze. 

Szükségállapot idején a Nemzetgyűlést nem lehet feloszlatni. 

 

17. cikkely. – A köztársasági elnöknek jogában áll kegyelmet gyako-
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rolni. 

 

18. cikkely. – A köztársasági elnök üzenetet küldhet a Parlament két 

Házának; az üzenetet felolvassák, a felolvasás után nem tartanak vitát. 

A rendes ülésszakon kívüli időszakban a Parlamentet ebből a célból 

össze kell hívni. 

 

19. cikkely. – A köztársasági elnöknek a 8. (első bekezdés), 11., 12., 

16., 18., 54., 56. és 61. cikkelyekben előirányzott intézkedéseit nem, a töb-

bit a miniszterelnöknek kell ellenjegyezni, illetve adott esetben a felelős 

miniszternek. 

 

III. fejezet 

A kormány 
 

20. cikkely. – A nemzet politikáját a kormány dolgozza ki és hajtja 

végre. 

A közigazgatással és a fegyveres erőkkel a kormány rendelkezik. 

A kormány a 49. és 50. cikkelyben rögzített feltételekkel és eljárás 

szerint a Parlamentnek felelős. 

 

21. cikkely. – A kormány tevékenységét a miniszterelnök irányítja. A 

nemzetvédelemért a miniszterelnök felelős. A miniszterelnök ügyel a tör-

vények végrehajtására. A rendeleti hatáskört a 13. cikkely rendelkezéseinek 

fenntartásával a miniszterelnök gyakorolja, és ő nevezi ki a polgári és kato-

nai főtisztviselőket. 

A miniszterelnök ügyköreinek egy részét átruházhatja a miniszterek-
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re. 

Szükség esetén helyettesíti a köztársasági elnököt a 15. cikkelyben 

említett értekezleteken és bizottságokban. 

Az államfő személyes kérésére és kivételes esetben helyettesítheti a 

köztársasági elnököt a kormányértekezleten, de mindig meghatározott napi-

renddel. 

 

22. cikkely. – A miniszterelnök okiratait adott esetben a végrehajtá-

sért felelős miniszterek is ellenjegyzik. 

 

23. cikkely. – A kormány-megbízatások összeférhetetlenek a parla-

menti mandátummal, minden országos szintű szakmai képviselettel és köz-

hivatallal, valamint minden hivatás gyakorlásával. 

Arról, hogy miképpen kell a helyettesítést megoldani, ha valaki be-

tölt ilyen mandátumot, funkciót vagy közhivatalt, végrehajtási törvény ren-

delkezik.9 

A Parlament tagjainak helyettesítéséről a 25. cikkely rendelkezik. 

 

IV. fejezet 

A Parlament 
 

24. cikkely. – A Parlamentet a Nemzetgyűlés meg a Szenátus együt-

tesen alkotja. 

A Nemzetgyűlés képviselőit közvetlenül választják. 

A Szenátus, amelynek tagjait közvetett módon választják, a Köztár-

saság helyi önkormányzatainak képviselete. A külföldön élő franciák kép-

                                           
9 L. 58-1099-es 1958. november 17-i törvényerejű kormányrendelet. 
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viselve vannak a Szenátusban. 

 

25. cikkely. – A két képviselő-testület hivatali idejének időtartamát, 

tagjainak létszámát, javadalmazását, a választhatóság feltételeit, továbbá a 

választhatóságot kizáró okok és az összeférhetetlenség eseteit végrehajtási 

törvény szabályozza.10 

Amiként azt is végrehajtási törvény szabályozza, hogy miképpen vá-

laszthatók azok a személyek, akik üresedés esetén a képviselő-testület tel-

jes vagy részleges megújulásáig biztosítják a képviselők vagy szenátorok 

helyettesítését. 

 

26. cikkely. – A Parlament egyetlen tagja ellen sem lehet se nyomo-

zást, se körözést elrendelni funkciójának gyakorlása közben kifejtett véle-

ményéért vagy azért, hogy miképpen szavazott, és a Parlament egyetlen 

tagját sem lehet ezért letartóztatni, fogva tartani vagy bíróság elé állítani. 

Bűnügyben vagy büntetőügyben a Parlament tagjait csak az illetékes 

házbizottság felhatalmazásával lehet letartóztatni vagy szabadságában kor-

látozni. Súlyos bűncselekmény, tettenérés vagy jogerős ítélet esetén nincs 

szükség a házbizottság felhatalmazására. 

A Parlament tagját parlamenti ülésszak idején csak akkor lehet őri-

zetbe venni, szabadságától megfosztani vagy szabadságában korlátozni, ha 

az illetékes képviselő-testület nem kéri a rendőri intézkedés felfüggesztését. 

Az illetékes képviselő-testület adott esetben a törvény erejénél fogva 

pótülésszakra ül össze, hogy a fenti bekezdés alkalmazását lehetővé tegye. 

 

27. cikkely. – Képviselőnek adott minden kötelezőnek szánt megbí-
                                           

10 L. 58-998-es számú 1958. október 24-i, 58-1097-es számú 1958. november 15-i, valamint 58-1210-es 
számú 1958. december 13-i törvényerejű kormányrendelet. 
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zás semmisnek és érvénytelennek tekintendő. 

A Parlament tagjainak szavazási joga személyhez kötött. 

Végrehajtási törvény kivételképpen felhatalmazhatja a Parlament 

tagjait a szavazási jog átruházására. Ebben az esetben egy személyre nem 

lehet egynél több mandátumot átruházni. 

 

28. cikkely. – A Parlament rendes ülésszakra a törvény erejénél fog-

va ül össze; a rendes ülésszak október első munkanapján kezdődik és június 

utolsó munkanapján ér véget. 

Egyik képviselő-testületben sem lehet a rendes ülésszak alatt száz-

húsznál több ülésnapot tartani. A hét munkarendjéről a két Ház házszabálya 

rendelkezik. 

A miniszterelnök az illetékes képviselő-testület házelnökével vagy a 

képviselő-testület tagjainak többségével való megbeszélés után elrendelheti 

pótülésnapok tartását. 

Az ülésnapokról és az ülésnapok idejéről mindkét képviselő-

testületben a házszabály rendelkezik. 

 

29. cikkely. – A Parlament vagy a miniszterelnöknek, vagy a Nem-

zetgyűlés többségének kérésére meghatározott napirenddel rendkívüli ülést 

tarthat. 

Amikor a Ház a Nemzetgyűlés tagjainak kérésére tart rendkívüli 

ülést, mihelyt a Parlament kimerítette a napirendet, amellyel összehívták, 

de legkésőbb az összehívás után tizenkét nappal az ülést rendeletileg be 

kell rekeszteni. 

Az ülést berekesztő rendelet után egy hónapon belül már csak a mi-

niszterelnök kérheti rendkívüli ülés összehívását. 
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30. cikkely. – Azokon az eseteken kívül, amelyekben a Parlament a 

törvény erejénél fogva ül össze, a rendkívüli ülésszakokat a köztársasági 

elnök rendelettel nyitja meg és rekeszti be. 

 

31. cikkely. – A kormány tagjai részt vehetnek a két képviselő-

testület ülésein. Ha szót kérnek, szót kell adni nekik. 

Kívánságra kormánybiztosok segítségét is igénybe vehetik. 

 

32. cikkely. – A Nemzetgyűlés házelnökét a törvényhozás időszakára 

választják. A Szenátus házelnökét minden részleges tisztújítás után választ-

ják. 

 

33. cikkely. – A két képviselő-testület ülései nyilvánosak. A viták 

teljes jegyzőkönyve a Francia Köztársaság Hivatalos Közlönyében olvasha-

tó. 

A miniszterelnöknek vagy a tagság egytizedének kérésére mindkét 

képviselő-testületben elrendelhetik a titkos ülést. 

 

V. fejezet 

A kormány és a Parlament viszonya 
 

34. cikkely. – A törvényt a Parlament szavazza meg. 

A törvény a következő jogalkotási tárgyakat szabályozza: 

– a polgári jogok és a szabadságjogok gyakorlásának jogi garanciái; 

a Nemzetvédelem kötelezettségéből a honpolgárok személyére és javaira 

háruló korlátozások; 

– az állampolgárság, a személyek jogállása és jogképessége, házas-
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sági jog, öröklési jog és szabad rendelkezési jog; 

– annak meghatározása, hogy mi bűncselekmény és mi vétség, és 

hogy milyen büntetéstételek alkalmazhatók rájuk; a büntető perrendtartás; a 

közkegyelem; az igazságszolgáltatás új bírósági ágai, valamint a bírói és 

ügyészi kar jogállása; 

– az adóalap, az adó mértéke, az adóbehajtás módja; a pénzkibocsá-

tás rendszere; 

Szintén törvény rögzíti az alábbi jogalkotási tárgyakra vonatkozó 

jogszabályokat: 

– a parlamenti testületek és helyi képviselő-testületek választásának 

rendjét; 

– a közintézmények kategóriáinak létrehozása; 

– a polgári és katonai főtisztviselőknek biztosított jogi garanciákat; 

– a vállalatok államosítása, valamint minden vállalati vagyonátruhá-

zást állami szektor és magánszektor között; 

Törvény határozza meg az alapelveket a következő területeken: 

– a nemzetvédelem általános szervezeti felépítése; 

– a települési önkormányzatok autonómiája, hatáskörei és bevételi 

forrásai; 

– közoktatás; 

– környezetvédelem; 

– a tulajdonjog, dologi jog, a polgári és kereskedelmi jogi kötelezett-

ségek; 

– munkajog, szakszervezeti jog és társadalombiztosítás; 

Az állami bevételeket és kiadásokat végrehajtási törvényben rögzített 

feltételekkel és fenntartásokkal pénzügyi törvények határozzák meg.11 

                                           
11 L. 59-2-es számú végrehajtási törvényt tartalmazó 1959. január 2-i törvényerejű kormányrendelet, va-



 466

A társadalombiztosítás pénzügyi egyensúlyának általános feltételeit a 

társadalombiztosítás költségeiről rendelkező speciális pénzügyi törvények 

biztosítják, amelyek a várható bevételek figyelembe vételével és végrehaj-

tási törvényben lefektetett feltételekkel és fenntartásokkal határozzák meg a 

célkiadásokat.12 

Az állam gazdasági és társadalmi tevékenységének céljait költségve-

tési tervtörvény határozza meg. 

 

35. cikkely. – A hadüzenetet a Parlament hagyja jóvá. 

 

36. cikkely. – Az ostromállapotot kormányértekezleten kell elrendel-

ni. 

Az ostromállapot meghosszabbítása tizenkét napon túl csak parla-

menti jóváhagyással lehetséges. 

 

37. cikkely. – Azokat a tárgyakat, amelyek nem tartoznak a törvény 

illetékességébe, rendeleti úton kell szabályozni. 

Az e tárgyakban keletkezett törvény jellegű jogszövegeket az Állam-

tanács véleményezése után rendeleti úton lehet módosítani. Azokat a tör-

vény jellegű jogszövegeket viszont, amelyek a jelen Alkotmány jogerőre 

emelkedése után keletkeznek, csak akkor lehet rendeleti úton módosítani, 

ha az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az előző bekezdés értelmé-

ben rendeletnek számítanak. 

 

37-1. cikkely. – A törvénynek is és a rendeletnek is lehetnek megha-

tározott tárgyban és korlátozott időtartamra kísérleti jellegű rendelkezései. 
                                                                                                                            

lamint 2001-692-es számú 2001. augusztus elsejei végrehajtási törvény. 
12 L. 96-646-es számú 1996. július 22-i végrehajtási törvény. 
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38. cikkely. – A kormány programjának végrehajtása végett kérheti a 

Parlament felhatalmazását, hogy korlátozott időtartamra törvényerejű kor-

mányrendelettel olyan területeken is intézkedéseket hozzon, amelyek a tör-

vény illetékességébe tartoznak. 

A törvényerejű kormányrendeleteket illetően az Államtanács véle-

ményezése után kormányértekezleten döntenek. A törvényerejű kormány-

rendelet kihirdetéskor lép érvénybe, de hatályát veszti, ha a kormány a rati-

fikációs törvényt a felhatalmazási törvényben előírt határidőn belül nem 

terjeszti be a Parlamentben. 

Jelen cikkely első bekezdésében említett határidő lejártával törvény-

erejű kormányrendeletet a törvény illetékességébe tartozó tárgyakban már 

csak törvénnyel lehet módosítani. 

 

39. cikkely. – A törvényalkotás kezdeményezésének joga a minisz-

terelnököt és a Parlament tagjait egyformán megilleti. 

A törvénytervezeteket az Államtanács véleményezése után kormány-

értekezleten vitatják meg, majd benyújtják őket az egyik képviselő-testület 

házbizottságába. A pénzügyi törvénytervezeteket, valamint a társadalom-

biztosítás kiadásait biztosító törvénytervezeteket először a Nemzetgyűlés-

ben kell benyújtani. A 44. cikkely első bekezdésének fenntartásával a tele-

pülési önkormányzatok szervezeti felépítésével, továbbá a külföldön élő 

franciák képviseleti szerveivel kapcsolatos törvénytervezeteket először a 

Szenátusban kell benyújtani. 

 

40. cikkely. – A Parlament tagjai által beterjesztett törvényjavaslato-

kat vagy törvénymódosítási indítványokat csak akkor lehet vitára bocsátani, 

ha elfogadásuk nem jár vagy a közbevételek csökkenésével, vagy a közter-



 468

hek emelkedésével, illetve új közterhek kivetésével. 

 

41. cikkely. – Ha a törvényhozási eljárás közben kiderül, hogy vala-

melyik törvényjavaslat, illetve törvénymódosítási indítvány vagy nem tar-

tozik a törvény illetékességébe, vagy abba a hatáskörbe tartozik, amelyet a 

Parlament a 38. cikkely értelmében átadott a kormánynak, a kormány visz-

szautasíthatja a törvényjavaslatot vagy törvénymódosítási indítványt. 

Ha a kérdésben nincs egyetértés a kormány, illetve az érdekelt képvi-

selő-testület házelnöke között, az Alkotmánybíróság az egyik vagy másik 

fél megkeresésére a vitát nyolc napon belül eldönti. 

 

42. cikkely. – A törvénytervezeteket abban a képviselő-testületben, 

amelyben először benyújtották őket, a kormány által beterjesztett szöveg 

alapján bocsátják vitára. 

Amikor az egyik képviselő-testületben már elfogadott törvényszöveg 

átkerül a másikba, ez utóbbi mindig az átadott szöveget bocsátja vitára. 

 

43. cikkely. – A törvénytervezeteket és törvényjavaslatokat – vagy a 

kormánynak, vagy annak a képviselő-testületnek a kérésére, amelyhez be-

nyújtották őket – tüzetes vizsgálatra megküldik az e célból kijelölt bizott-

ságnak. 

Azokat a törvénytervezeteket és törvényjavaslatokat, amelyeknek 

kapcsán ilyen kérés nem volt, az egyik állandó bizottságba kell küldeni; a 

két képviselő-testületben működő bizottságok száma nem lehet több hatnál. 

 

44. cikkely. – A Parlament minden tagjának és a kormánynak jogá-

ban áll törvénymódosító indítványokat beterjeszteni. 

A kormány elzárkózhat minden olyan módosító indítvány megvitatá-
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sa elől, amelyet előzőleg egyik bizottságnak sem küldtek meg. 

Ha a kormány kéri, a szöveg megvitatására felkért képviselő-testület 

egyetlen szavazással is nyilatkozhat a napirenden levő szöveg egészéről 

vagy egy részéről, kizárólag a kormány által javasolt vagy elfogadott tör-

vénymódosításokat véve figyelembe. 

 

45. cikkely. – Minden törvénytervezetet vagy törvényjavaslatot egy-

más után mind a két képviselő-testületnek meg kell vitatnia, és a két képvi-

selő-testületben elfogadott törvényszövegnek azonosnak kell lennie. 

Ha egy törvényszöveget a két képviselő-testület közti véleménykü-

lönbség miatt két-két olvasás után sem fogadnak el, vagy ha a kormány, 

miután egy olvasást már tartottak mindkét képviselő-testületben, sürgőssé-

get jelent be, a miniszterelnök azonos létszámú vegyes bizottságot hívhat 

össze; ennek a bizottságnak az a feladata, hogy a még vitatott rendelkezé-

seket illetően új törvényszöveget javasoljon. 

A vegyes bizottság által kidolgozott szöveget a kormány jóváhagyás-

ra beterjesztheti a két képviselő-testületnek. Ilyenkor új törvénymódosító 

indítványt már csak a kormány hozzájárulásával lehet elfogadni. 

Ha a vegyes bizottság nem jut megegyezésre a vitatott szöveget ille-

tően, vagy ha a szöveget nem az előző bekezdésben lefektetett feltételekkel 

fogadták el, a kormánynak lehetősége van rá, hogy a Nemzetgyűlésben és a 

Szenátusban tartott még egy olvasás után végleges döntésre kérje a Nem-

zetgyűlést. Ebben az esetben a Nemzetgyűlés vagy a vegyes bizottság által 

kidolgozott szöveget, vagy az általa utoljára megszavazott és esetenként a 

Szenátusban elfogadott egy vagy több törvénymódosító indítvánnyal kiegé-

szített szöveget bocsátja szavazásra. 

 

46. cikkely. – Azokat a törvényeket, amelyeket az Alkotmány végre-
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hajtási törvényként határoz meg, a következő feltételekkel lehet megsza-

vazni, illetve módosítani. 

A törvénytervezetet vagy törvényjavaslatot abban a képviselő-

testületben, amelyben először beterjesztették, legkorábban csak tizenöt 

nappal a benyújtás után lehet vitára, illetve szavazásra bocsátani. 

Itt is a 45. cikkely eljárása alkalmazandó. Mindössze azzal a különb-

séggel, hogy ha a két képviselő-testület nem tud megegyezésre jutni, a 

Nemzetgyűlés a törvényszöveget utolsó olvasásban csak abszolút többség-

gel fogadhatja el. 

A Szenátussal kapcsolatos végrehajtási törvényeket azonos megszö-

vegezésben mindkét képviselő-testületben el kell fogadni. 

Végrehajtási törvényt csak akkor lehet kihirdetni, ha az Alkotmány-

bíróság előzőleg kijelenti, hogy összhangban van az Alkotmánnyal. 

47. cikkely. – A pénzügyi törvénytervezeteket a Parlament ugyan-

olyan feltételekkel fogadja el, mint a végrehajtási törvényeket. 

Ha a Nemzetgyűlés első olvasásban a benyújtástól számított negyven 

napon belül nem dönt a pénzügyi törvénytervezet elfogadásáról, a kormány 

tizenöt napos határidővel a Szenátust kéri fel a pénzügyi törvénytervezet 

elfogadására. Ezután az eljárásra a 45. cikkelyben rögzített feltételek érvé-

nyesek. 

Ha a Parlament hetven napos határidőn belül nem dönt, a pénzügyi 

törvénytervezet rendelkezéseit törvényerejű kormányrendelettel is hatályba 

lehet léptetni. 

Ha a költségvetési év bevételeit és kiadásait rögzítő pénzügyi tör-

vényt nem nyújtották be idejében, hogy még a költségvetési év kezdete 

előtt ki lehessen hirdetni, a kormány sürgősséggel felhatalmazást kér a Par-

lamenttől az adók behajtására, és rendelettel megnyitja az elfogadott köte-

lezettségeket fedező hiteleket. 
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Amikor a Parlament nem ülésezik, a jelen cikkelyben előirányzott 

határidők nem érvényesek. 

A pénzügyi törvények végrehajtásának ellenőrzésében a Számvevő-

szék segítséget nyújt a Parlamentnek és a kormánynak. 

 

47-1. cikkely. – A társadalombiztosítást finanszírozó törvényterveze-

teket a Parlament végrehajtási törvényben lefektetett feltételekkel szavazza 

meg. 

Ha a Nemzetgyűlés első olvasásban a benyújtástól számított húsz 

napon belül nem dönt a törvénytervezet elfogadásáról, a kormány tizenöt 

napos határidővel a Szenátust kéri fel a törvénytervezet elfogadására. Ez-

után az eljárásra a 45. cikkelyben rögzített feltételek érvényesek. 

Ha a Parlament ötven napos határidőn belül nem dönt, a törvényter-

vezet rendelkezéseit törvényerejű kormányrendelet is hatályba léptetheti. 

Amikor a Parlament nem ülésezik, a jelen cikkelyben előirányzott 

határidők nem érvényesek, és nem érvényesek azokon a munkaheteken 

sem, amikor a két képviselő-testület a 28. cikkely második bekezdésének 

megfelelően elhatározta, hogy nem ül össze. 

A társadalombiztosítást finanszírozó törvények végrehajtásának el-

lenőrzésében a Számvevőszék segítséget nyújt a Parlamentnek és a kor-

mánynak. 

 

48. cikkely. – Tekintet nélkül a 28. cikkely három utolsó bekezdésé-

nek alkalmazására, a két képviselő-testület napirendjében elsőbbsége van, 

mégpedig a kormány által meghatározott sorrendben, a kormány által be-

nyújtott törvénytervezetek és a kormány által elfogadott törvényjavaslatok 

megvitatásának. 

Hetente legalább egy ülésnapot fenn kell tartani, hogy ezen a Parla-
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ment tagjai elsőbbséget élvezve kérdéseket tehessenek fel a kormánynak, 

és a kormány válaszolhasson a kérdésekre. 

Havonta egy ülésnapot fenn kell tartani arra, hogy mindkét képvise-

lő-testület elsőbbséget élvezve maga határozhassa meg, hogy mi legyen a 

napirendje. 

 

49. cikkely. – A miniszterelnök, a kormányértekezleten tartott vita 

után, vagy programjával, vagy általános politikai nyilatkozattal kapcsolato-

san a Nemzetgyűlés előtt felveti a kormány felelősségének kérdését. 

A Nemzetgyűlés bizalmatlansági indítvány megszavazásával veti fel 

a kormány felelősségét. A bizalmatlansági indítványt csak akkor lehet elfo-

gadni, ha a Nemzetgyűlés tagjainak legalább egytizede aláírja. Szavazásra 

csak az indítvány benyújtása után negyvennyolc órával kerülhet sor. Csak 

az indítvánnyal egyetértő szavazatokat számlálják össze; bizalmatlansági 

indítványt csak akkor lehet elfogadni, ha a Nemzetgyűlés tagságának több-

sége megszavazza. A következő bekezdésben említett eset kivételével egy 

képviselő egy parlamenti ülésszak alatt legfeljebb három bizalmatlansági 

indítványt írhat alá, rendkívüli ülésszak idején pedig csak egyet. 

A miniszterelnöknek a kormányértekezleten tartott vita után lehető-

sége van rá, hogy egy törvényszöveg elfogadása kapcsán a Nemzetgyűlés 

előtt felvesse a kormány felelősségét. Ebben az esetben a törvényszöveget 

úgy kell tekinteni, mintha elfogadták volna, hacsak a következő huszon-

négy órában a Nemzetgyűlés az előző bekezdésben rögzített feltételek sze-

rint nem szavaz meg bizalmatlansági indítványt. 

A miniszterelnöknek lehetősége van rá, hogy általános politikai nyi-

latkozat kapcsán kérje a Szenátus támogatását. 

 

50. cikkely. – Ha a Nemzetgyűlés a bizalmatlansági indítványt elfo-
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gadta vagy ha helyteleníti a kormány programját vagy a miniszterelnök ál-

talános politikai nyilatkozatát, a miniszterelnök beadja a köztársasági el-

nöknek a kormány lemondását. 

 

51. cikkely. – Hogy adott esetben lehetséges legyen a 49. cikkely al-

kalmazása, a rendes vagy rendkívüli ülésszak berekesztését a törvény ere-

jénél fogva el kell halasztani. Ugyanebből a célból kötelező pótülésnapok 

elrendelése. 

 

VI. fejezet 

Szerződések és nemzetközi egyezmények 

 
52. cikkely. – A szerződések tárgyalása és megerősítése a köztársa-

sági elnök hatásköre. 

A köztársasági elnököt minden olyan tárgyalásról tájékoztatni kell, 

amelynek ratifikálást nem igénylő nemzetközi szerződés a célja. 

 

53. cikkely. – Békeszerződéseket, kereskedelmi szerződéseket, nem-

zetközi szervezetek létesítésével kapcsolatos szerződéseket vagy egyezmé-

nyeket, az állam pénzügyeit, a törvényjellegű rendelkezéseket módosító, a 

személyek jogállását érintő szerződéseket, valamint azokat, amelyek terüle-

tek átengedésére, cseréjére vagy Franciaországhoz való csatolására vonat-

koznak, kizárólag törvénnyel lehet megerősíteni vagy jóváhagyni. 

Ezek a szerződések jóváhagyásuk, illetve megerősítésük után lépnek 

hatályba. 

Területet az érintett lakosság jóváhagyása nélkül nem lehet sem át-

engedni, sem elcserélni, sem Franciaországhoz csatolni. 
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53-1. cikkely. – A Köztársaság azokkal az európai államokkal, ame-

lyek vele azonos módon vállaltak kötelezettségeket a menedékjog, az egye-

temes emberi jogok és alkotmányos alapjogok védelmének terén olyan 

szerződéseket köthet, amelyek külön-külön mindegyik államnak meghatá-

rozzák, mi a hatásköre a benyújtott menedékkérelmek elbírálásában. 

Mindamellett a Köztársaság hatóságainak – még ha a menedékkére-

lem e szerződés értelmében nem tartozik is hatáskörükbe – akkor is joguk-

ban áll menedékjogot adni minden külföldinek, aki vagy mert üldözik hazá-

jában, amiért kiállt a szabadságjogok mellett, vagy más indokok alapján 

kéri Franciaország védelmét. 

 

53-2. cikkely. – A Köztársaság az 1998. július 18-án aláírt szerző-

désben lefektetett feltételekkel elismerheti a Nemzetközi Büntetőbíróság 

joghatóságát. 

 

54. cikkely. – Ha az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök, a mi-

niszterelnök, a két házelnök vagy hatvan képviselő, illetve hatvan szenátor 

megkeresésére úgy határoz, hogy egy nemzetközi szerződés valamelyik 

kikötése ellentétes az Alkotmánnyal, a szóban forgó nemzetközi szerződést 

csak az Alkotmány módosítása után lehet megerősíteni vagy jóváhagyni. 

 

55. cikkely. – A szabályosan megerősített vagy jóváhagyott szerző-

déseknek vagy egyezményeknek kihirdetésük után nagyobb erejük van, 

mint a törvényeknek, de minden egyes szerződés vagy egyezmény esetében 

azzal a kikötéssel, hogy a szerződést vagy egyezményt a másik fél is betart-

ja. 
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VII. fejezet 

Az Alkotmánybíróság 

 
56. cikkely. – Az Alkotmánybíróságnak kilenc tagja van, a tagok 

megbízatása kilenc évig tart és nem újítható meg. Az Alkotmánybíróság 

tagjainak egyharmadát illetően háromévenként tisztújítást kell tartani. A 

kilenc tag közül hármat a köztársasági elnök nevez ki, hármat a Nemzet-

gyűlés házelnöke, hármat a Szenátus házelnöke. 

Az előirányzott kilenc tagon felül a törvény erejénél fogva a volt 

köztársasági elnökök is tagjai az Alkotmánybíróság testületének. 

A testület elnökét a köztársasági elnök nevezi ki. Szavazategyenlő-

ség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

57. cikkely. – Az alkotmánybírói megbízatás összeférhetetlen min-

den miniszteri funkcióval és parlamenti tagsággal. Hogy emellett még mi-

vel, arról végrehajtási törvény rendelkezik. 

 

58. cikkely. – Az Alkotmánybíróság ügyel a köztársasági elnök vá-

lasztásának szabályos lebonyolítására. 

Kivizsgálja a panaszokat, és kihirdeti a szavazás végeredményét. 

 

59. cikkely. – Az Alkotmánybíróság eldönti a képviselők és szenáto-

rok választása során felmerülő jogvitákat. 

 

60. cikkely. – Az Alkotmánybíróság ügyel a 11. és 89. cikkelyben 

valamint a XV. fejezetben előirányzott referendumok szabályos lebonyolí-

tására, és kihirdeti a szavazás eredményét. 
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61. cikkely. – A végrehajtási törvényeket kihirdetés előtt, a két par-

lamenti házszabályt pedig alkalmazás előtt normakontrollra be kell nyújtani 

az Alkotmánybíróságnak. 

Ugyane célból kihirdetés előtt a törvényeket is be lehet nyújtani 

normakontrollra az Alkotmánybíróságnak, ha az eljárást a köztársasági el-

nök, a miniszterelnök, a két házelnök, illetve hatvan képviselő vagy hatvan 

szenátor kezdeményezi. Az előző bekezdésekben körvonalazott eseteket 

illetően az Alkotmánybíróságnak egyhónapos határidőn belül kell határoz-

nia. De ha a kormány sürgős eljárást kér, a határidő csak nyolc nap. 

Ezekben az esetekben az Alkotmánybíróság megkeresésének felfüg-

gesztő hatálya van a törvény kihirdetését illetően. 

 

62. cikkely. – Az alkotmányellenesnek nyilvánított rendelkezéseket 

nem lehet sem kihirdetni, sem alkalmazni. 

Az Alkotmánybíróság határozataival szemben jogorvoslatnak helye 

nincs. Ezek a határozatok kötelezőek mind a közhatalmi szervekre, mind a 

közigazgatási hatóságokra és joghatóságokra nézve. 

 

63. cikkely. – Az Alkotmánybíróság szervezeti felépítéséről és mű-

ködéséről, továbbá a testület eljárási szabályairól, nevezetesen választási 

jogviták esetén megkeresésének határidejéről végrehajtási törvény rendel-

kezik.13 

 

VIII. fejezet 

                                           
13 L. 58-1067-es számú 1958. november 7-i törvényerejű kormányrendelet. 
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Az igazságszolgáltatás14 

 
64. cikkely. – Az igazságszolgáltatás függetlenségének a köztársasá-

gi elnök a biztosítéka. 

A köztársasági elnök támaszkodhat a Bírói Főtanács segítségére. 

A bírák jogállásáról végrehajtási törvény rendelkezik.15 

Az ítélőbírókat tisztségükből nem lehet felmenteni. 

 

65. cikkely. – A Bírói Főtanács elnöke a köztársasági elnök. Alelnö-

ke a igazságügy-miniszter. A köztársasági elnököt az igazságügy-miniszter 

helyettesítheti. 

A Bírói Főtanácsnak két szervezete van, egyik az ítélőbírók esetében 

illetékes, másik az ügyészek esetében. 

Az ítélőbírók esetében illetékes szervezetnek a köztársasági elnök és 

a pecsétőr16 mellett tagja még öt ítélőbíró és egy ügyész, egy államtaná-

csos, akit az Államtanács jelöl, továbbá három olyan személyiség, aki nem 

tagja sem a Parlamentnek, sem a bírói vagy ügyészi karnak; a három sze-

mélyiséget a köztársasági elnök és a két házelnök jelöli. 

Az ügyészek esetében illetékes szervezetnek, a köztársasági elnök és 

a pecsétőr mellett, tagja még öt ügyész és egy ítélőbíró, egy államtanácsos 

és az előbbi bekezdésben említett három személyiség. 

A Bírói Főtanács ítélőbírók esetében illetékes szervezete javaslatot 

tesz az ítélőbíróknak a Semmítőszékbe, a fellebbviteli bíróság és a megyei 

bíróságok elnökbírói székébe való kinevezésére. A többi ítélő bírót a Bírói 
                                           

14 Az elnevezés – a francia ugyanis hagyományosan az autorité szót használja a pouvoir helyett – is kife-
jezi, hogy a bírói hatalmat Franciaországban nem önálló hatalmi ágnak, hanem a jogot csak alkalmazó 
független közszolgáltatásnak tekintik. 
15 58-1270-es számú 1958. december 22-i törvényerejű kormányrendelet. 
16 Garde des Sceaux – Franciaországban ez az igazságügy-miniszter másik elnevezése; a kifejezésnek az a 
magyarázata, hogy hagyományosan az igazságügy-miniszterre bízzák az állam hivatalos pecsétjét. 
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Főtanács javaslatára nevezik ki. 

Az ítélőbírók esetében illetékes szervezet egyben az ítélőbírók fe-

gyelmi tanácsaként működik. Ha fegyelmi tanácsként ül össze, a testület-

nek a Semmítőszék főbírója az elnöke. 

A Bírói Főtanács ügyészek esetében illetékes szervezete véleményezi 

az ügyészek kinevezését, azoknak az ügyészi megbízatásoknak a kivételé-

vel, amelyekről miniszteri értekezleten döntenek. 

Az ügyészek esetében illetékes szervezet véleményezi az ügyészekre 

kiszabott fegyelmi büntetéseket. Ha ilyen véleményt kell adnia, a testület-

nek a Semmítőszék főügyésze az elnöke. 

E cikkely alkalmazásának feltételeiről végrehajtási törvény rendelke-

zik.17 

 

66. cikkely. – Önkényesen senkit sem lehet fogva tartani. 

Az igazságszolgáltatás védelmezője a személyi szabadságnak, és biz-

tosítja, törvényben rögzített feltételekkel, e jogelv tiszteletben tartását. 

 

IX. fejezet 

A Különleges Felsőbíróság 

 
67. cikkely. – A Különleges Felsőbíróság felállítandó testület. 

A Különleges Felsőbíróság bíráit tagjai közül azonos létszámban a 

Nemzetgyűlés meg a Szenátus választja, mégpedig a képviselő-testület 

minden általános vagy részleges megújulása után. A Különleges Felsőbíró-

ság bírái közül maga választja meg az elnökbírót. A Különleges Felsőbíró-

                                           
17 94-101-es számú 1994. február 5-i végrehajtási törvénnyel módosított 58-1270-es számú 1958. decem-
ber 22-i törvényerejű kormányrendelet. Lásd még az Alkotmánybíróság 93-337-es számú 1994. január 
20-i határozata. 
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ság összeállításáról, működési szabályairól, valamint az általa alkalmazott 

eljárásról végrehajtási törvény rendelkezik.18 

 

68. cikkely. – A köztársasági elnök csak hazaárulás19 esetén felelős a 

hivatalának gyakorlása közben elkövetett cselekedetekért. A köztársasági 

elnököt nyilvános szavazással a két képviselő-testület csak akkor helyezhe-

ti vád alá, ha ezt mind a két képviselő-testületben abszolút többséggel meg-

szavazták; a köztársasági elnök esetében a Különleges Felsőbíróság hoz 

ítéletet. 

 

X. fejezet 

A kormány tagjainak büntetőjogi felelőssége 

 
68-1. cikkely. – A kormány tagjai büntetőjogilag felelősek hivatali 

idejük alatt elkövetett és elkövetésük idején bűncselekménynek vagy vét-

ségnek számító  cselekedeteikért. 

Ezek a cselekedetek a Köztársasági Büntetőbíróság hatáskörébe tar-

toznak. 

A Köztársasági Büntetőbíróság csak a bűncselekménynek és vétség-

nek számító cselekedetek esetében illetékes, és nem térhet el a törvény által 

előírt büntetéstől. 

 

68-2. cikkely. – A Köztársasági Büntetőbíróságnak tizenöt bírája 

van: hat képviselő és hat szenátor, őket minden teljes vagy részleges meg-

újulás után a két képviselő-testület választja tagjai közül, valamint a Sem-

                                           
18 59-1-es számú 1959. január 2-i törvényerejű kormányrendelet. 
19 Haute trahison – hogy pontosan mit kell érteni a kifejezésen, jogilag nincs meghatározva. 
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mítőszék három ítélőbírója; a Köztársasági Büntetőbíróság elnöke az utób-

bi három közül kerül ki. 

Bárkinek, aki úgy érzi, hogy a kormány egyik tagja funkciójának 

gyakorlása közben a sérelmére bűncselekményt vagy vétséget követett el, 

jogában áll keresettel a vádemelési bizottsághoz fordulni. 

A bizottság vagy elrendeli az eljárás beszüntetését, vagy továbbítja 

az ügyet a Semmítőszék főügyészének, abból a célból, hogy a Köztársasági 

Büntetőbíróság elé vigye. 

A Semmítőszék főügyésze, ha ezt a vádemelési bizottság egyöntetű-

en támogatja, saját hatáskörben is indíthat pert a Köztársasági Büntetőbíró-

ságon. 

E cikkely alkalmazásának feltételeiről végrehajtási törvény rendelke-

zik.20 

 

68-3. cikkely. – E cikkely rendelkezései a hatályba lépése előtt elkö-

vetett cselekedetekre is alkalmazandók. 

 

XI. fejezet 

A Gazdasági és Társadalmi Tanács 

 
69. cikkely. – A Gazdasági és Társadalmi Tanács a kormány megke-

resésére szakvéleményt mond a törvény-, törvényerejű kormányrendelet- és 

rendelet-tervezetekről, valamint azokról a törvényjavaslatokról, amelyeket 

benyújtanak hozzá. 

A Gazdasági és Társadalmi Tanács felkérheti egyik tagját, hogy a 

benyújtott törvényjavaslatokat illetően a két Ház előtt fejtse ki a testület 
                                           

20 93-1252-es számú 1993. november 26-i végrehajtási törvény. 
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véleményét. 

 

70. cikkely. – A kormány minden gazdasági vagy társadalmi jellegű 

probléma kapcsán kikérheti a Gazdasági és Társadalmi Tanács véleményét. 

Minden tervet vagy olyan társadalmi vagy gazdasági törvényt, amely szá-

mokban megadott ütemezett kiadásokat tartalmaz, véleményezésre be kell 

nyújtani a testülethez. 

 

71. cikkely. – A Gazdasági és Társadalmi Tanács szervezeti felépíté-

séről és működési szabályairól végrehajtási törvény rendelkezik.21 

 

XII. fejezet 

A települési önkormányzatok 

 
72. cikkely. – A köztársaság helyi-területi önkormányzatai: a közsé-

gek, megyék, régiók, a különleges jogállású önkormányzatok, valamint a 

74. cikkelyben szabályozott tengerentúli önkormányzatok. Új helyi-területi 

önkormányzatot csak törvényi úton és esetenként csak a jelen cikkelyben 

felsorolt egy vagy több önkormányzat helyett lehet létrehozni. 

A települési önkormányzatok feladata dönteni mindazokban a hatás-

körökben, amelyekben ezen a szinten lehet leghatékonyabban eljárni. 

Ezek az önkormányzatok törvényben rögzített feltételekkel választott 

testületeik útján önállóan intézik ügyeiket, és az általuk gyakorolt hatás-

körben rendeletalkotási joggal rendelkeznek. 

A települési önkormányzatok vagy ezeknek csoportjai végrehajtási 

törvényben rögzített feltételekkel – azoknak az eseteknek a kivételével, 
                                           

21 58-1360-as számú 1958. december 29-i törvényerejű kormányrendelet. 
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amikor vagy szabadságjog vagy más alkotmányosan garantált alapjog gya-

korlásának alapvető feltételeiről van szó –, adott esetben, amikor ezt tör-

vény vagy rendelet lehetővé teszi, kísérleti jelleggel és meghatározott idő-

keretek közt, figyelmen kívül hagyhatják a hatáskörük gyakorlását szabá-

lyozó törvényi vagy rendeleti előírásokat. 

Egyetlen helyi önkormányzat sem gyakorolhat felügyeletet másik he-

lyi önkormányzat felett. De amikor egy hatáskör csakis egyszerre több he-

lyi önkormányzat együttműködésével gyakorolható, a törvény felhatalmaz-

hatja vagy az egyiket, vagy a területi közösségek egyik csoportosulását a 

közös fellépés formáinak megszervezésére. 

A Köztársaság helyi önkormányzataiban az állam képviselője, aki 

egyszersmind a kormány minden egyes tagját is képviseli, felelős a köz-

igazgatás felügyeleti ellenőrzéséért, valamint a nemzeti érdekek és a tör-

vény tiszteletben tartásáért. 

 

72-1. cikkely. – Törvény határozza meg, hogy minden helyi önkor-

mányzat választói, élve petíciós jogukkal, milyen feltételekkel kérhetik, 

hogy az önkormányzat képviselő-testülete egy hatáskörébe tartozó kérdést 

felvegyen a testület ülésének napirendjébe. 

A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó minden határozat- vagy 

intézkedés-tervezet – a helyi önkormányzat kezdeményezésére és végrehaj-

tási törvényben rögzített feltételekkel – referendum kiírásával rábízható a 

választópolgárok döntésére. 

Különleges jogállású települési önkormányzatok létrehozása vagy a 

települési önkormányzatok szervezeti felépítésének módosítása esetén a 

törvény arra is lehetőséget adhat, hogy kikérjék a települési önkormányzat-

okban nyilvántartott választópolgárok véleményét. A települési önkor-

mányzatok határainak módosítása esetén, törvényben rögzített feltételekkel, 
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szintén ki lehet kérni a választópolgárok véleményét. 

 

72-2. cikkely. – A települési önkormányzatok törvényben rögzített 

feltételekkel szabadon gazdálkodnak jövedelemforrásaikkal. 

Rendelkezhetnek a különböző jogcímeken beszedett adók egészével 

vagy egy részével. A törvény, az általa meghatározott korlátozásokkal, fel-

hatalmazhatja őket mind az adóalapnak, mind az adó mértékének meghatá-

rozására. 

Az önkormányzatok mindegyik kategóriájában az anyagi források 

döntő hányadát az adóbevételek és az önkormányzatok egyéb bevételei al-

kotják. E cikkely alkalmazásának feltételeiről végrehajtási törvény rendel-

kezik. 

Az állam és a települési önkormányzatok között csakis oly módon 

lehet hatásköröket átruházni, ha a települési önkormányzatok ezzel párhu-

zamosan ugyanazokat a jövedelemforrásokat is megkapják, amelyek addig 

ezeknek a hatásköröknek a gyakorlását biztosították. Minthogy új hatáskö-

rök létesítése, illetve a létezők készélesítése többletkiadással jár a települési 

önkormányzatokra nézve, új hatáskörök létesítése, illetve a régi hatáskörök 

kiszélesítése automatikusan maga után vonja a törvény által megszabott 

forrásköltségek biztosítását. A települési önkormányzatok közti egyenlősé-

get törvényben előírt rendelkezések szerint az egyenlő közteherviselés jog-

elve biztosítja. 

 

72-3. cikkely. – A Köztársaság a szabadság, egyenlőség és testvéri-

ség közös eszményének jegyében elismeri, hogy a „tengerentúli népcso-

portok” fogalom beletartozik a „francia nép” kategóriájába. 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-

Miquelon, Wallis-et-Futuna szigeteknek, valamint Francia Polinézia eseté-



 484

ben a megyéket és tengerentúli régiókat, valamint a 73. cikkely utolsó be-

kezdésének alkalmazásával létesített települési önkormányzatokat a 73. 

cikkely, a többi önkormányzatot pedig a 74. cikkely szabályozza. 

Új-Kaledónia jogállását a XIII. fejezet szabályozza. 

Az Ausztráliától délre, valamint a déli sarkvidéken fekvő területek 

törvényalkotási rendjét és szervezeti felépítését törvény szabályozza. 

 

72-4. cikkely. – A 72-3. cikkely második bekezdésében említett ön-

kormányzatok egésze vagy egy része csak akkor kerülhet át a 73. cikkely-

ben meghatározott jogállásból a 74-be vagy megfordítva, ha ehhez – a kö-

vetkező bekezdésben rögzített feltételekkel – előzőleg az érdekelt önkor-

mányzatnak vagy az önkormányzat egy részének szavazópolgárai hozzájá-

rultak. Jogállást csak végrehajtási törvénnyel lehet megváltoztatni. 

A köztársasági elnök parlamenti ülésszak idején a kormánynak vagy 

a két képviselő-testületnek a Francia Köztársaság Hivatalos Közlönyében 

közreadott együttes javaslatára minden olyan kérdésben urnákhoz szólíthat-

ja a tengerentúli területeken fekvő települési önkormányzatok választópol-

gárait, amely a testület szervezeti felépítésével, hatáskörével vagy törvény-

alkotási rendjével kapcsolatos. Ha a szavazás elrendelése az előző bekez-

désben említett változás ügyében és a kormány javaslatára történik, a kor-

mánynak ezt a Nemzetgyűlés és a Szenátus előtt be kell jelentenie; a beje-

lentést vita követi. 

 

73. cikkely. – A tengerentúli megyékben és régiókban a törvények és 

rendeletek a törvény erejénél fogva alkalmazandók. A törvényeket és ren-

deleteket azonban hozzá lehet igazítani az adott önkormányzatok sajátossá-

gaihoz és egyedi körülményeihez. 

Az adott önkormányzatok ezeket az igazításokat csak az általuk gya-
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korolt hatáskörben rendelhetik el, és csak akkor, ha a törvény erre felhatal-

mazza őket.  

A törvény a jelen cikkelyben szabályozott önkormányzatokat, sajá-

tosságaikat figyelembe véve, akár fel is mentheti az első bekezdés hatálya 

alól, egyszersmind arra is felhatalmazva őket, hogy kivételképpen maguk 

dolgozzák ki a területükön alkalmazandó törvényeket, még néhány olyan 

tárgyban is, amely esetleg beletartozik a törvény illetékességébe. 

Mindamellett ezek a jogszabályok nem vonatkozhatnak az állampol-

gárságra, a szabadságjogokra, a személyek jogállására és jogképességére, 

az igazságszolgáltatás szervezeti felépítésére, a büntetőjogra, a büntetőeljá-

rásra, a külpolitikára, a nemzetvédelemre, a közrendre és közbiztonságra, a 

pénzkibocsátásra, a hitel- és árfolyamrendszerre, valamint a választójogra. 

A felsorolást végrehajtási törvény fogja pontosítani és kiegészíteni. 

A két előző bekezdésben említett rendelkezés Réunion megyére és 

régióra nem alkalmazható. 

A második és harmadik bekezdésben említett felhatalmazásokról az 

érintett önkormányzatok kérésére lehet dönteni, mégpedig végrehajtási tör-

vényben rögzített feltételekkel és fenntartásokkal. Nem lehet megadni a 

felhatalmazást, amikor szabadságjogok vagy valamilyen alkotmányosan 

garantált jog gyakorlásának alapvető feltételeit érinti. 

Törvénnyel csak akkor lehet tengerentúli megye vagy régió helyett 

önkormányzatot létesíteni vagy két önkormányzatnak egyetlen képviselő-

testületet létrehozni, ha ehhez a 72-4. cikkely második bekezdésében elő-

irányzott formák szerint az említett önkormányzatok területén nyilvántar-

tott választópolgárok hozzájárulnak. 

 

74. cikkely. – A jelen cikkely által szabályozott tengerentúli önkor-

mányzatoknak jogállásuk kidolgozását illetően nem szabad figyelmen kívül 
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hagyniuk a Köztársaság keretén belül ezeknek az önkormányzatoknak a 

sajátos érdekeit. 

A jogállást olyan végrehajtási törvény határozza meg, amelyet csak a 

képviselő-testület véleményezése után lehet elfogadásra bocsátani;22 ez a 

végrehajtási törvény rögzíti: 

– hogy a törvények és rendeletek milyen feltételekkel alkalmazhatók 

az önkormányzat területén; 

– az önkormányzati hatásköröket, azoknak a hatásköröknek a kivéte-

lével, amelyeket más gyakorol; állami hatásköröket a 73. cikkely negyedik 

bekezdésében felsorolt, továbbá esetileg végrehajtási törvényben pontosí-

tott és kiegészített tárgyakban nem lehet átruházni; 

– a közösségi intézmények szervezeti és működési szabályait, vala-

mint azt, hogy milyen választási rendszer szerint választják a képviselő-

testület tagjait; 

– hogy milyen feltételekkel kérhető ki az önkormányzat intézménye-

inek véleménye olyan törvénytervezeteket és -javaslatokat, törvényerejű 

kormányrendeleteket vagy miniszteri rendeleteket illetően, amelyeknek 

rendelkezései az önkormányzatot érintik, illetve olyan nemzetközi egyez-

mények jóváhagyását vagy megerősítését illetően, amelyek az önkormány-

zat hatáskörébe vágó tárgyakkal kapcsolatosak. 

Végrehajtási törvény az autonómiával felruházott önkormányzatok 

hatásköreit illetően azt is megállapíthatja, hogy milyen feltételekkel 

– gyakorolhat az Államtanács sajátosan joghatósági ellenőrzést a 

képviselő-testületekben született intézkedések bizonyos kategóriája felett, 

amelyre a képviselő-testület által legálisan gyakorolt, de a törvény illeté-

kességébe tartozó hatáskörökben került sor; 
                                           

22 Ezek közül a végrehajtási törvények közül mindeddig csak a Francia Polinézia jogállására vonatkozó 
2004-193-as számú 2004. február 27-i végrehajtási törvényt fogadta el a Parlament. 
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– a képviselő-testületnek olyan törvény módosítására is lehetősége 

van, amelyet már az önkormányzat jogállásának hatályba lépése után hir-

dettek ki, de csak akkor, ha az önkormányzat hatóságai által megkeresett 

Alkotmánybíróság megállapította, hogy olyan törvényről van szó, amely 

tárgyánál fogva beletartozik az adott önkormányzat hatáskörébe; 

– az önkormányzat, a lakosság érdekében, olyan intézkedéseket is 

hozhat, amelyeket a munkahelyteremtés, egyes hivatások gyakorlásával 

kapcsolatos letelepedési jog vagy a földvagyon védelmének címén a helyi 

adottságok tesznek szükségessé; 

– a önkormányzat, állami felügyelet mellett, az állam által megtartott 

hatáskörök gyakorlásában is részt vehet, feltéve hogy tiszteletben tartja 

azokat a garanciákat, amelyekkel az állam a nemzet egész területén bizto-

sítja az alkotmányos szabadságjogok gyakorlását; 

A jelen cikkelybe tartozó önkormányzatok szervezeti felépítésének 

egyéb formáit, a képviselő-testület véleményezése után, törvény szabályoz-

za vagy módosítja. 

 

74-1. cikkely. – A 74. cikkelyben tárgyalt tengerentúli önkormány-

zatokban, valamint Új-Kaledóniában a kormánynak arra is lehetősége van, 

hogy az állami hatáskörben megtartott tárgyakban törvényerejű kormány-

rendelet útján és a szükséges módosításokkal kiterjessze az anyaországban 

érvényben levő törvényjellegű rendelkezések érvényességi körét, de csak 

akkor, ha a törvény a szóban forgó rendelkezések esetében kifejezetten nem 

zárja ki ezt az eljárást. 

Az ilyen törvényerejű kormányrendeleteket, az érdekelt képviselő-

testületek és az Államtanács véleményezése után, kormányértekezleten kell 

meghozni. Ezek a törvényerejű kormányrendeletek kihirdetésük napján 

lépnek hatályba. Ha a Parlament a kihirdetéstől számított tizennyolc hóna-
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pon belül nem erősíti meg őket, hatályukat vesztik. 

 

75. cikkely. – A Köztársaságnak azok a honpolgárai, akik a 34. cik-

kelyben kizárólagosan említett általános jogi polgári jogállással nem ren-

delkeznek, egészen addig megőrzik személyi jogállásukat, amíg le nem 

mondtak róla.23 

 

XII. fejezet 

Új-Kaledóniával kapcsolatos átmeneti rendelkezések 

 
76. cikkely. – Új-Kaledónia lakosságának 1998. december 31-ig re-

ferendum keretében kell nyilatkoznia, elfogadja-e annak a megegyezésnek 

a rendelkezéseit, amelyet 1998. május 5-én írtak alá Nouméaban, és amely 

1998. május 27-én jelent meg a Francia Köztársaság Hivatalos Közlönyé-

ben. 

A szavazáson azok a személyek vehetnek részt, akik megfelelnek a 

88-1028-as számú 1988. november 9-i törvény 2. cikkelyében meghatáro-

zott feltételeknek.24 

A szavazás megszervezéséről, miután a miniszteri értekezlet meg-

hozta döntését, rendeleti úton az Államtanács fog intézkedni. 

 

77. cikkely. – Abban az esetben, ha a megegyezést a 76. cikkelyben 

                                           
23 Ez a törvénycikk teszi lehetővé, hogy a volt gyarmatok lakói megőrizhessék a nemzeti joggal össze 
nem egyeztethető helyi jogszokásaikat (Mayotte szigetén például még eleven a többnejűség és a fiúgye-
reknek járó örökség kétszer akkora, mint a leánygyereké; Wallis-et-Futuna szigetén, valamint Új-
Kaledóniában az elhunyt után nem a gyermekek, hanem a klán tagjai örökölnek stb. Debbasch, Charles 
[2004], 400. o. 
24 A cikkely kimondja, csakis azoknak van választójoguk, akik a referendum időpontjában szerepelnek a 
választói névjegyzékeken, és akiknek 1988. november 6-án már Új-Kaledóniában tartózkodtak. L. 
Debbach, Charles [2004], 402. o. 
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előirányzott népszavazás jóváhagyja, Új-Kaledónia fejlődésének biztosítása 

érdekében, a szerződésben meghatározott célok szem előtt tartásával és a 

szerződés megvalósításához szükséges formák szerint, végrehajtási törvény 

fogja meghatározni, mégpedig Új-Kaledónia képviselő-testületének véle-

ményezése után, hogy  

– milyen állami hatásköröket fognak végérvényesen átadni az Új-

Kaledónia-i intézményeknek, milyen lesz a hatáskör-átruházás ütemezése 

és milyenek lesznek a formái, és milyen új felelősség-megosztás lesz a kö-

vetkezménye a hatáskörök átruházásának; 

– milyenek lesznek az Új-Kaledónia-i intézmények szervezeti és 

működési szabályai, és hogy a képviselő-testület intézkedéseinek bizonyos 

kategóriáit milyen feltételekkel kell majd kihirdetés előtt az Alkotmánybí-

róságnak ellenőrzésre bemutatni; 

– milyen jogszabályok vonatkoznak majd az állampolgárságra, a vá-

lasztási rendszerre, a foglalkoztatásra és a szokásjogon alapuló polgári jog-

állásra; 

– milyen feltételekkel és határidővel kell referendum keretében nyi-

latkoznia Új-Kaledónia érdekelt lakosságának a teljes szuverenitást illető-

en; 

A 76. cikkelyben említett megegyezés alkalmazásához szükséges 

többi intézkedésről törvény rendelkezik. 

 

(A 78. cikkelytől a 87. cikkelyig – hatályon kívül helyezve.) 

 

XIV. fejezet 

Társulási egyezmények 
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88. cikkely. – A Köztársaság egyezményeket köthet azokkal az álla-

mokkal, amelyek civilizációjuk fejlesztése érdekében vele társulni kíván-

nak. 

 

XV. fejezet 

Az Európai Közösségek és az Európai Unió 
(jelenleg hatályos rendelkezések) 

 
88-1. cikkely. – A Köztársaság tagja az Európai Közösségeknek és 

az Európai Uniónak; ezt a kettőt azok az államok alkotják, amelyek szaba-

don úgy döntöttek, hogy az alapító szerződések értelmében egyes hatáskö-

röket együttesen gyakorolnak. A Köztársaság azokkal a feltételekkel léphet 

az Európai Unió tagjainak sorába, amelyeket az Európai Unió Alkotmányát 

jóváhagyó és 2004. október 29-én aláírt szerződés határozott meg. 

 

88-2. cikkely. – Franciaország a viszonosság fenntartásával és az Eu-

rópai Unió 1992. február 7-én aláírt alapszerződésében előirányzott formák 

szerint hozzájárul azoknak a hatásköröknek az átadásához, amelyek szük-

ségesek az Európai Gazdasági és Pénzügyi Unió létrehozásához. Ugyan-

csak a viszonosság fenntartásával és az Európai Közösséget létrehozó, 

1997. október 2-án aláírt szerződésben előirányzott formák szerint Francia-

ország átadhat olyan hatásköröket, amelyek szükségesek az emberek és ja-

vak szabad mozgásával kapcsolatos jogszabályok és törvényalkotási tár-

gyak meghatározásához. 

Az európai elfogatóparancsra vonatkozó szabályokat törvény hatá-

rozza meg, mégpedig az Európai Unió alapító szerződésének alapján hozott 

intézkedések alkalmazásával. 
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88-3. cikkely. – A kölcsönösség fenntartásával és az Európai Unióról 

szóló 1992. február 7-én aláírt szerződésben előirányzott formák szerint 

szavazási jog és a választhatóság joga csak a tartósan Franciaországban tar-

tózkodó uniós polgároknak adható. Ezek a szavazópolgárok azonban nem 

gyakorolhatják sem a polgármester, sem a helyettes polgármester funkció-

ját, és nem vehetnek részt sem a szenátorokat választó elektoroknak, sem a 

szenátoroknak a választásában. Jelen cikkely alkalmazásának feltételeit a 

két képviselő-testület által azonos formában elfogadott végrehajtási törvény 

határozza meg.25 

 

88-4. cikkely. – Mihelyt az Európai Közösségek és az Európai Unió 

törvényi jellegű rendelkezéseket tartalmazó rendelet-tervezetei vagy rende-

let-javaslatai megérkeznek az Európai Unió Tanácsába, a kormány benyújt-

ja őket a Nemzetgyűlésben és a Szenátusban. Ugyanígy más jellegű fellé-

pés-tervezeteket vagy fellépés-javaslatokat, továbbá az Európai Unió in-

tézményeiből származó bármilyen okmányt is benyújthat a két képviselő-

testületben. 

Az előző bekezdésben említett rendelet-tervezeteket, javaslatokat és 

okmányokat illetően, a két képviselő-testület házszabályában rögzített eljá-

rási formák szerint, adott esetben ülésszakon kívüli időben is lehet határo-

zatokat elfogadni. 

 

88-5. cikkely. – Ha az Európai Unióhoz és az Európai Közösségek-

hez új állam kíván csatlakozni, a köztársasági elnök a csatlakozással kap-

csolatos szerződés megerősítésére felhatalmazó törvényt referendumra bo-
                                           

25 L. 98-404-es számú 1998. május 25-i végrehajtási törvény, amely tiszteletben tartja az Államtanács 
1994. december 19-i határozatában megfogalmazott direktívákat. 
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csátja. 

 

XV. fejezet 

Az Európai Unió 
(Ezek a rendelkezések csak az Európai Alkotmány elfogadása után 

lépnek érvénybe.) 

 
88-1. cikkely. – Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló és 2004. 

október 29-én aláírt szerződésben rögzített feltételekkel a Francia Köztársa-

ság tagja az Európai Uniónak; ezt azok az államok alkotják, amelyek sza-

badon úgy döntöttek, hogy egyes hatásköröket együttesen gyakorolnak. 

 

88-2. cikkely. – Az európai elfogatóparancsra vonatkozó szabályokat 

törvény határozza meg, mégpedig az Európai Unió intézményei által hozott 

rendeletek alkalmazásával. 

 

88-3. cikkely. – Franciaországban tartózkodó uniós polgároknak a 

községi választásokon adható szavazási jog és választhatósági jog. Ezek a 

szavazópolgárok nem gyakorolhatják sem a polgármester, sem a helyettes 

polgármester funkcióját, és nem vehetnek részt sem a szenátorokat választó 

elektorok, sem a szenátorok választásában. Jelen cikkely alkalmazásának 

feltételeit a két képviselő-testület által azonos formában elfogadott végre-

hajtási törvény határozza meg. 

 

88-4. cikkely. – Mihelyt az Európai Közösségek és az Európai Unió 

törvényi jellegű rendelkezéseket tartalmazó rendelet-tervezetei vagy rende-

let-javaslatai megérkeznek az Európai Unió Tanácsába, a kormány benyújt-



 493

ja őket a Nemzetgyűlésben és a Szenátusban. Ugyanígy más jellegű rende-

let-tervezeteket vagy rendelet-javaslatokat, továbbá az Európai Unió intéz-

ményeiből származó bármilyen okmányt is benyújthat a két képviselő-

testületben. 

Az előző bekezdésben említett rendelet-tervezeteket, javaslatokat és 

okmányokat illetően, a két képviselő-testület házszabályában rögzített eljá-

rási formák szerint, adott esetben ülésszakon kívüli időben is lehet határo-

zatokat elfogadni. 

 

88-5. cikkely. – A Nemzetgyűlés meg a Szenátus részletes indoklás-

sal ellátott véleményben teheti közzé észrevételeit arról, hogy szerinte az 

Európai Parlament határozatai megfelelnek-e a szubszidiaritás elvének. A 

véleményt az érdekelt képviselő-testület házelnöke megküldi az Európai 

Parlament, az Európa Tanács és az Európai Unió bizottságai elnökeinek, és 

erről a kormányt is tájékoztatja. 

Mindegyik képviselő-testületnek jogában áll jogorvoslatért az Euró-

pai Unió Bíróságához fordulni, ha úgy látja, hogy az Európai Parlament 

határozatai sértik a szubszidiaritás elvét. A jogorvoslati kérelmet a kor-

mány továbbítja az Európai Unió Bíróságának. 

Ebből a célból adott esetben még ülésszakon kívüli időben is lehet 

határozatokat elfogadni; az ezzel kapcsolatos kezdeményezésnek és parla-

menti vitának a formáit a két képviselő-testület házszabálya rögzíti. 

 

88-6. cikkely. – Ha az indítványt azonos formában a Nemzetgyűlés is 

meg a Szenátus is elfogadja, a Parlamentnek lehetősége van rá, hogy eluta-

sítsa – mégpedig az Európai Alkotmányról szóló szerződés leegyszerűsített 

alkotmánymódosító eljárása szerint – az Európai Uniós rendeleteket hono-

sító jogszabályok minden módosítását. 
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88-7. cikkely – Ha az Európai Unióhoz és az Európai Közösségekhez 

új állam kíván csatlakozni, a köztársasági elnök a csatlakozással kapcsola-

tos szerződés megerősítésére felhatalmazó törvényt referendumra bocsátja. 

 

XVI. fejezet 

Az Alkotmány módosításáról 

 
89. cikkely. – Az Alkotmány módosítását a miniszterelnök javaslatá-

ra a köztársasági elnök, illetve a Parlament tagjai kezdeményezhetik. 

Az Alkotmányt módosító törvénytervezetet vagy törvényjavaslatot 

azonos formában mind a két képviselő-testületnek el kell fogadnia. Az al-

kotmánymódosítás akkor lesz végleges, ha referendum is jóváhagyta. 

Mindamellett az Alkotmányt módosító törvénytervezet nem bocsá-

tandó referendumra, ha a köztársasági elnök úgy határoz, hogy a két képvi-

selő-testület Congrès-nek nevezett együttes ülése elé terjeszti; ebben az 

esetben az Alkotmányt módosító törvénytervezet csak akkor tekinthető jó-

váhagyottnak, ha a leadott szavazatok háromötödét megkapja. A Congrès 

házbizottsága azonos a Nemzetgyűlés házbizottságával. 

Nem lehet sem alkotmánymódosítást kezdeményezni, sem megkez-

dett alkotmánymódosító eljárást folytatni, amikor veszély fenyegeti az or-

szág területi épségét. 

A köztársasági államforma megváltoztatása ügyében nem lehet al-

kotmánymódosítási eljárást kezdeményezni. 

 

XVII. fejezet 

Átmeneti rendelkezések 
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(A 90. cikkelytől a 93. cikkelyig – hatályon kívül helyezve.) 
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